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ال�سيد الرئي�س ي�سدرمر�سوما مبنح دورة 
اإمتحانية اإ�سافية للمرحلة اجلامعية 

الأوىل ومرحلتي درا�سات التاأهيل 
والتخ�س�س والدرا�سات العليا 

�إىل  و�خلدمات  �لإنتاج   و�سائل  يف  جتذرت  �لتي  �ملعلوماتية  و�لثورة  و�لعلمية  �لتكنولوجية  �لتطور�ت 
�حلاجة لتخريج تقنيني مب�ستوى متقدم يتمتعون بكفاء�ت عالية.    

ويهدف �لتعليم �لتقاين �لذي يعد �أحد �أمناط �لنظام �لتعليمي مبا يت�سمنه من تعليم عام ودر��سات 
�ملهنة  ملمار�سة  و�سلوكيا  مهنيا  �لتقانية  �لعاملة  �لقوى  �إع��د�د  �إىل  تخ�س�سية  ومهار�ت  وعملية  نظرية 
نظرً�   و�حتياجاته  �لعمل  �سوق  متطلبات  �سوء  يف  و�لتخ�س�سات  �ملجالت  خمتلف  يف  عليها  و�لإ�سر�ف 

لختالفه عن �لتعليم �لأكادميي من حيث �أمناطه وم�ستوياته ومدخالته وخمرجاته و�أهد�فه .
�أعمال  �إىل  �لوظائف حتتاج  �أن 36% من  �إىل  �لتقني  �لتعليم  �لعاملية يف جمال  وت�سري �لإح�سائيات 

فنية ودر��سات تقنية، و�أن 60% من �لوظائف �جلديدة حتتاج �إىل مهار�ت مهنية تقنية.
بهذ� �ملعنى فاإن �لتعليم �لتقاين يعترب �إحدى �لو�سائل �لرئي�سة لإعد�د وتاأهيل �لعنا�سر �لب�سرية 
يف �ملجالت �لتقنية و�لفنية و�ملهنية مبا ي�سمن للدول ب�سورة عامة �للحاق بركب �حل�سارة �لذي فر�سه 
و�لتقنية  �لعلمية  و�ملعارف  �لكت�سافات  فيه  تت�سارع  �لذي  �ملتز�يد  و�لثقايف  و�ملعريف  �لعلمي  �لنفجار 
�مل�ستمرة يتحتم على �لتعليم �لتقاين مو�كبة �لتطور�ت �لعلمية و�لتقنية �ملتز�يدة من خالل موؤ�س�ساته 
�أجل  من  دورية  ب�سورة  وتطوير  تقييم  لعمليات  تخ�سع  �أن  بد  ل  �لتي  وخمرجاته  ومناهجه  وبر�جمه 

مو�جهة �لتحديات و �ل�سعوبات.
وتاأتي �أهمية تطوير �لتعليم �لتقاين يف �سورية  يف �لوقت �حلا�سر من �أجل توفري �خلرب�ت �لتقنية 
�لو�سائل  �إعادة �لإعمار و�مل�ساهمة يف بناء �سورية حيث عملت �حلكومة على توفري كل  �لالزمة ملرحلة 
�حلديثة من خمترب�ت علمية وحتديث �ملناهج ملو�كبة �لتطور �حلا�سل يف جمال �لعلوم �ملختلفة و�لرتقاء 

باأد�ء �ملعاهد �لتقانية كي تاأخذ دورها �لفعال يف عملية �لتنمية و�لبناء. 
وحتى حتقق بر�مج �لتعليم �لتقاين �لهدف �ملاأمول منها  ل بد من تعميق �سالتها بالأهد�ف �لتعليمية 
و�لرتبوية من ناحية وبعامل �لعمل و�لإنتاج ومتطلبات خطط �لتنمية و�أهد�فها من ناحية �أخرى بحيث 
تتكامل وتن�سجم  هذه �لرب�مج مع �لعملية �لتعليمية بهيكليتها �لو��سعة  لت�ساهم يف �سقل قدر�ت �لطالب 

من خالل مر�عاتها �لفروق �لفردية وبناءها على �أ�س�س عملية. 
لتنفيذ  �ملطلوب  بامل�ستوى  لتكون  �لتقاين  �لتعليم  يف  بر�جمها  تطوير  على  ت�سعى  دم�سق  جامعة  �إن 
�ملعاهد  كانت  وملا   ، �لإنتاج  لعمليات  �لالزمة  �لكو�در  تاأهيل  من  �لوطنية  �لحتياجات  ولتغطية  مهامها 
�لتقانية متثل عن�سر� مهما يف تاأهيل تقانيني بالخت�سا�سات �ملختلفة و�لذين ميثلون بدورهم �إحدى �أهم 
�حللقات يف �سلم �لت�سنيف �لوظيفي كان ل بد من �لبدء بتهيئة هذه �ملعاهد لتو�جه مرحلة �إعادة �لأعمار 

�لقادمة.
و�نطالقا من ذلك يتوجب �لبحث عن �أف�سل �لو�سائل لتطوير �ملعاهد ورفع كفاءتها �لعلمية و�لإد�رية 
لتلبية حاجات �ملجتمع ، و�ل�ستفادة من �آر�ء �ملخت�سني وذوي �خلربة،و�سرورة �إقامة عالقات و�سر�كات 
حقيقية بني �ملعاهد و�لفعاليات �لقت�سادية مبا ي�ساهم يف تطوير �لعمل �جلامعي �لذي ينعك�س �إيجابا 

على عامل �لأعمال من خالل �لتدريب �لعملي �حلقيقي . 
وهنا لبد �أن نذكر ما خلريجي �ملعاهد �لتقانية من دور مهم بال�سل�سلة �لوظيفية كحلقة و�سيطة بني 

حملة �ل�سهاد�ت �جلامعية �لأكادميية و�حلرفيني،
وح�سب متطلبات �لهرم �لوظيفي يف �لقطاعات �لقت�سادية ...تكون  �حلاجة للتقنيني �أكرب بكثري 
من حملة �لإجازة �جلامعية  حيث جتدر �لإ�سارة �إىل �أنه يوجد يف �سورية حاليا 202 معهد تقاين، 58 
من هذه �ملعاهد يتبع لوز�رة �لتعليم �لعايل وقد مت موؤخر� �إحلاقها باجلامعات، كما مت �عتماد نوع جديد 
من �لتعليم �لتقاين حتت عنو�ن �لكليات �لتطبيقية و�لتي �أ�سبح عددها �أربع كليات موزعة على �جلامعات 

ي�سكل �لتعليم �لتقاين يف كل دول �لعامل م�سدرً� رئي�سًا لرفد �سوق �لعمل بالعمالة �ملدربة 
�أدت  حيث  �ملتقدمة  �لدول  يف  خا�سًة   ، �لتنمية  عملية  يف  مهمًا  دورً�  يوؤدي  كما  حرفيًا، 

جامعة دم�سق تنظم ن�ساطات وفعاليات متنوعة 
يف ذكرى عيد ال�سهداء واجلي�س العربي ال�سوري

ور�سة املعاهد التقانية تو�سي ب�سرورة 
اإ�سراك طلبتها كقوة عاملة 

يف مرحلة اإعادة الإعمار

اإقبال كبري على امتحانات جامعة دم�سق 
والن�سبة جتاوزت %90
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�أ. د.حممد ح�سان �لكردي
رئي�س جامعة دم�سق

كليات جامعة دم�سق تنظم اأيامًا علمية
 يف مو�سوعات متعددة

التعليم التقاين ودوره يف مرحلة اإعادة الأعمار

كلية الهند�سة املعمارية جتربة بحجم الوطن

ملتقى النحت البازلتي الأول لتعزيز 
ال�سورة احل�سارية ملدينة ال�سويداء

�مل�ساركون يف موؤمتر �سورية �إىل �إعادة �لبناء
يوؤكدون دعم �سورية يف وجه الإ رهاب 

�لبقية يف �ل�سفحة )24(
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دعوة للحوار

بحلتها  �جل���ام���ع���ة  ���س��ح��ي��ف��ة 
�أع�ساء  �ل�سادة  تدعو  �جلديدة 
بجامعة  �ل��ت��دري�����س��ي��ة  �لهيئة 
�لعليا  �لدر��سات  وطالب  دم�سق 
�لأوىل  �جل��ام��ع��ي��ة  و�مل��رح��ل��ة 
�آر�ئ��ه��م  �إب�����د�ء  يف  للم�ساركة 
لن�سارك  �سفحاتها  على  �لبناءة 
�لعملية  ت��ط��وي��ر  يف  ج��م��ي��ع��ًا 
مفا�سلها  مبختلف  �لتعليمية 
�أن نوفق جميعًا يف حتقيق  �آملني 

هذ� �لهدف.
�إد�رة �ل�سحيفة

تنفيذ: مطبعة جامعة دم�سق
هاتف: 01133923492

0113392489
فاك�س: 0112219604

�لربيد �للكرتوين:
aljameah1@yahoo.com

جميع �ملر��سالت
با�سم مدير �لتحرير

وفيما يلى ن�ص املر�سوم..
املر�سوم الت�سريعى رقم / 25/

رئي�س �جلمهورية
بناء على �أحكام �لد�ستور

ير�سم ما يلي..
املادة /1/

ا�ستثناء من اأحكام املادة 136 من قانون تنظيم اجلامعات رقم 
6 لعام 2006 يجوز تعيني اخلريج الأول يف كل اخت�سا�ص اأو ق�سم 
مينح درجة الإجازة واخلريجني الثالثة الأوائل على الأكرث يف كل 
كلية متنح درجة اإجازة واحدة يف نظام التعليم العام من ال�سوريني 
ومن يف حكمهم معيدا يف الكلية التي تخرج فيها من دون اإعالن اأو 

م�سابقة اإذا توافرت ال�سروط الآتية.
اأ/ األ يتجاوز عمره يف �سنة التخرج.. �ستة وع�سرين عاما يف 
درجة  متنح  التى  الكليات  يف  عاما  وع�سرين  الطب/خم�سة  كليات 

الإجازة يف خم�ص �سنوات /اأربعة وع�سرين عاما يف باقي الكليات.
ب/ األ يقل معدله عن مرتبة جيد جدا يف درجة الإجازة.

يدخل  ول  الكلية  درا���س��ت��ه يف  ك��ام��ل  اأم�سى  ق��د  ي��ك��ون  اأن  ج/ 
املر�سوم  ه��ذا  اأح��ك��ام  تطبيق  معر�ص  يف  الأول  اخل��ري��ج  ح�ساب  يف 

الت�سريعي اخلريج الذي مل مي�ص كامل درا�سته يف الكلية.
اأن يكون قد ح�سل على درج��ة الإج���ازة خ��الل م��دة احلد  د/ 

الأدنى للح�سول على درجة الإجازة.
ه/ اإقرار احلاجة اإىل الخت�سا�ص يف املجال�ص اجلامعية.

يف  رغبته  فيه  يعلن  كليته  اإىل  بطلب  اخل��ري��ج  يتقدم  اأن  و/ 
التعيني.

ز/ اأن يكون اأهال للتدري�ص.
املادة/2/

اخلريجني  ت��ع��ي��ني  ���س��واب��ط  ال��ع��ايل  التعليم  جم��ل�����ص  ي�����س��ع 
اخلريجني  تعيني  ���س��واب��ط  ول���س��ي��م��ا  اأهليتهم  وق��واع��د  الأوائ�����ل 
ال��ث��الث��ة الأوائ�����ل يف ك��ل كلية مت��ن��ح درج���ة اإج�����ازة واح����دة بحيث 
يخ�س�ص معيد واحد مقابل كل مئة خريج من هذه الكلية مبا ل 

يزيد على ثالثة.
املادة/3/

ين�سر هذا املر�سوم الت�سريعى يف اجلريدة الر�سمية ويعد نافذا 
بدءا من العام الدرا�سي 2015-2016 وينهى العمل باأحكام املر�سوم 

الت�سريعى رقم 52 لعام 2007.
دم�سق يف 6-8-1436 هجرى املوافق ل� 24-5-2015 ميالدي.

