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  مخاطر المخدرات وسبل مكافحتيا في ندوة عممية بكمية القنيطرة

القنيطرة اليوم ندوة أقامت الكميات الجامعية )فرع القنيطرة( بالتعاون مع االتحاد الوطني لطمبة سورية والتنسيق مع محافظة 
 .«مخاطر المخدرات وسبل مكافحتيا»عممية بمناسبة اليوم العالمي إلساءة استخدام المخدرات بعنوان 

تحدث في المحور القانوني أستاذ القانون الجزائي الدكتور حسام ساريج عن التشريعات المتعمقة بجرائم المخدرات في القانون 
ة الرادعة لمن يتعاطى ويروج لممخدرات في القانون السوري والدولي، وأن القانون السوري يجرم السوري، مبينًا العقوبات الجزائي

 .من يتاجر أو يتعاطى المخدرات عمى األراضي السورية
بينما تحدث الرائد عامر برىوم من فرع األمن الجنائي في القنيطرة عن دور قوى األمن الداخمي في مكافحة المخدرات والطرق 

ل في مكافحتيا من تجارة ومتعاطين ومدمنين ليا، والعقوبات التي تطبق عمى تاجر ومتعاطي ومرّوج المخدرات من والوسائ
خالل القوانين النافذة وكيفية معالجة ىذه الظاىرة من خالل توعية وتثقيف وتعاون المجتمع في الحد من انتشارىا، وكيفية 

 .بنتائج ومظاىر آفة المخدرات إعادة تأىيل متعاطي المخدرات من خالل التعريف
وفي المحور الطبي والنفسي تحدث الدكتور راغد ىارون )طبيب أمراض نفسية( من مديرية صحة القنيطرة، مبينًا أسباب 

اإلدمان وآثاره الصحية والنفسية واالجتماعية عمى المجتمع واألشخاص، وكيفية الوقاية والتصدي لممخدرات وطرق المعالجة 
 .ة عن طريق نشر الوعي بين األفراد والتثقيف المجتمعي لمحد من انتشار المخدراتمن ىذه اآلف

وتحدث الدكتور رياض العاسمي من قسم اإلرشاد النفسي عن العوامل النفسية واالجتماعية لمضار المخدرات وأساليب 
ليا وعمى بنية المجتمع، منوىًا بأن مكافحتيا وطرق الوقاية منيا لما لممخدرات من آثار مدمرة عمى صحة ونفسية المتعاطي 

 .تعاطي المخدرات يؤدي إلى تدمير حياة األفراد وحياة األسرة والمجتمع
عميد كمية التربية الرابعة من خطورة المخدرات عمى فئة الشباب وخاصة األبناء  –من جيتيا حذرت الدكتورة شيراز العمي 

الوعي والتثقيف المجتمعي عبر وسائل اإلعالم والندوات والمحاضرات الطمبة في الجامعات من خالل إقامة الندوات ونشر 
 .التي تبين مخاطرىا وطرق الوقاية والعالج من ىذه اآلفة المدمرة والضارة بالمجتمع

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 
 

 
 مديرية اإلعالم  

 التصنيف:
 البعث ميديا المصدر  

                            34/6/3232التاريخ      

 ورشات ودورات تدريبية.. كمية اإلعالم تتوجو لمعممي 

متكاماًل لتدريب وتعميم الطالب عمى أساس ، كانت الغاية أن تكون مركزًا إعالميًا 3222عند تأسيس كمية اإلعالم، عام  
مخابر مجيزة بأحدث التقنيات، لكن ظروف الحرب واستيداف المؤسسات اإلعالمية والحاجة الستخدام استديوىات الكمية من 
قبل وزارة اإلعالم، حال دون تنفيذ اليدف المرجو، ما تسبب بحرمان الطالب من الجانب التطبيقي واالقتصار عمى النظري 

 .فقط، مع بعض االجتيادات الفردية ألساتذة الكمية في اإلطار العممي

ولتغطية ذلك، كثرت المراكز التدريبية التي استغمت رغبة الطالب بالتطبيق العممي وافتقارىم لألدوات الالزمة لذلك، فطرحت 
لمجال اإلعالمي، واعتمدت العديد من الدورات، وقدمت إغراءات بشيادات مصدقة يحتاجيا أي شخص يرغب بالعمل في ا

 .عمى أسماء بارزة في ىذا المجال، لكن تكاليفيا المرتفعة شكمت عائقًا لالستفادة منيا

إدارة كمية اإلعالم تنبيت إلى ىذا النقص واالبتزاز الذي يتعرض لو طالبيا في تمك المراكز، لذا بدأت بتكثيف االىتمام 
مع المؤسسات اإلعالمية لتدريب الطالب ضمن مقراتيا، فضال عن االستعانة  بالجانب العممي، من خالل التعاون واالتفاق