وي�سدر مر�سوما مبنح دورة اإمتحانية 
اإ�سافية للمرحلة اجلامعية الأوىل ويف 

مرحلة درا�سات التاأهيل والتخ�س�س 
ومرحلة الدرا�سات العليا.

امتحانية  دورة  مبنح  مر�سوما  الرئي�ص  ال�سيد  اأ���س��در   .كما 
التاأهيل  درا�سات  مرحلة  ويف  الأوىل  اجلامعية  للمرحلة  اإ�سافية 

والتخ�س�ص ومرحلة الدرا�سات العليا.
اأ�سدر ال�سيد الرئي�ص ب�سار الأ�سد اليوم املر�سوم رقم 203 لعام 
2015 حول منح دورة امتحانية اإ�سافية للمرحلة اجلامعية الأوىل 
ويف مرحلة درا�سات التاأهيل والتخ�س�ص ومرحلة الدرا�سات العليا 

وفيما يلي ن�ص املر�سوم.
املر�سوم رقم /203/
رئي�ص اجلمهورية..

بناء على اأحكام قانون تنظيم اجلامعات رقم 6 لعام 2006.

التنفيذية  الالئحة  املت�سمن   2006 ل��ع��ام  رق���م250  امل��ر���س��وم  اأح��ك��ام  وع��ل��ى 
لقانون تنظيم اجلامعات.

ير�سم ما يلي..
اأول: املرحلة اجلامعية الأوىل..

املادة)1(
وزير  من  بقرار  موعدها  يحدد  واح��دة  اإ�سافية  امتحانية  دورة  متنح  اأ- 
التعليم العايل لطالب املرحلة اجلامعية الأوىل يف اجلامعات الذين ر�سبوا يف 
اأي مقرر بنتيجة امتحانات العام الدرا�سي2014-2015 مبن فيهم من ا�ستنفدوا 
اأو خارجها  اجلامعة  داخ��ل  بها من  امل�سموح  التقدم لالمتحان  اأول مرة فر�ص 

هذا العام.
ب- يحتفظ الطالب امل�سمولون باأحكام الفقرة /اأ/ ال�سابقة بعالماتهم يف 

اأعمال ال�سنة اأو الختبارات العملية اأو حلقات البحث اأو ما هو يف حكمها.
ج- حتل هذه الدورة حمل الدورة التكميلية بالن�سبة ملن يحق لهم التقدم 

اإىل دورة تكميلية يف العام الدرا�سي2015-2014.
تعوي�سات  امتحانية م�ستقلة يف معر�ص �سرف  دورة  ال��دورة  تعد هذه  د- 

الأعمال المتحانية.
املادة)2(

العام  م��ن  ال��ث��اين  الف�سل  اأو  الأول  الف�سل  يف  ا�ستثنائية  دورة  متنح  (اأ- 
الذين  اجلامعات  يف  الأوىل  اجلامعية  املرحلة  لطالب  ال���درا����س���ي2016-2015 
اأو خارجها  امل�سموح بها من داخل اجلامعة  التقدم لالمتحان  ا�ستنفدوا فر�ص 
يف الأعوام الدرا�سية 2010-2011 و2011 -2012و 2012-2013 و2013-2014 ممن 
ا�ستفادوا من دورة ا�ستثنائية �سابقة اأو مل ي�ستفيدوا وكذلك امل�ستنفدون فر�ص 
التقدم لالمتحان الذين تقدموا اإىل امتحانات العام الدرا�سي 2014-2015 ومل 
يتبدل و�سعهم اأما بالن�سبة اإىل طالب ال�ساعات املعتمدة فيمنحون ف�سال درا�سيا 

عاديا وف�سال �سيفيا.
بعالماتهم  ال�سابقة  /اأ/  الفقرة  باأحكام  امل�سمولون  الطالب  يحتفظ  ب- 
يف اأعمال ال�سنة اأو الختبارات العملية اأو حلقات البحث اأو ما هو يف حكمها اأو 

اإعادتها وفق الأ�س�ص املعتمدة.
ج- ي�ستفيد من اأحكام الفقرتني ال�سابقتني الطالب الذين ا�ستنفدوا فر�ص 
التقدم لالمتحان امل�سموح بها من داخل اجلامعة اأو خارجها بنتيجة امتحانات 

الدورة املحددة يف املادة/1/ من هذا املر�سوم.
املادة)3)

من  /اأ/  الفقرة  اأحكام  من  ا�ستثناء  اأخ��رى  اإىل  �سنة  من  الطالب  ينقل  اأ- 
املادة /99/ من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم اجلامعات ال�سادرة باملر�سوم 
رقم /250/ لعام/2006/ وتعديالته اإذا كان يحمل ثمانية مقررات على الأكرث 
الدرا�سي  للعام  الدرا�سة  �سني  خمتلف  من  اإداري���ة  غري  اأو  اإداري���ة  اأك��ان��ت  �سواء 
2015/2014 فقط على اأن تراعى الأحكام اخلا�سة يف كليات الهند�سة املعمارية 

والفنون اجلميلة.
ب- تعد اأربعة مقررات من املقررات الثمانية املذكورة يف الفقرة/اأ/ ال�سابقة 
م��ق��ررات اإداري����ة حتى التخرج وي��ت��م حت��دي��د ه��ذه امل��ق��ررات وف��ق الأ���س�����ص التي 

حتددها التعليمات التنفيذية لهذا املر�سوم .
ج- ال�ستفادة من اأحكام الفقرة/اأ/ال�سابقة غري اإلزامية للطالب.

فقط   2015-2014 الدرا�سي  العام  يف  الع�سكري  التدريب  مقررات  تعد  د- 
الفقرة/اأ/  امل��ح��ددة يف  الثمانية  امل��ق��ررات  اإداري���ة ول تدخل يف ح�ساب  م��ق��ررات 

ال�سابقة من اأجل انتقال الطالب اإىل ال�سنة الأعلى.
رئي�س �جلمهورية

ب�سار �لأ�سد

الرئي�س الأ�سد ي�سدر مر�سوما بتعيني اخلريج الأول يف كل اخت�سا�س 
اأو ق�سم مينح درجة الإجازة واخلريجني الثالثة الأوائل يف كل كلية 

معيدا من دون اإعالن اأو م�سابقة
�أ�سدر �ل�سيد �لرئي�س ب�سار �لأ�سد �ملر�سوم �لت�سريعى رقم 25 �لقا�سي بجو�ز تعيني �خلريج �لأول يف كل �خت�سا�س 
�أو ق�سم مينح درجة �لإجازة و�خلريجني �لثالثة �لأو�ئل على �لأكرث يف كل كلية متنح درجة �إجازة و�حدة يف 
نظام �لتعليم �لعام من �ل�سوريني ومن يف حكمهم معيد� يف �لكلية �لتي تخرج فيها من دون �إعالن �أو م�سابقة وفق 

�سروط حمددة.
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التاأكيد على دور امل�سايف اجلامعية بتقدمي خدماتها 
العالجية والإ�سعافية خالل الأزمة

القيادة  ع�����س��و  اأك�������دت 
البعث  حل�������زب  ال����ق����ط����ري����ة 
رئي�سة  ال���س��راك��ي  ال��ع��رب��ي 
م����ك����ت����ب ال���ت���ع���ل���ي���م ال����ع����ايل 
املو�سى  ف�������ريوز  ال����دك����ت����ورة 
اجلامعية  امل�����س��ايف  دور  ع��ل��ى 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة خ�����الل الأزم������ة 
وا�������س������ت������م������راره������ا ب���ت���ق���دمي 
خ������دم������ات������ه������ا ال�����ع�����الج�����ي�����ة 

وال�سعافية للجميع جمانا.
م���و����س���ى خالل  وب���ي���ن���ت 
التعليم  ووزي�������ر  اط���الع���ه���ا 
الدكتور حممد عامر  العايل 

اجلامعيني  القلب  وجراحة  املوا�ساة  م�سفييا  يقدمها  التي  والطبية  ال�سحية  اخلدمات  واقع  على  املارديني 
املواطنني  اأع��داد كبرية من  التامة للم�سايف وا�ستقبال  التاأكد من اجلهوزية  اأن الهدف من اجلولة  بدم�سق 

واجلرحى منوهة باجلهود التي يبذلها الكوادر الطبية والإدارية يف اأداء مهامها على اأح�سن وجه.
امل�سايف  للوزارة على  الدورية  اجل��ولت  اإط��ار  تاأتي يف  اأن اجلولة  اإىل  العايل  التعليم  وزي��ر  اأ�سار  ب��دوره 
اإن على �سعيد  النواق�ص  التعليمية اجلامعية بهدف الطالع على واقع العمل ميدانيا والعمل على تامني 

دورها اخلدمي والعالجي اأو التدريبي والبحثي يف تاأهيل طالب الدرا�سات العليا بكليات الطب.
العمل  �سري  اآلية  ح��ول  العاملة  وال��ك��وادر  امل�سفيني  مديري  من  �سرح  اإىل  واملارديني  مو�سى  وا�ستمعت 
وال�سعوبات التي تواجهه واإىل مالحظات عدد من املر�سى واملراجعني واآرائهم مب�ستوى اخلدمات الطبية 
املحوري  الطبقي  والت�سوير  الأويل  الإ�سعاف  اأق�سام  يف  جت��ول  ثم  فيها  يتلقونها  التي  والعناية  والرعاية 

والأ�سعة والعمليات   
وقدمت امل�سايف التعليمية اجلامعية التي يبلغ عددها 14 موزعة على حمافظات دم�سق وحلب والالذقية 
خالل العام املا�سي نحو 5ر6 ماليني خدمة طبية متنوعة �سمنها 86 األف عملية جراحية خمتلفة اأما عدد 

املر�سى املقبولني لديها فبلغ 189 األفا مقابل مليون مراجع للعيادات اخلارجية والإ�سعاف.
املحمود  جمال  الدكتور  دم�سق  بجامعة  ال�سراكي  العربي  البعث  ح��زب  ف��رع  اأم��ني  اجلولة  يف  �سارك 
التعليم  اأع�ساء قيادة فرع احلزب ومعاون وزير  الكردي وعدد من  الدكتور حممد ح�سان  ورئي�ص اجلامعة 

العايل لل�سوؤون ال�سحية الدكتور/ ح�سن اجلبه جي/ وبع�ص املعنيني.

اجلي�ص  لت�سحيات  وت��ق��دي��را  ال�����س��ه��داء  ع��ي��د  مب��ن��ا���س��ب��ة 
العربي ال�سوري اأقامت جامعة دم�سق بالتعاون مع فرع حزب 
البعث العربي ال�سراكي والحتاد الوطني لطلبة �سورية فرع 
العربي  اجلي�ص  لأبطال  عنوان/حتية  حتت  فعالية  اجلامعة 

ال�سوري.
وت�سمنت الفعالية و�سع اأكاليل من الزهور على الن�سب 
التذكاري ل�سهداء اجلامعات ال�سورية على وقع مو�سيقى حلن 

ال�سهيد وذلك يف حديقة كلية احلقوق بدم�سق.
ال��دك��ت��ور جمال  البعث  ف��رع اجلامعة حل��زب  اأم���ني  واأك���د 
والعاملني  واأ���س��ات��ذت��ه��ا  بطلبتها  دم�����س��ق  ج��ام��ع��ة  اأن  امل��ح��م��ود 
ف��ي��ه��ا ي���ج���ددون ت��اأك��ي��ده��م ال���ي���وم ع��ل��ى ال���وق���وف اإىل جانب 
اجلي�ص العربي ال�سوري يف تاأدية مهامه الوطنية على امتداد 

مبنا�سبة عيد ال�سهداء..  حتية لأبطال اجلي�س العربي ال�سوري

منوها  الغالية  ترابها  ع��ن  ال��دف��اع  ويف  ال�سورية  اجلغرافية 
بقد�سية ال�سهادة يف �سبيل الوطن ومعانيها ال�سامية.

حممد  الدكتور  دم�سق  جامعة  رئي�ص  اعترب  جانبه  م��ن 
�سهداء  لذكرى  تخليدا  تقام  الفعالية  هذه  اأن  الكردي  ح�سان 
جامعة دم�سق من الطلبة الذين طالتهم يد الغدر والإرهاب 
وهم على مقاعد الدرا�سة موؤكدا اأن طلبة اجلامعة واأ�ساتذتها 
ال�سوري  العربي  اجلي�ص  اأب��ط��ال  م��ع  واح���د  خ��ن��دق  يف  يقفون 

مت�سلحني بالعلم واملعرفة.
هد�يا رمزية جلرحى �جلي�س

و�سمن الفعالية زار اأمني فرع حزب البعث ورئي�ص جامعة 
دم�سق وعدد من اأع�ساء قيادة الفرع واملكتب الإداري بالحتاد 
من  ع��ددا  والأ�ساتذة  الكليات  وعمداء  �سورية  لطلبة  الوطني 

جرحى اجلي�ص يف م�سفى ال�سهيد يو�سف العظمة حيث قدموا 
هدايا رمزية لهم تقديرا لدفاعهم عن الوطن و�سون �سرفه 

ومتمنيني لهم ال�سفاء العاجل.
للزيارة  �سكرهم  ع��ن  اجل��ي�����ص  ج��رح��ى  ع��رب  جهتهم  م��ن 
اأنهم �سيبقون اجلنود  اأقامتها جامعة دم�سق لفتني اإىل  التي 
كرمى  والنفي�ص  الغايل  وب��ذل  املعطاء  الوطن  لهذا  الأوف��ي��اء 
الإرهابيني  لدحر  القتال  �ساحات  اإىل  والعودة  الوطن  لعيون 

فور متاثلهم لل�سفاء.
تاأدية  ع��ن  تثنيهم  ل��ن  اإ���س��اب��ات��ه��م  اأن  ت��اأك��ي��ده��م  وج����ددوا 
املهام امللقاة على عاتقهم يف تطهري الراب ال�سوري من رج�ص 

الإرهاب واإعادة الأمن وال�ستقرار اإىل ربوع الوطن.

»كرمالن«... ر�سالة من طلبة جامعة 
دم�سق لأبطال اجلي�س العربي ال�سوري

كما اأقام فرع جامعة دم�سق لالحتاد الوطني لطلبة �سورية  اأم�سية غنائية 
وطنية مبنا�سبة عيد ال�سهداء بعنوان »كرمالن« اأحيتها جوقة الفرح الدم�سقية 
باأ�سراف الأب اليا�ص زحالوي و قدم خاللها عددا من الأغاين املهداة ل�سورية 

و�سعبها وجي�سها البطل وذلك على مدرج جامعة دم�سق.
و�سكلت الأم�سية احتفال بالوطن وانت�ساراته املتتالية التي يحققها اجلي�ص 
العربي ال�سوري �سد اأعداء الوطن والإرهابيني يف كل اأرجاء �سورية وتعبريا عن 
اأ�سكال  وكل  والغناء  واملو�سيقا  للفن  املحب  ال�سوري  ال�سعب  لدى  احلياة  اإرادة 
الكبري والكامل  الإن�سانية ما يب�سر بيوم الحتفال بالن�سر  الثقافة واحل�سارة 

على كل اأعداء �سورية يف الداخل واخلارج.
اأن  اإي���اد طلب  ���س��وري��ة   الوطني لطلبة  ل��الحت��اد  ف��رع دم�سق  اأك��د رئي�ص  و 
هذه الفعاليات دليال على اأن احلياة م�ستمرة يف �سورية واأن الطلبة يقفون اإىل 
جانب جي�سهم البا�سل الذي ي�سطر اأروع مالحم البطولة والفداء يف الت�سدي 
الوطن  ليبقى  بالقوة   زرع��ه  يحاولون  ال��ذي  التكفريي  وفكرهم  لالإرهابيني 

عزيزا كرميا.
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اإقبال كبري على امتحانات جامعة دم�سق 
والن�سبة جتاوزت 90% يف معظم كليات اجلامعة 

ح�سان  حممد  والدكتور  املارديني  عامر  حممد  الدكتور  العايل  التعليم  وزي��ر  اطلع 
الكردي على �سري امتحانات الف�سل الثاين بجامعة دم�سق للعام الدرا�سي 2015-2014 .

 و ���س��دد ال���وزي���ر امل��اردي��ن��ي ع��ل��ى ����س���رورة ت��وف��ري الأج�����واء امل��ري��ح��ة ل��ل��ط��الب وتاأمني 
الأخ��رى جراء  اجلامعات  القادمني من  للطالب  ول�سيما  المتحانية  العملية  م�ستلزمات 
الأو�ساع الراهنة داعيا الطالب اإىل اأن يكونوا اأكرث م�سوؤولية يف اأداء امتحاناتهم م�سرياً اإىل 
اأنه مت ا�ستنفار جميع الطاقات لتنفيذ واإجناح العملية التعليمية يف اجلامعات ال�سورية مبا 

ينعك�ص اإيجابا ىل جودة خمرجاتها.
اجلامعات  م��ن  ال��واف��دي��ن  للطلبة  ت�سهيالت  تقدمي  اإىل  ال��ع��ايل  التعليم  وزي��ر  ولفت 
ثم  وال���وزارة  اجلامعات  ه��ذه  من�سقي  بالتعاون مع  اأو�ساعهم  خ��الل معاجلة  الأخ��رى من 
ا�ستمع اإىل مالحظات بع�ص الطالب بخ�سو�ص م�ستوى الأ�سئلة ومدى مالءمتها ملفردات 
املراقبني  ملالحظات  ال�ستماع  اإىل  اإ�سافة  عنها  لالإجابة  املخ�س�سة  الزمنية  وامل��دة  املنهاج 

حول �سري المتحانات.
اأن اجلامعة  اإىل  الكردي  الدكتور حممد ح�سان  اأ�سار رئي�ص جامعة دم�سق  من جانبه 
بداأت التح�سريات الالزمة لالمتحانات منذ نحو ال�سهر تقريبا من خالل التوجيه ملختلف 
الكليات واملعاهد بتاأمني متطلبات اإجناح العملية المتحانية على امل�ستويات كافة وتوفري 
اأعداد اإ�سافية من املراقبني من طالب الدرا�سات العليا اإىل جانب تاأمني الظروف املنا�سبة.

مرتفعة  ب��الم��ت��ح��ان��ات  ال��ط��الب  ال��ت��ح��اق  ن�سب  »اإن  اإىل  دم�سق  جامعة  رئي�ص  ول��ف��ت 
وجتاوزت يف بع�ص الكليات ال�90 باملئة واأن العملية المتحانية ت�سري ب�سكل طبيعي و�سمن 

ال�سروط املالئمة«.
ووفق اإح�سائيات جامعة دم�سق للعام الدرا�سي 2014-2015 يبلغ عدد طالبها امل�سجلني 
باملرحلة اجلامعية الأوىل يف نظامي التعليم النظامي واملوازي نحو 179 األف طالب وطالبة 

يتوزعون على 35 كلية و10 معاهد تقانية مبحافظات دم�سق ودرعا وال�سويداء والقنيطرة.
الدكتور  دم�سق  بجامعة  ال�سراكي  العربي  البعث  فرع حزب  اأم��ني  اجلولة  �سارك يف 
جمال املحمود ومعاون وزير التعليم العايل لل�سوؤون الإدارية الدكتور عبد املنري جنم ونائب 
رئي�ص اجلامعة لل�سوؤون الإدارية الدكتور اأجمد زينو واأمني جامعة دم�سق الدكتور عبا�ص 

�سندوق ورئي�ص فرع احتاد الطلبة بجامعة دم�سق اإياد طلب وعمداء الكليات املعنية.

وال�سهادة  ال��ت��خ��رج  ال����دوام وم�����س��دق��ة  ووث��ي��ق��ة 
اجلامعية موؤكدا اأن اجلامعة �ستطبق الل�ساقة 
على م�سدقات التخرج كتجربة اأوىل يف توثيق 

عملها كونها الأكرث اأهمية.
واع���ت���رب ن��ائ��ب رئ��ي�����ص ج��ام��ع��ة دم�����س��ق اأن 
وثائق  ط��ال��ت  ال��ت��ي  ال�سابقة  ال��ت��زوي��ر  عمليات 
ج��ام��ع��ة دم�����س��ق اق��ت�����س��رت ع��ل��ى ت��زوي��ر ال�سور 
امل�سدقة عن م�سدقات التخرج// فقط م�سريا 
اإىل اأن و�سع ل�ساقة اأمنية على م�سدقة التخرج 
يوؤمن امل�سدقة الأ�سلية التي تعطى مرة واحدة 
امل�سدق  ال�سور  التحقق من  اإمكانية  مع وجود 
ال��ب��ارك��ود عليها وهذه  م��ن خ��الل ظ��ه��ور  عنها 

امليزة مل تكن متحققة �سابقا.
واأكد زينو اأن عدد حالت التزوير املكت�سفة 
م��ن��ذ ب��داي��ة ال��ع��ام احل���ايل ب��ل��غ40 ح��ال��ة طالت 
فقط  التخرج  م�سدقات  ع��ن  امل�سدقة  ال�سور 
اأرق��ام حول  وان ما تدولته و�سائل الع��الم من 

حالت التزوير مبالغ بها.
بجامعة  الطالب  �سوؤون  وا�ستعر�ص مدير 
دم�����س��ق ب�����س��ار ���س��و م��راح��ل ال��ع��م��ل يف م�سروع 
الر�سمية  امل�����س��ت��ن��دات  ل��ت��وث��ي��ق  الآيل  ال��ن��ظ��ام 
الأمنية  الل�ساقة  و���س��ع  خ��الل  م��ن  باجلامعة 
وحت���دي���د م�����س��وؤول��ي��ة ك���ل وح�����دة م���ن وح����دات 
امل�ستندات  العمل والتي تت�سمن وحدة ت�سجيل 
يف اجل���ام���ع���ة ورب���ط���ه���ا م���ع ال��ل�����س��اق��ة ووح����دة 
بالل�ساقة  امل��و���س��وم��ة  الوثيقة  ع��ن  ال���س��ت��ع��الم 
امل�ستندات عرب  والتحقق من  ال�ستعالم  بهدف 

النرنت.
واملعلومات  النظم  من جهته تطرق مدير 
عمل  اإىل  ال�������س���م���ادي  اب����راه����ي����م  ب���اجل���ام���ع���ة 
بني  ال��ال���س��ق��ات  تناقل  لإدارة  امل�����س��ت��ودع  وح���دة 
ل�سبط  اجل��ام��ع��ة  وف�����روع  واإدارات  م��دي��ري��ات 
اخلا�ص  امل�ستودع  واىل  م��ن  الال�سقات  ح��رك��ة 
وتوثيق  وامل�ستخدمني  النظام  اإدارة  ووحدة  بها 
الدخول اإ�سافة اإىل وحدة التقارير والتي تخدم 
ت�سمل  وال��ت��ي  ال���ق���رار  م��ت��خ��ذي  رئ��ي�����س��ي  ب�سكل 

التقارير التجميعية وال�ستعالمات الفورية.
على  تعتمد  الت�سميم  فكرة  اإن  واأ���س��اف.. 
م�ساحة  يف  كبري  ب�سكل  اجلامعة  �سعار  اإظ��ه��ار 
الل�ساقة مع اإدراج باركود ثنائي الإبعاد يت�سمن 
املوقع اللكروين للجامعة للتحقق من �سحة 
لل�ساقة  الأمنية  ال�سمات  م�ستعر�سا  ال�سهادة 

وتفا�سيل الت�سميم.
ح�����س��ر ال��ور���س��ة روؤ����س���اء ج��ام��ع��ت��ي دم�سق 
املعنيون  وال����ن����واب  ال����وزي����ر  وم���ع���اون���و  وح���ل���ب 
باجلامعات  الطالب  �سوؤون  مديري  من  وع��دد 

ال�سورية.