بإعالميين من مجاالت مختمفة لالستفادة من خبراتيم لمتدريس ضمن الكمية وتغطية الجانب العممي، وذلك بحسب ما صرح بو 
م لطالب اإلعالم في اإلذاعة ، حيث أوضح بأن جوالت تدريبية كانت تُنظ”البعث ميديا”العميد الدكتور محمد العمر لـ

والتمفزيون ووكالة سانا وصحيفة تشرين وأيضا المؤسسة العربية لإلعالن، لإلطالع عمى واقع العمل اإلعالمي، مع متابعة 
 .النتائج والتقييمات من قبل الكمية، حتى ال تكون مجرد زيارات اطالعية أو سياحية

ات التعميمية دفع لمتفكير في إقامة ورشات عمل بعد انتياء أوقات الدوام، الدكتور العمر لفت إلى أن تعطش الطالب لمدور 
عدادىم إلرساليم إلى  لتدريب الطالب بإشراف الكمية، وبالمجان دون الحاجة لتكميفيم أي أعباء مادية ميما كانت بسيطة، وا 

 .المؤسسات اإلعالمية مؤىمين بالشكل األمثل حتى ال يكونوا غرباء فييا

ممت عميو كمية اإلعالم في ىذا السياق، تعاونيا مع مركز االتحاد الدولي لمتدريب اإلعالمي التابع التحاد وأخر ما ع
دورات منذ بداية شير حزيران غطت أىم الجوانب العممية، من إدارة الحوار والظيور  6اإلذاعات اإلسالمية، حيث ًأقيمت 

عداد التقارير والتغطية الميدانية، وأي دارة المحتوى الرقمي والتحقيقات الصحفية، بحضور اإلعالمي وا  ضا في مجال اإلذاعة وا 
 .نخبة من اإلعالمية في اإلذاعة والصحافة والتمفزيون وغيرىا، وىي مجانية بالكامل

قباال شديدا من قبل الطالب، سواء في التعميم النظامي أو المفتوح، وذلك نقمو لنا عد د من ىذه الدورات القت اىتماما كبيرا وا 
الطالب الذين التقيناىم، والذين أكدوا عمى أىمية ىذا الخطوة وقيمتيا بالنسبة ليم، خاصة أنيا ضمن الكمية وال تكمفيم أية 

 .مصاريف مالية، الفتين إلى أنيا قدمت ليم فرصة الختبار أجواء العمل اإلعالمي



التعميم النظامي، فيم األكثر حاجة لتمك الدورات، ولالفت الذي شيدناه ىو نسبة الحاضرين من التعميم الفتوح عمى عكس 
 .عمى حد تعبير من التقينا بيم، كون مناىجيم نظرية وفي الغالب ال يحضرون لقاءاتيم بحكم عدم إلزاميم بالدوام

ون وفي ىذا الخصوص، كان لمدكتور العمر عتب عمى طالب التعميم النظامي الذين كانوا، سابقا، ال يعرفون مصمحتيم ويبحث
عن العالمة والنجاح فقط، لكن اآلن ىناك وعي أكبر لدييم لمعرفة مصمحتيم، إذ كان ىناك إقبال جيد عمى ىذه الدورات، إال 

 .أن المالحظ ىو حضور طالب المفتوح وتفاعميم الطاغي بشكل أكبر

كثيرًا عن النظري الذي يأخذونو بالمقابل، أشار عدد من الطالب إلى أن ىذه الدورات، رغم أىميتيا الكبيرة، قد ال تختمف 
كونيا تقام عمى مدرجات الجامعة بعيدا عن االستديوىات التي من المفترض أن يتدربوا فييا، فالمحاضرون، مع المجيود الذي 

يبذلونو، يقدمون المعمومات األساسية في مجاالت تخصصيم، وعمى الطالب أن يعمل لوحده فيما بعد لالستفادة من كل 
 .المقدمة وتصحيح أخطاءه، مشددين عمى أن العمل عمى أرض الواقع ىو ما يحقق الفائدةالمالحظات 

كمية اإلعالم تسعى جاىدة لتأىيل طالبيا لدخول معترك العمل كإعالميين وليس متدربين، وتغطية الجوانب النظرية والعممية 
لتدريبية المختمفة، خاصة وأن المؤسسات اإلعالمية واألكاديمية، سواء خالل سنوات الدراسة أو عن طريق الدورات والورشات ا

 .التقبل إال بالمؤىمين القادرين عمى الخوض بميدان العمل بكل ثقة، وىذا ما تأمل الكمية تحقيقو، وفقا لمدكتور العمر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 
 

 
 مديرية اإلعالم  

 التصنيف:
 الوطن أون الين المصدر  
                            23/6/3232التاريخ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

 
 مديرية اإلعالم  

 التصنيف:
 سانا  المصدر  
                            9/6/3232التاريخ    

 