اقامتها  عمل  ور���س��ة  يف  م�ساركون  ع��ر���ص 
اليوم وزارة التعليم العايل بالتعاون مع جامعة 
امل�ستندات  لتوثيق  الآيل  النظام  م�سروع  دم�سق 
الت�سميم  وفكرة  ومكوناته  باجلامعة  الر�سمية 
على  �ستو�سع  التي  الل�ساقة  الأمنية  وال�سمات 
اإىل  اإ���س��اف��ة  اأوىل  كمرحلة  ال��ت��خ��رج  م�سدقات 

ا�ستعرا�ص مراحل العمل.
واأكد وزير التعليم العايل الدكتور حممد 
ع��ام��ر امل���اردي���ن���ي ح��ر���ص ال�������وزارة ع��ل��ى درجة 
وث��وق��ي��ة ال�����س��ه��ادة ال�����س��وري��ة ال��ت��ي ك��ان��ت اأحد 
يف  التعليمي  ال�سعيد  على  ال�سمود  م��ق��وم��ات 
اأهمية  اطار تعزيز الأم��ن العلمي الذي ل يقل 
توثيق  خ��الل  من  ل�سورية  الوطني  الأم��ن  عن 
احلكومية  اجل��ام��ع��ات  يف  الر�سمية  امل�ستندات 
للتزوير  منعاً  تاأمينها  على  والعمل  واخلا�سة 

واحلفاظ عليها.
واأو����س���ح امل��اردي��ن��ي اأه��م��ي��ة ال��ت��ج��رب��ة التي 
الوثائق  على  عليها اجلامعة يف احلفاظ  تعمل 
�سيتم  اأوىل  كخطوة  عنها  ال�����س��ادرة  الر�سمية 
داعيا  ال�سورية  اجلامعات  بقية  على  تعميمها 
لتخاذ الإجراءات الكفيلة باملحافظة عليها مبا 

ي�سب يف جودة و�سمعة هذه ال�سهادة.
الظروف  اأن  العايل  التعليم  وزي��ر  واعترب 
ال�سعبة التي متر بها البالد تتطلب املزيد من 
اأن  ول�سيما  التعليم  ج���ودة  لتح�سني  اجل��ه��ود 
وي��راه��ن على جودة  يراقب  اخل��ارج  اجلميع يف 
عملية  ت�سمل  اأن  اإىل  داع��ي��ا  ال�سورية  ال�سهادة 
ال��ب��ي��ان��ات اخل��ا���س��ة بالطالب  ال�����س��ه��ادة  ت��وث��ي��ق 
الطالب  ال���ذي قبل مبوجبه  ال��ق��رار  م��ن  ب���دءا 
اإ�سدار  عملية  �سبط  على  والتاأكيد  باجلامعة 
امل�����س��دق��ات. ب����دوره ق���دم ن��ائ��ب رئ��ي�����ص جامعة 
ل��ل�����س��وؤون الإداري�����ة وال��ط��الب الدكتور  دم�����س��ق 
الآيل  النظام  م�سروع  ح��ول  عر�ساً  زينو  اجم��د 
دم�سق  جامعة  يف  الر�سمية  امل�ستندات  لتوثيق 
ي�ستخدم  والتو�سع  والتطوير  للتطبيق  ق��اب��ل 

تقنيات النرنت يف توثيق تلك امل�ستندات.
امل�سروع عبارة  اأن  اإىل  زينو  الدكتور  واأ�سار 
عن ل�ساقة اأمنية تو�سع على الوثيقة ال�سادرة 
13/ عالمة حماية  وتتكون من/  اجلامعة  عن 
غري قابلة للتزوير بف�سل ال�سمات الأمنية التي 
ت�ستخدم كاخلامت يف التحقق من �سحة الوثيقة 
تراعي  م���راح���ل  ب���ع���دة  ال��ع��م��ل مي���ر  اأن  م��ب��ي��ن��ا 
ا�ستقاللية كل مرحلة منعا لإمكانية التالعب 

اأو التزوير.
اأن جامعة دم�سق  اإىل  زينو  الدكتور  ولفت 
ت�سدر جمموعة من الوثائق اجلامعية ويعمل 
امل�سروع على توثيقها ومنها //ك�سف العالمات 

جامعة دم�سق تنجز م�سروعها لتوثيق امل�ستندات 
الر�سمية ب�سكل اآيل

بهدف �سقل اخلربات النظرية خلريجيها ...
 كلية الطب تقيم دورة تدريبية 

حول »الربجمة اللغوية الع�سبية ولغة اجل�سد«
�سمن �سل�سلة من الندوات والور�سات التدريبية الهادفة لتاأهيل الكوادر الطبية من 
الأطباء اخلريجني يف جامعة دم�سق للدخول اإىل �سوق العمل اأقامت كلية الطب الب�سري 
اللغوية  »الربجمة  بعنوان  تدريبية  ور�سة  �سورية  لطلبة  الوطني  الحت��اد  مع  بالتعاون 
خطوات  �سركة  من  متخ�س�سون  و�سيادلة  اأطباء  عليها  اأ�سرف  اجل�سد«  ولغة  الع�سبية 

للتاأهيل والتدريب.
واأ�سارت ع�سو قيادة فرع جامعة دم�سق لالحتاد الوطني لطلبة �سورية رئي�سة مكتب 
�سقل  الور�سة  من  الهدف  اأن  اإىل  حممد  ال�سيخ  اآلء  الطلبة  وق�سايا  العلمية  الدرا�سات 
اأن  »مو�سحة  م�ستقبال  عملهم  باآفاق  وتعريفهم  اخلريجني  للطالب  النظرية  اخل��ربات 

.»cv هذه الور�سة �سبقها ور�سة تدريبية حول كيفية كتابة ال�سرية الذاتية
التوا�سل  �سفحات  اإدارة  ح���ول  ور���س��ت��ني  لإق��ام��ة  يح�سر  الحت����اد  اإن  واأ����س���اف���ت... 
الجتماعي لأغرا�ص جتارية وتعزيز الإرادة لدى اخلريجني بعنوان »نعم اأ�ستطيع« بينما 

�ستتوا�سل هذه الندوات التوعوية التدريبية الإر�سادية بعد المتحانات.
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ال�����س��ي��دلين الذي  العلمي  ال��ي��وم  امل�����س��ارك��ون يف   ع��ر���ص 
الدرا�سات  اأح���دث  ال�سيدلة  كلية  يف  دم�سق  جامعة  اأق��ام��ت��ه 
الكيميائية  والتحاليل  ال����دواء  �سناعة  جم��ال  يف  والأب���ح���اث 
بق�سد  وم�ستح�سراتهم  ال��ط��الب  واجن�����ازات  واجل��رث��وم��ي��ة 

ت�سجيعهم على البحث العلمي.
العربي  البعث  حل��زب  القطرية  القيادة  ع�سو  واع��ت��ربت 
فريوز  ال��دك��ت��ورة  ال��ع��ايل  التعليم  مكتب  رئي�سة  ال���س��راك��ي 
العلمي ال�سيدلين »فر�سة للت�سارك بني طلبة  اليوم  مو�سى 
لدى  البحثية  ال��ق��درات  ينمي  مبا  واأ�ساتذتها  ال�سيدلة  كلية 
الطلبة ويحفزهم على البحث العلمي املنهجي« م�سرية اإىل اأن 
هذه الأن�سطة تاأكيد للعامل اأجمع اأن »م�سرية العلم يف �سورية 

م�ستمرة رغم كل الظروف.
من جهته اأكد وزير التعليم العايل الدكتور حممد عامر 
التدري�سي  ال��ك��ادر  اإ���س��رار  يعك�ص  الن�ساط  ه��ذا  اأن  امل��اردي��ن��ي 
اأن�سطة علمية مميزة  اإقامة  والطلبة يف خمتلف الكليات على 
البحث  مب�ستوى  ل��الرت��ق��اء  بينهم  ال��ت��وا���س��ل  م��ه��ارات  ت��ع��زز 
العلمي من اأجل رفد الكليات بكوادر موؤهلة تتواءم ومتطلبات 

�سوق العمل.
وب����ني رئ��ي�����ص ج��ام��ع��ة دم�����س��ق ال���دك���ت���ور حم��م��د ح�سان 
اإىل  ب��ا���س��ت��م��رار  اأن اجل��ام��ع��ة ت�سعى  ال��ك��ردي خ���الل الف��ت��ت��اح 
تطوير الربامج التعليمية يف خمتلف الخت�سا�سات وتطبيق 
الأ�ساليب احلديثة يف التعليم الطبي يف اإطار خطتها الهادفة 
ي�سهم  مبا  العلمي  التعاون  ج�سور  ومد  ن�ساطاتها  تو�سيع  اإىل 
الطبية  والهيئات  املوؤ�س�سات  ب��ني  العلمي  التفاعل  تعزيز  يف 

الوطنية.
تعزيز  جم��ال  يف  ال�سيدلة  كلية  دور  اإىل  ال��ك��ردي  واأ���س��ار 
الأداء املهني لل�سيادلة وحت�سني الواقع الدوائي يف �سورية من 
خالل تخريج �سيادلة قادرين على مواجهة متطلبات املجتمع 
بواقع  النهو�ص  يف  دوره��ا  عن  ف�سال  ال�ستثنائية  وال��ظ��روف 

البحوث العلمية املتخ�س�سة
اأداره������ا  ال���ت���ي  الأوىل  اجل��ل�����س��ة  امل�������س���ارك���ون يف  ون���اق�������ص 
الدكتوران جهاد حربايل وفايزة القبيلي مو�سوعات يف مراقبة 

امل�ستح�سرات ال�سيدلنية واأنواعها واملخاطر الناجمة 
املعتمدة  التحليلية  ال��ط��ري��ق��ة  واأه��م��ي��ة  ت��ل��وث��ه��ا  ع��ن 
ال�سيدلين  الت�سنيف  ودور  ال�سيدلنية  بال�سناعة 

احليوي يف تطوير ال�سناعة ال�سيدلية .
اأداره����ا  امل�����س��ارك��ون يف اجلل�سة ال��ث��ان��ي��ة ال��ت��ي  اأم���ا 
الزين فقدموا عر�سا  ال�سماع وهند  الدكتوران ع�سام 
منها  املنا�سب  اختيار  وكيفية  ال�سم�سية  الواقيات  عن 
ال���واق���ي ال�سم�سي  ال��ب�����س��رة وم��ع��اي��ري اخ��ت��ي��ار  واأن������واع 
م�ستعر�سني اأعرا�ص التهاب امللتحمة واأنواعها ومر�ص 
والأ�سخا�ص  وانت�ساره  ال��ع��دوى  وط��رق  الكبد  التهاب 
الأكرث عر�سة لالإ�سابة اإ�سافة اإىل عر�ص الت�سخي�ص 

والعالج واإجراءات الوقاية.

معر�س م�ستح�سر�ت �سيدلنية من �سنع �لطالب
ل�25  ال��ب��و���س��رات«  »معر�ص  العلمي  ال��ي��وم  هام�ص  على  وافتتح 
طالبا وطالبة من طالب كلية ال�سيدلة �سم عددا من امل�ستح�سرات 

ال�سيدلنية التي �سنعها الطالب .
اأن  الزين  هند  الدكتورة  ال�سيدلنيات  ق�سم  رئي�سة  واأو�سحت 
املعر�ص الذي نظمته جمموعة من طالب خمتلف ال�سنوات الدرا�سية 
واقت�سرت  بالكلية  حت�سريها  مت  �سيدلنية  اأ�سكال  ي�سم  الكلية  يف 
من  �سنعت  ك��رمي��ات  مثل  والتجميلية  اجللدية  امل�ستح�سرات  على 

خالل املواد املتوافرة يف خمابر الكلية.
ح�سر اليوم العلمي وزيرة الدولة ل�سوؤون البيئة الدكتورة نظرية 
دم�سق  جامعة  رئي�ص  ون��واب  العايل  التعليم  وزي��ر  ومعاونو  �سركي�ص 
وعمداء  النقابية  املجال�ص  اأع�ساء  من  وعدد  �سورية  �سيادلة  ونقيب 

الكليات واأع�ساء الهيئة التدري�سية وح�سد من الطلبة.

يوم علمي لكلية ال�سيدلة .. وامل�ساركون يعر�سون اأحدث الدرا�سات والأبحاث 
يف جمال �سناعة الدواء والتحاليل الكيميائية واجلرثومية

العلمية  لأي����ام   »م�سابقة  ال��ف��ران��ك��ف��وين  ال��رق��م��ي  امل��رك��ز  نظم 
والثقافية املفتوحة« وذلك مب�ساركة طالب من ق�سم اللغة الفرن�سية 

وبع�ص كليات ومعاهد اجلامعة.   
واأكد وزير التعليم العايل الدكتور حممد عامر املارديني خالل 
اختتام فعاليات امل�سابقة اأن املركز الرقمي الفرانكفوين ي�سكل نقطة 
م�سيئة يف جامعة دم�سق كمركز بحثي علمي خدمي ي�سهم يف تقدمي 
�سويتهم  ورف���ع  لإمكانياتهم  دع��م��ا  وال��ط��الب  للباحثني  اخل��دم��ات 

العلمية.
واأ�سار الوزير املارديني اإىل اأن ما مييز املركز منذ اإحداثه �سعيه 
اللغوية  باملهارات  املرتبطة  اجلميلة  الفنية  اللمحة  لإب��راز  الدائم 
خا�سة الفرن�سية يف �سوء  كوادر متفانية يف العمل وطالب متفاعلني 
كل  تقدمي  ال���وزارة  ا�ستعداد  مبديا  والفنية  العلمية  الق�سايا  م��ع 

الدعم للمركز بهدف تطويره وحت�سني عمله. 
بدوره لفت رئي�ص جامعة دم�سق الدكتور حممد ح�سان الكردي 
�سقل  يف  ي�سهم  ثقافيا  بعدا  حتمل  التي  الفعالية  ه��ذه  اأهمية  اإىل 
مواهب الطالب ومتكينهم من التعرف على ميولهم الإبداعية مبا 
اأن�سطة  وت�سجيع  اإذك��اء  على  يعمل  كما  بيئتهم  مع  ارتباطهم  يعزز 

التميز الطالبي.
واأ����س���اد ال��ك��ردي ب��ج��ه��ود ال��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى امل��رك��ز م��ن��ذ تاأ�سي�سه 
وتعاونه مع كافة كليات اجلامعة ما اأ�سهم يف تقدمي خدمة متميزة 
باقة اخلدمات  تو�سيع  على  تعمل  اأن اجلامعة  موؤكدا  للم�ستفيدين 
التي يقدمها املركز الرقمي خ�سو�سا جلهة تعزيز مهارات التوا�سل 

لدى الطالب مع الثقافات الأخرى.
واعتربت مديرة املركز الدكتورة هالة ال�سباغ اأن هذه الفعالية 
التي تقام �سنويا مبثابة ف�سحة �سغرية جتمع حمبي العلم والثقافة 
النمطية من  اخل��روج على  العام  امل�سابقة هذا  وان ما مييز  والأدب 

خالل طرح اأفكار جديدة تتواءم مع جمالت امل�سابقة ال�سبعة.
م���ن جميع  ال���ط���الب  ي��ج��م��ع  ال��ن�����س��اط  ه����ذا  اأن   .. واأ����س���اف���ت 
والتوا�سل  التفاعل  من  حالة  خلق  بهدف  اجلامعية  الخت�سا�سات 

و���س��ق��ل م��واه��ب��ه��م ال��ث��ق��اف��ي��ة لف��ت��ة اإىل 
خالل  من  املركز  يقدمها  التي  اخلدمات 
اأبحاث  من  ين�سر  ما  وك��ل  املراجع  توفري 
اللغات  ب��ك��ل  ع��ل��م��ي��ة حم��ك��م��ة  وم����ق����الت 
مل�ساعدة  الدائم  وال�ستعداد  تكلفة  وباأقل 

الطالب.
الفعالية عر�ص م�سهدين  وت�سمنت 
متثيليني باللغة الفرن�سية وفيلم وثائقي 
عن البيئة وتقدمي مقطع غنائي باللغتني 
ال��ع��رب��ي��ة وال��ف��رن�����س��ي��ة وت���ك���رمي الطالب 
الفائزين بامل�سابقات والبالغ عددهم نحو 

20 طالب وطالبة .
معر�ص  افتتاح  الفعالية  تخلل  كما 
لوحة  ن�����ح�����و30   ����س���م  امل�����رك�����ز  ف���ن���ي يف 
اأن  بينت  ال��ت��ي  ال�سلق  خ��ول��ة  للمرجمة 

اختتام فعاليات م�سابقة »الأيام املفتوحة« يف املركز الرقمي الفرانكفوين 

جمردة  واأف��ك��ارا  اإن�سانية  ومفاهيم  قيم  ج�سدت  املعرو�سة  اللوحات 
من احلياة املعا�سة والوقائع اليومية م�سرية اإىل اأن اللوحات �سغلت 

من مواد مدورة وتقينات يدوية ب�سيطة.
وت�سمنت امل�سابقة 7 جمالت يف الرجمة  والأغنية الفرن�سية  
اإىل  ،ب��الإ���س��اف��ة  متخ�س�سة/  ت��رج��م��ة  ال��ذه��ب��ي��ة  الكلمة  وم�سابقة 
الفنية  الأعمال  ويوم  الفرن�سية   باللغة  امل�سرحي   العر�ص  م�سابقة 

واأفالم وثائقية عن املوزاييك وال�سرياميك والبيئة .
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�تفاق مع هيئة �لإ�سر�ف على �لتاأمني لن�سر 
�لثقافة �لتاأمينية

وقعت جامعة دم�سق وهيئة الإ�سراف على التاأمني اتفاق 
ت��ع��اون ب��ه��دف ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون ال��ع��ل��م��ي والأن�����س��ط��ة البحثية 
وتطوير  ودع��م  للتكامل  ي��وؤدي  مبا  الطرفني  بني  والتعليمية 
التعاون امل�سرك يف البحث والتدريب والتطوير ون�سر املعرفة 

وخدمة املجتمع.
وتخ�س�ص  تاأهيل  ماج�ستري  اإح��داث  على  التفاق  ون�ص 
للفريقني  امل�سرك  الإ���س��راف  حت��ت  يكون  التاأمني  جم��ال  يف 
القت�سادية  اأبحاثهم  يف  العليا  ال��درا���س��ات  ط��الب  وم�ساعدة 
عمل  يخ�ص  فيما  لهم  الالزمة  البيانات  وتوفري  والتاأمينية 

الهيئة وقطاع التاأمني. 
وتلتزم اجلامعة مبوجب التفاق بقبول موظف واحد على 
الأقل من موظفي هيئة الإ�سراف على التامني �سنوياً للدرا�سة 
يف اأحد ماج�ستريات التاأهيل والتخ�س�ص املتعلقة بالتاأمني اأو 
تاأمني  امل��ال يف حال عدم وج��ود ماج�ستري  واأ�سواق  بالقت�ساد 
لدى اجلامعة �سرط ا�ستيفاء الطالب �سروط القبول املعتمدة 

يف جامعة دم�سق.
من  واح���دة  حما�سرة  بتخ�سي�ص  دم�سق  جامعة  وت��ق��وم 
بالتاأمني يف كليتي  الف�سلية لكل مقرر له عالقة  املحا�سرات 
الق��ت�����س��اد واحل���ق���وق ع��ل��ى اأن ي��ق��دم��ه��ا اأح����د م��وظ��ف��ي هيئة 
الإ�سراف على التاأمني اأو اأحد اأع�ساء جمل�ص الإدارة فيها يتم 
بها �سرح عن واقع التاأمني يف �سورية والإجابة على ا�ستف�سارات 
ال��ط��الب واإق���ام���ة حم��ا���س��رات ون�����دوات ت��اأم��ي��ن��ي��ة ح���ول واقع 

التاأمني يف �سورية ب�سكل دوري وبالتن�سيق مع الكليات املعنية.
العلمية  الأن�����س��ط��ة  الت���ف���اق يف  وف����ق  ال��ه��ي��ئ��ة  وت�������س���ارك 
املال  باأ�سواق  يتعلق  فيما  اجلامعة  بها  تقوم  التي  والتعليمية 
والقت�ساد ب�سكل ع��ام م��ن م��وؤمت��رات ون���دوات وور���س��ات عمل 
مع اإمكانية بحث الرعاية امل�سركة لهذه الأحداث وا�ستخدام 
املكتبات التابعة لها واحل�سول على ن�سخ من اأبحاث املاج�ستري 

والدكتوراه املتعلقة مبوا�سيع التاأمني.
درا�سية  اأو  تدريبية  دورات  اإقامة  على  التفاق  ين�ص  كما 
للعاملني يف هيئة الإ�سراف على التامني وقبول طالبني اثنني 
مقر  يف  لتدريبهم  دم�سق  جامعة  يف  امل�سجلني  ال��ط��الب  م��ن 
قبل  من  الطالبني  تر�سيح  يتم  حيث  اأ�سهر  ثالثة  كل  الهيئة 
كليتي القت�ساد اأو احلقوق اإ�سافة اإىل تنظيم زيارات ميدانية 

لطالب كلية القت�ساد ملختلف �سركات التاأمني ال�سورية.
الدكتور  الهيئة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  املالية  وزي��ر  واعترب 
الثقافة  ون�سر  لتطوير  فر�سة  الت��ف��اق  ا�سماعيل  ا�سماعيل 
التاأمينية يف �سورية من خالل التوجه اإىل اأهم فئة جمتمعية 
اإل وهي فئة ال�سباب باعتبارها عماد امل�ستقبل م�سريا اإىل اأن //
التامني  �سعيف  التاأهيل العلمي للعاملني يف جمال  م�ستوى 

جدا رغم اأن التامني يعد علم بحد ذاته.
واأو�سح ا�سماعيل اأن التفاق لبنة اأ�سا�سية لإحداث وافتتاح 
ماج�سريات يف التاأهيل التاأميني من اجل تخريج كوادر مدربة 
اإىل  داعيا  ال�سورية  التامني  �سركات  اإدارة  على  ق��ادرة  وموؤهلة 
واإع���ادة  ال��ت��ام��ني  يف  املاج�ستري  ل��ربام��ج  كاملة  مناهج  اإع����داد 
اأ�سوة بق�سم امل�سارف يف  كلية  التامني واإح��داث ق�سم م�ستقل 

القت�ساد.     
الدكتور حممد ح�سان  دم�سق  رئي�ص جامعة  لفت  ب��دوره 
اإىل ربط خمرجاتها ب�سوق العمل  اأن اجلامعة ت�سعى  الكردي 
والهيئات  واملنظمات  املوؤ�س�سات  مع  �سراكات  اإقامة  خالل  من 
يوؤ�س�ص لتبادل علمي حقيقي  يف  اأن التفاق  الوطنية معتربا 
جمال التامني موؤكدا تقدمي كل الدعم يف هذا الإطار وافتتاح 
�سعب خا�سة بالتامني يف كلية القت�ساد مع العمل على اإعداد 

مناهج جديدة تت�سمن مقررات كافية بهذا اخل�سو�ص.
ب����اأن ي�سهم اتفاق  اأم��ل��ه  ال���ك���ردي ع��ن  ال��دك��ت��ور   واأع�����رب 
ال��ت��ع��اون يف ا�ستقدام اخل���ربات وال��ت��ج��ارب ال��الزم��ة مب��ا يعزز 
مهارات امل�ستفيدين وتذليل العقبات اأمام دخولهم �سوق العمل 
من خالل الطالع على خدمات الهيئة مبا يخدم احتياجات 
امل��ج��ت��م��ع وي�����ردم ال��ف��ج��وة احل��ا���س��ل��ة ب���ني امل���ع���ارف النظرية 

والعملية.
م��ن ج��ان��ب��ه اأ����س���ار ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة احل��ق��وق ب��ج��ام��ع��ة دم�سق 
تاأهيل  ماج�ستريات  افتتاح  اإىل  البيات  ح��امت  حممد  الدكتور 

تعنى  مقررات  تت�سمن  الأعمال  اإدارة  اأيف  جديدة  وتخ�س�ص 
مبو�سوعات التامني واإعادة التامني مبينا طلبة احلقوق وفق 
التفاق �سيخ�سعون لدورات تدريبية لدى الهيئة يف اإطار دمج 

اجلانب العملي مع النظري.  

و�تفاقيتي تعاون مع �ل�سركة �ل�سورية للنقل 
و�ل�سياحة

التدريب  ال��ع��ل��م��ي يف جم���ال  ت��ع��اون��ه��ا  ت��ط��وي��ر  وب���ه���دف 
والتاأهيل وتبادل اخلربات والدرا�سات الالزمة، وقعت جامعة 
دم�سق ممثلة يرئ�سها الدكتور حممد ح�سان الكردي  وال�سركة 
الدكتور  ال��ع��ام  مبديرها  ممثلة  وال�سياحة،  للنقل  ال�سورية 

نا�سر قيدبان اتفاقيتي تعاون علمي  . 
  وت�سمنت التفاقيتان  اإجراء التدريب العملي لطالب 
كليتي ال�سياحة والقت�ساد باجلامعة وربط الأن�سطة البحثية 
�سوق  وح��اج��ات  املجتمع  متطلبات  م��ع  للكليتني  والتعليمية 
العمل من خالل قيام الكلية باإجراء دورات تدريبية للعاملني 
يف ال�سركة ال�سورية للنقل وال�سياحة وفق احلاجات التدريبية 

لل�سركة. 
للنقل  ال�سورية  ال�سركة   تقوم  اأن  على  اجلانبان  واتفق 
العملي  للتدريب  ال��الزم��ة  الت�سهيالت  بتقدمي  وال�سياحة 
لها  التابعة  واملن�ساآت  مقراتها  يف  الكليتني  لطالب  وامليداين 
وجمالت عملها فيما تقوم كليتي القت�ساد وال�سياحة بتحديد 
للنقل  ال�سورية  ال�سركة  يف  للعاملني  التدريبية  الحتياجات 
وال�سياحة واملن�ساآت التابعة لها واإجراء دورات تدريبية لكوادر 

ال�سركة بهدف حت�سني م�ستوى الإدارة وزيادة الإنتاجية. 
كما ن�ص التفاقان على تنظيم لقاءات توظيفية وجل�سات 
موؤهالت  ل�ستثمار  عمل  ف��ر���ص  خللق  امل��ج��ال  لإت��اح��ة  عمل 
ومهارات اخلريجني يف جمال عمل ال�سركة والعمل على اإجناح 
مهام واأهداف حا�سنة الأعمال يف كلية ال�سياحة بالإ�سافة اإىل 
اأن�سطة  يف  ال�سياحة  كلية  م�ساركة طالب  ملجال  املجال  اإتاحة 

وفعاليات ال�سركة املختلفة. 
ومبوجب التفاق املوقع مع كلية القت�ساد ي�سارك طلبة 
الكلية يف اأن�سطة وفعاليات ال�سركة ال�سورية للنقل وال�سياحة 
املختلفة ، وا�ستفادة الطلبة يف جمالت عمل ال�سركة واأن�سطتها 
املختلفة، يف موا�سيع واأبحاث ودرا�سات لطلبة الدرا�سات العليا 
بني  وامل��ي��داين  التطبيقي  العلمي  البحث  يعزز  مبا  الكلية  يف 

الكلية و�سوق العمل
 وات��ف��ق ال��ط��رف��ان ع��ل��ى ق��ي��ام  ك��ل��ي��ة الق��ت�����س��اد بتقدمي 
يف  وامل�ساعدة  ال�سركة،  تخ�ص  واإداري���ة  اقت�سادية  ا�ست�سارات 

حتليل اأنظمة ال�سركة وتقدمي ا�ست�سارات فيما يتعلق بالهيكل 
الأداء  تقييم  يف  وم�ساعدتها  لل�سركة  والإداري  التنظيمي 
للعاملني والدرا�سات التطبيقية وحتليل نظم العمل  نظامها 

املايل. 

مذكرة تفاهم مع بنك �لربكة
وقعت جامعة دم�سق وبنك الربكة �سورية مذكرة تفاهم 
مع  للجامعة  والتعليمية  البحثية  الأن�����س��ط��ة  رب���ط  اإط����ار  يف 
التنمية  غ��اي��ات  حت��ق��ي��ق  يف  ي�سهم  ومب���ا  امل��ج��ت��م��ع  م��ت��ط��ل��ب��ات 

القت�سادية والجتماعية.
الدرا�سات  الفريقني يف جمال  املذكرة على تعاون  وتن�ص 
وال�ست�سارات والأبحاث وتبادل اخلربات امل�سرفية والأكادميية 
كاملحا�سرات  وع��م��ل��ي��ة  ع��ل��م��ي��ة  اأن�����س��ط��ة  واإق����ام����ة  وال��ع��ل��م��ي��ة 
القت�ساد  ك��ل��ي��ة  ت����زود  وان  ال��ع��م��ل  ور����س���ات  و  ال��ت��خ�����س�����س��ي��ة 
املاج�ستري  ور���س��ائ��ل  الأب��ح��اث  ع��ن  بن�سخ  �سورية  ال��ربك��ة  بنك 

والدكتوراه ذات العالقة بعمل البنك.
تدريبية  فر�ص  بتقدمي  البنك  يلتزم  امل��ذك��رة  ومب��وج��ب 
الظروف  ووفق  الخت�سا�ص  ذوي  القت�ساد من  كلية  لطالب 
والإمكانات املتاحة ومبا ل يتعار�ص مع اأحكام ال�سرية امل�سرفية 
خريجي  م��ن  للمتميزين  توظيف  فر�ص  تقدمي  اإىل  اإ�سافة 
البنك  و�سيا�سة  يتنا�سب  ومب��ا  ال�ساغر  توفر  ح��ال  يف  الكلية 
والربو�سورات  ال�سنوي  بالتقرير  الكلية  تزويد  مع  للتوظيف 

التي ي�سدرها للعموم.
كما يقوم البنك بالطلب من الباحثني يف كلية القت�ساد 
مقابل  تواجهه  م�سرفية  فنية  ق�سية  اأو  م�سكلة  اأي��ة  معاجلة 
املهني  العمل  وح��دة  نظام  وفق  عليه  يتفق  للباحثني  تعوي�ص 

يف الكلية.
واتفق اجلانبان على ت�سمية من�سق عن كل فريق لتنفيذ 

بنود املذكرة مبوجب كتب ر�سمية.
وبني رئي�ص جامعة دم�سق الدكتور حممد ح�سان الكردي 
متطلبات  م��ع  اجلامعة  اأن�سطة  رب��ط  اإط���ار  يف  امل��ذك��رة  اأهمية 
ال����ذي ت��ق��وم به  امل��ج��ت��م��ع ال��ت��ي تت�سافر وال���واق���ع ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
مواءمة  يف  ي�سهم  مب��ا  الإ�سالمية  امل�سارف  خا�سة  امل�سارف 
موؤهالت وقدرات املتدربني واإيجاد فر�ص عمل للخريجني من 

طالب كلية القت�ساد.
الدكتور  دم�سق  بجامعة  القت�ساد  كلية  عميد  واع��ت��رب 
ر�سالن خ�سور اأن املذكرة التي وقعت للمرة الأوىل مع م�سرف 
خا�ص �ست�سهم يف �سد الفجوة بني املعارف النظرية واخلربات 
العملية مبختلف الخت�سا�سات ووفق احتياجات �سوق العمل 
التدريبية  وال�����دورات  الأن�����س��ط��ة  م��ن  �سل�سلة  اإط����ار  يف  وذل���ك 
تامني  على  وم�ساعدتهم  الطلبة  لتمكني  الكلية  �ستقيمها 

فر�ص عمل.
بدوره لفت املدير التنفيذي يف بنك الربكة �سورية حممد 
عبد اهلل احللبي اإىل  اأهمية املذكرة يف �سقل املهارات واملعارف 
لي�ص  م��درب��ة  ك���وادر  وت��ق��دمي  وال��ط��الب  للخريجني  النظرية 
اأن  موؤكدا  امل�سرفية  املوؤ�س�سات  جميع  وامن��ا  وح��ده  للم�سرف 
التمويلية  وعملياته  فروعه  �سبكة  تو�سيع  يف  م�ستمر  البنك 
خالل  ال�سناعيني  متويل  ن�سبة  بلغت  حيث  ال�سعوبات  رغ��م 

الأزمة 54 باملئة.
واأ�ساف احللبي.. ان امل�سرف معني مبرحلة اإعادة العمار 
وطرح اكرث من م�سروع يف هذا الإطار  كا�سفا عن نية امل�سرف 
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ال�سغري نظرا  للتمويل  تكافلية ووبنك  تامني  �سركة  اح��داث 
لأهميته يف املرحلة القادمة.

الربكة  جمموعة  م�سارف  احد  �سورية  بركة  بنك  ويعد 
تاأ�س�ص يف كانون الأول 2009 وبداأ مبزاولة اأن�سطته التجارية 
عام 2010 واأدرج��ت اأ�سهمه يف �سوق دم�سق املالية اأواخ��ر العام 
املا�سي وميار�ص ن�ساطاته من خالل مقره الرئي�سي وفروعه 
كما يقوم بتن�سيط �سندوق الزكاة للعمالء الراغبني بت�سديد 

زكاة اأموالهم عرب امل�سرف.
ملحق �تفاق تعاون بني جامعتي دم�سق 
وبر�ندنبورغ للتكنولوجيا كوتوبو�س 

»زنفتنبريغ« �لأملانية

اأملانيا  اإىل  دم�سق  علمي من جامعة  لوفد  زي��ارة  وخ��الل 
اتفقت جامعتا دم�سق وبراندنبورغ للتكنولوجيا كوتوبو�ص /
العلمي  التعاون  �سبل  الأملانية على تطوير ودعم  زنفتنبريغ/ 
حماية  و  امل���دين  والتخطيط  ال��ع��م��ارة  جم���الت  يف  والبحثي 

البيئة والراث واإعادة التاأهيل.
و بني رئي�ص جامعة دم�سق الدكتور حممد ح�سان الكردي 
وقع  ملحق  مبوجب  عليها  الت��ف��اق  مت  البحثية  امل��ج��الت  اأن 
موؤخراً ا�ستنادا اىل اتفاق التعاون املوقع بني اجلامعتني يف عام 
/2010/ م�سرياً اإىل اأن املوؤ�س�ستني �ستعمالن على بذل اجلهود 
وتطوير  البحثية  امل��ع��اه��د  ب��ني  امل��ب��ا���س��ر  ال��ت��وا���س��ل  لت�سجيع 
املاج�ستري  ر�سائل  على  امل�سرك  الإ�سراف  خالل  من  التفاق 

والدكتوراه عرب اأنظمة /فيديو كونفران�ص/.
برامج  العلمي يف  ال��ت��ع��اون  ع��ل��ى  الت��ف��اق  واأ����س���اف.. مت 
درا�سات الراث العاملي واملحافظة على الراث واإدارة املواقع 
التي  الدمار  اآث��ار  وتوثيق  حتديد  بهدف  البيئي  والتخطيط 
حلقت مب�سادر الراث الثقايف ب�سبب احلرب الإرهابية التي 
باإعادة  املتعلقة  ال�سراتيجيات  وتطوير  �سورية  على  ت�سن 

اإعمار املواقع الراثية الثقافية واملدن التاريخية ال�سورية.
وتخطيط  املدنية  التنمية  معهد  اأن  اإىل  ال��ك��ردي  ولفت 
�سيقوم  للتكنولوجيا  براندنبورغ  بجامعة  الطبيعية  املعامل 
بالت�ساور مع كلية الهند�سة املعمارية بجامعة دم�سق يف جمال 

اإعادة اإعمار وتخطيط املدن ال�سورية وتقدمي الدعم لها.
اإطار  يف  �ستقوم  براندنبورغ  جامعة  اأن  ال��ك��ردي  واأو���س��ح 
يورو   /1500/  / ق���دره  م��ايل  دع��م  بتقدمي  امللحق  ه��ذا  دع��م 
جامعة  من  تر�سيحه  يتم  تدري�سية  هيئة  ع�سو  لكل  �سهرياً 
 /2015 عام  يف  �سهرين  ملدة  العلمي  والبحث  للتدريب  دم�سق 
2016/ فيما تخ�سع باقي الرتيبات املالية لتفاقيات اأخرى 
موؤكداً �سعي جامعة دم�سق اإىل ربط خمرجاتها ب�سوق العمل 
العلمية  واملنظمات  املووؤ�س�سات  مع  �سراكات  اإقامة  خالل  من 

القليمية والدولية املختلفة.
التعاون  ات��ف��اق  ملحق  وق��ع  دم�سق  جامعة  رئي�ص  وك���ان 
يورغ  الربفي�سور  للتكنولوجيا  براندنبورغ  جامعة  رئي�ص  مع 
اىل  ا�ستنادا  اأملانيا  يف  اجل��اري  ال�سهر  21 من  ب��ريغ يف  �ستاين 

اتفاق التعاون املوقع بني اجلامعتني يف 23 /2010/8/ .
/ ك��وت��وب��و���ص  للتكنولوجيا  ب��ران��دن��ب��ورغ  ج��ام��ع��ة  وت��ع��د 

الأملانية  براندنبورغ  ولية  يف  جامعة  اأكرب  ثاين  زنفتنبريغ/ 
ت�سم  كما  العامل  ح��ول  دول��ة   /100/ فيها طلبة من  ويدر�ص 
ا�ستخدام  ك��ف��اءة  ول�سيما  /ال��ط��اق��ة  فيها  ال��درا���س��ة  جم���الت 
ال��ط��اق��ة وال���س��ت��دام��ة وامل��ن��اط��ق ال��ذك��ي��ة وال����راث ف�سال عن 

التكنولوجيا احليوية وال�سحة.

هدفها  ال����دورة  اأن  �سيخة  ���س��الح  ال��دك��ت��ور  دم�����س��ق  بجامعة 
ت�سجيع الطالب وحتفيزهم على النهو�ص بالواقع

جلميع  داف���ع  ال��ت��دري��ب  اأن  اإىل  م�����س��ريا  للكلية  العلمي 
وطريقة  الطبي  العلمي  البحث  جم��ال  يف  للعمل  ال��ط��الب 
واملواقع  والتنفيذ  واخلطط  الأفكار  حيث  من  الأبحاث  عمل 

البحثية.
ب���دوره اأ���س��ار امل�����س��رف على ال����دورة م���ازن م��ب��ارك اإىل اأن 
الغاية من الفعالية الرتقاء مب�ستوى التعليم ودعم الطالب 
وم�ساعدتهم يف جميع اجلوانب العلمية والتعريف باأ�سا�سيات 
ال��ط��ب امل�����س��ن��د ب���الأدل���ة واإم����داده����م ب��ك��ل ال��و���س��ائ��ل والآليات 
حياتهم  يف  امل�سند  ال��ط��ب  ومم��ار���س��ة  تطبيق  يف  مل�ساعدتهم 

ن�س��������اطات

والباحثني  التدري�سية  الهيئة  اأع�ساء  ت��ب��ادل  �سيمان�سكي 
بالأبحاث  وامل�����س��ارك��ة  وال���س��ت�����س��ارات  امل��ح��ا���س��رات  لإل���ق���اء 
العلمية والندوات واملوؤمترات بالإ�سافة اإىل  تبادل  الطالب 

والكتب اجلامعية واملن�سورات العلمية.
 واتفق اجلانبان على تبادل اخلربات يف جمال تنظيم 
العملية التدري�سية واملناهج يف الكليات املتماثلة و التنفيذ 
تطوير  اإىل  بالإ�سافة  العلمية   الأبحاث  مل�ساريع  امل�سرك 
جميع الأ�سكال التقليدية مبا يف ذلك تنظيم ال�سيمينارات 
يف  ي�سهم  مب��ا  ال�سلة  ذات  وامل��ع��ار���ص  العلمية  وامل���وؤمت���رات 

حتقيق ال�ستفادة الق�سوى من التفاق.
بنود  بتنفيذ  خا�سة  اإج�����راءات  الت��ف��اق  ت�سمن  كما   
الكليات  قبل  م��ن  التفاقية  تنفيذ  يتم  بحيث  التفاقية  
درا�سة  واج���راء  اجلامعتني   يف  املعنية  وال�سعب  والأق�����س��ام 
والتدري�سية  العلمية  الهيئة  اأع�ساء  تبادل  لعملية  وافية  
التي �ست�سرك يف الربنامج الذي �سينتج عن هذه التفاقية 
الإمكانات  وفق  والإقامة  بالتكلفة  يتعلق  ب�سكل م�سبق مبا 

املتاحة لكال الطرفني
التنقالت  كلفة  تغطية  ط��ري��ق��ة  ع��ل��ى  اجل��ان��ب��ان  ات��ف��ق  ك��م��ا   
عن  ف�سال  ال��ت��ب��ادل  عملية  يف  امل�����س��ارك��ني  لالأ�سخا�ص  والإق���ام���ة 
اأما يف  تكاليف التاأمني ال�سحي و نفقات العالج ال�سحي وامل�سايف 
املوفدة  تتحمل حينها اجلهة  التاأمني  ه��ذا  ع��دم وج��ود مثل  ح��ال 

لل�سخ�ص هذه التكاليف.
ومب��وج��ب الت��ف��اق يتعهد ال��ط��رف��ان ب��اح��رام ���س��روط ن�سر 
املعلومات  اإىل  بالإ�سافة  التي يتم احل�سول عليها  الأبحاث  نتائج 
يتم  بحيث  ال�سرية  لها طابع  التي  وامل��ع��ارف  واخل��ربات  والوثائق 
ن�سر نتائج الأبحاث واملن�سورات الناجتة عنها مبوافقة خطية من 
الطرفني على اأن تخ�سع نتائج الأبحاث وكافة الوثائق واملن�سورات 
حلقوق امللكية الفكرية وبراءات الخراع وفق القانون املطبق يف 

كل من بلد والتفاقات الدولية. 
كما اتفق الطرفان على ت�سكيل جلان خا�سة مهمتها التن�سيق 
وتنفيذ بنود هذه التفاقية على اأن تعتمد تقارير هذه اللجان من 

قبل جمال�ص الكليات.

اتفاق تعاون علمي بني جامعة دم�سق يف اجلمهورية 
العربية ال�سورية

واأكادميية العلوم الإجتماعية )وودج- بولندا(
واأكادميية  دم�سق  جامعة  وق��ع��ت 
العلوم الجتماعية يف وودج- يف بولندا 
ت��ع��اون علمي يهدف  ات��ف��اق  الحت��ادي��ة 
اإىل تطوير التعاون امل�سرك يف جمال 
البحوث  وم�����س��اري��ع  العلمية  الأب��ح��اث 
التدري�سية  ال��ه��ي��ئ��ة  اأع�������س���اء  وت���ب���ادل 

والإدارية والطالب.
ال������ذي وقعه  الت����ف����اق  وت�����س��م��ن 
حممد  الدكتور   دم�سق  جامعة  رئي�ص 
ح�سان الكردي  ورئي�ص اأكادميية العلوم 
زجي�سواف  ال��ربف�����س��ور  الج��ت��م��اع��ي��ة 

كطالب واأطباء يف امل�ستقبل اإ�سافة اإىل تقدمي اأ�ساليب جديدة 
لالأدب  النقدي  والتفكري  الأف�سل  املعلومة  واإي��ج��اد  للدرا�سة 

الطبي.
واعترب الطالب امل�ساركون يف الدورة اأن هذه الدورات لها 
تعتمد  لأنها  تتكرر  اأن  متمنني  الطبي  م�ستقبلهم  على  فائدة 
باعتبار  امل�ستجدات  اآخ��ر  ومواكبة  والبحث  الكت�ساف  م��ب��داأ 

درا�سة الطب لبد اأن ترافقها اإ�سافات واأبحاث علمية.
الدورة  فعاليات  عن  فيلم  عر�ص  ال���دورة  اختتام  وتخلل 

وتوزيع �سهادات التقدير على الطالب امل�ساركني.
ح�����س��ر الخ��ت��ت��ام ن����واب ع��م��ي��د ال��ك��ل��ي��ة وروؤ����س���اء الأق�سام 

واأع�ساء الهيئة التدري�سية يف الكلية وح�سد من الطالب.

40 م�ساركًا يف دورة اأ�سا�سيات الطب البحثي
اخ��ت��ت��م��ت ع��ل��ى امل����درج اجل��دي��د بكلية 
فعاليات  دم�سق  جامعة  يف  الب�سري  الطب 
»اأ����س���ا����س���ي���ات الطب  ال���ت���دري���ب���ي���ة  ال��������دورة 

البحثي« التي اأقامتها الكلية.
فيها  ���س��ارك  ال��ت��ي  ال����دورة  وت�سمنت 
م��ن 40 ط��ال��ب��ا وط��ال��ب��ة حما�سرات  اأك���رث 
املبني  ال��ط��ب  اأ�سا�سيات  يف  عمل  وور���س��ات 

على الرباهني والفح�ص
ال�سريري لل�سنتني الرابعة واخلام�سة 
اإ�سافة اىل دورة يف اأ�سا�سيات الطب البحثي 

باإ�سراف فريق “اأحياها” التطوعي.
الب�سري  ال��ط��ب  كلية  عميد  واع��ت��رب 
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�ملارديني: �لرتقاء باأد�ء �ملعاهد �لتقانية 
لتاأخذ دورها �لفعال يف عملية �لتنمية

الدكتور حممد عامر  العايل  التعليم  وزي��ر  ب��دوره بني 
املارديني اأهمية الرتقاء باأداء املعاهد التقانية لتاأخذ دورها 
داع��ي��ا جهات  ���س��وري��ة  وال��ب��ن��اء يف  التنمية  ال��ف��ع��ال يف عملية 
لإحداث  املبادرة  اإىل  ال�سناعية  وال�سركات  اخلا�ص  القطاع 
معاهد تقانية لتوطني العلم والتكنولوجيا يف قطاع التعليم 

التقاين.
اأن جناح التعليم التقاين يتوقف على  املارديني  واعترب 
تامني م�ستلزماته الأ�سا�سية من بنى حتتية مادية وب�سرية 
الوزارة  اإج��راءات  اأهدافه وغاياته بدقة م�ستعر�سا  وحتديد 
خ���الل ال�����س��ن��وات امل��ا���س��ي��ة يف جم���ال ت��ط��وي��ر واق���ع التعليم 
التقاين عرب اإعادة تطوير اخلطط الدرا�سية للمعاهد وفق 

منهجية واأ�س�ص علمية �سحيحة بالتن�سيق مع �سوق العمل.
التعليم  اإح��داث موؤ�س�سات  التو�سع يف  اإىل  الوزير  واأ�سار 
التقاين على امل�ستويني الأفقي باإحداث اخت�سا�سات جديدة 
وال�����س��اق��ويل ب���اإح���داث من��ط ج��دي��د م��ن م��وؤ���س�����س��ات التعليم 
عدم  »ه��ن��اك  اأن  معتربا  التطبيقية  الكليات  وه��ي  التقاين 
واقعية يف التقييم املجتمعي لهذا النمط من التعليم وعدم 
ل��ت��ق��ومي خم��رج��ات��ه ب�سبب غ��ي��اب املقوم  ال��ف��ر���س��ة  اإع��ط��ائ��ه 
من  معه  الت�ساركية  تعد  ال���ذي  العمل  ���س��وق  وه��و  الأ���س��ا���ص 

اأ�سعب املهمات.
حممد  ال��دك��ت��ور  دم�سق  جامعة  رئي�ص  اأك���د  جهته  م��ن 
اخلربات  توفري  يف  التقاين  التعليم  اأهمية  ال��ك��ردي  ح�سان 
الخت�سا�سات  مبختلف  التقانيني  وتاأهيل  الالزمة  التقنية 
اأهم  اح��د  باعتبارهم  العمار  اإع��ادة  مرحلة  ملتطلبات  تلبية 
حلقات �سلم الت�سنيف الوظيفي لفتا اإىل اأن اجلامعة ت�سعى 
اإىل حتقيق التميز والريادة حمليا واإقليميا يف جمال التعليم 

اجلامعي والبحث العلمي وبناء جمتمع املعرفة.
املعاهد  ب��اأداء  لالرتقاء  فر�سة  الور�سة  الكردي  واعترب 
ال��ت��ق��ان��ي��ة ورف����ع ك��ف��اءت��ه��ا ال��ع��ل��م��ي��ة والإداري��������ة م���ن خالل 

نظمت  التقاين  للتعليم  الأع��ل��ى  املجل�ص  م��ع  بالتعاون 
ج��ام��ع��ة دم�����س��ق ور���س��ة ع��م��ل ح���ول /واق����ع امل��ع��اه��د التقانية 
التقاين  املعهد  التابعة للجامعة/ و�سبل تطويرها وذلك يف 

للهند�سة امليكانيكية والكهربائية بدم�سق.
وتهدف الور�سة اإىل تقييم واقع املعاهد التقانية التابعة 
جلامعة دم�سق وبحث �سبل تطوير واقعها وكفاءاتها العلمية 
والإدارية وتعريف �سوق العمل مبخرجاتها ودرا�سة انعكا�سات 

واقع ال�سوق على اخت�سا�سات املعاهد.
ال���ور����س���ة ع��ل��ى م����دى يومني  امل�������س���ارك���ون يف  ون���اق�������ص 
مو�سوعات تتعلق بواقع التعليم التقاين وعالقته باملجتمع 
ومتويلها  التقانية  املعاهد  واإدارة  القت�سادية  وفعالياته 
والأنظمة  وم�����س��ت��ل��زم��ات��ه��ا  ال��درا���س��ي��ة  واخل���ط���ط  وامل��ن��اه��ج 
مناق�سة  اإىل  اإ���س��اف��ة  بها  اخلا�سة  والت�سريعات  وال��ق��وان��ني 
اإطار  �سمن  والفني  املهني  والتعليم  التقاين  التعليم  تكامل 

املوؤهالت الوطنية والتخطيط الت�ساركي.
رئي�ص  اأك��د  الور�سة  اأع��م��ال  افتتاح  له خ��الل  وف��ى كلمة 
جمل�ص الوزراء الدكتور وائل احللقي »الهتمام الكبري الذي 
يوليه ال�سيد الرئي�ص ب�سار الأ�سد واحلكومة لقطاع التعليم 
التقاين« لأهميته يف ت�سكيل راأ�ص املال الب�سرى ودوره الفاعل 
يف مرحلة اإعادة العمار لفتاً اإىل اأن التعليم التقاين مل يعد 
توؤهل �ساحبها  فر�سة  بل  علمية  درج��ة  تعليم مينح  جم��رد 

لدخول �سوق العمل.
بقطاعات  التعليم  موؤ�س�سات  رب��ط  اإىل  احللقي  ودع���ا 
ال��ع��م��ل ع���رب م�����س��ارك��ة الأخ�����رية ب��ت��ح��دي��د اأه�����داف التعليم 
اإدارت������ه ومتابعته  ال��ت��ق��اين وم��ن��اه��ج��ه وب���راجم���ه واأ���س��ل��وب 
وتقوميه وتوفري فر�ص العمل خلريجيه وا�ستمرار تاأهيلهم 
التنمية  عمليات  ومتطلبات  العمل  ���س��وق  اح��ت��ي��اج��ات  وف��ق 
م�سريا اإىل اأن رئا�سة جمل�ص الوزراء وافقت على التخفي�ص 
التي  واخلا�ص  العام  القطاع  وموؤ�س�سات  ل�سركات  ال�سريبي 
التعليمية  امل��وؤ���س�����س��ات  ت��دري��ب ط���الب وم���درب���ي  ت�����س��ارك يف 

للتعليم املهني والتقاين من خالل نظام التعليم املزدوج.
وذكر رئي�ص جمل�ص الوزراء اأن الور�سة تاأكيد على ربط 
اإعادة  برامج  يف  اخلريجني  ودور  باملجتمع  التقانية  املعاهد 
على  التطوير  بعملية  النهو�ص  اإىل  و�سول  والبناء  العمار 
امل�ستوى الوطني برمته والهتمام مب�ساريع اقت�ساد املعرفة 
واإدارتها وا�ستخدام التقانات املتطورة يف الن�ساطات الإنتاجية 
واخلدمية وتنفيذ درا�سات علمية ومنهجية يف �سوء قاعدة 
اتخاذ  يف  امل�ستثمرين  مل�ساعدة  موثوقة  ومعطيات  معلومات 
ال���ق���رارات ال�����س��ائ��ب��ة ب��ح��ي��ث ت��ر���س��م م��رح��ل��ة اإع�����ادة العمار 

خريطة ا�ستثمارية تطال جميع اأفراد املجتمع ال�سوري.
اإع�����ادة الع���م���ار مبفهومه  اإن  ال��دك��ت��ور احل��ل��ق��ى  وب���ني 
اأو اخلدمية  اأو القت�سادية  التحتية  البنى  ال�سامل �سواء يف 
اأهم  الب�سرى من  امل��ال  راأ���ص  تاأهيل وكفاءة  اأو على م�ستوى 

املو�سوعات التي تطرح نف�سها بقوة يف هذه املرحلة.
واأ�ساف احللقي ..»انطالقا من مبداأ الأولويات يف اإعادة 
العمار مت�سي جلنة اإعادة العمار با�ستكمال تنفيذ اخلطة 
الإ�سعافية لإعادة العمار للوزارات واجلهات العامة التابعة 
لها لعام 2015 وبقيمة اإجمالية قدرها /840ر18/ مليار لرية 
�سورية« و»�سيتم البدء باإعادة اإعمار املناطق اجلغرافية التي 
اأعيد اإليها الأمن وال�ستقرار واأ�سبحت قادرة على ا�ستيعاب 

عمليات اإعادة العمار«.

لإقامة  داعيا  اخل��ربة  وذوي  املخت�سني  اآراء  من  ال�ستفادة 
�سراكات حقيقية بني املعاهد والفعاليات القت�سادية.

الطالب  ل�����س��وؤون  ال��ع��ايل  التعليم  وزي���ر  م��ع��اون  وق���دم 
التعليم  اأهمية  عن  عر�سا  طيفور  ريا�ص  الدكتور  واملعاهد 
التقاين وفق متطلبات �سوق العمل والواقع الراهن للمعاهد 
التقانية يف �سورية وهيكليتها التنظيمية وتوزعها اجلغرايف 
والعنا�سر الفاعلة يف حتقيق منظومة تعليم تقاين ناجحة 
م�سرية  تعر�ص  ال��ت��ي  وال��ت��ح��دي��ات  ال�سعوبات  م�ستعر�سا 
للتغلب  ال��وزارة  اتخذتها  التي  التقاين والإج��راءات  التعليم 

على هذه امل�سكالت.
�لتعليم �لتقاين وعالقته باملجتمع

واقع  على  ال��ور���س��ة  م��ن  الأول  ال��ي��وم  جل�سات  وت��رك��زت 
القت�سادية  وفعالياته  باملجتمع  وعالقته  التقاين  التعليم 
واإدارة املعاهد التقانية ومتويلها وت�سجيع الإقبال على املعهد 
الزراعي  القطاع  تطوير  على  ذل��ك  واث��ر  ال��زراع��ي  التقاين 
الدر�سية  واخلطط  املناهج  مناق�سة  اإىل  اإ�سافة  ونوعا  كما 
التقاين  التعليم  بني  ما  التكامل  �سبل  وبحث  وم�ستلزماتها 

واملهني والفني �سمن اإطار املوؤهالت الوطنية.
كما ا�ستعر�ص امل�ساركون الأنظمة والقوانني والت�سريعات 
اخلا�سة باملعاهد التقانية وانعكا�سها على الطالب والعملية 
اإعمار  اإع���ادة  ومتطلبات  فيها  الب�سرية  وامل����وارد  التعليمية 
تطويرها  وم�سببات  التعليمية  والربامج  ال�سناعي  القطاع 
يف  ع��ام��ل��ة  ك��ق��وة  التقانية  امل��ع��اه��د  طلبة  اإ����س���راك  مطالبني 
م��رح��ل��ة اإع������ادة الع���م���ار وال���رك���ي���ز ع��ل��ى اجل���ان���ب العملي 
بيانات  ق��اع��دة  وت��وف��ري  العمل  �سوق  احتياجات  يلبي  ال��ذي 
با�ستثمار خريجي  اخلا�ص  القطاع  دور  وتفعيل  للخريجني 

املعاهد..
للقيام  ال��ت��ق��ان��ي��ة  امل��ع��اه��د  م��دي��ري��ة  تفعيل  اإىل  ودع����وا 
يخفف  مب��ا  جيد  ب�سكل  الإح����داث  ب��ق��رار  امل��ح��ددة  مبهامها 
اأداء املعاهد و�سد النق�ص  الأعباء عن اجلامعة ويح�سن من 
املعاهد  اإت��ب��اع  بعد  التدري�سية  وخا�سة  الب�سرية  ال��ك��وادر  يف 
العددي لكل  اإ�سدار املالك  التقانية للجامعات والإ�سراع يف 
امل���الك نظرا  خ���ارج  م��ن  الأك��ف��اء  املحا�سرين  وت��اأم��ني  منها 

ور�سة عمل  »واقع املعاهد التقانية بجامعة دم�سق تبحث يف �سبل تطــــويرها وتكامل التعلـــــــــــــــــيم التقاين والتعليم املهني والفني �سمن اإطار املوؤهالت الوطنية والتخطيط الت�ساركي

وامل�ساركون ي�سددون على �سرورة اإ�سراك طلبة املعاهد التقانية كقوة عاملة يف مرحلة اإعادة العمار 
احللقي : توفري فر�س العمل خلريجي التعليم التقاين وا�ستمرار تاأهيلهم وفق احتياجات 

�سوق العمل وربط موؤ�س�سات التعليم بقطاعات العمل. 
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ور�سة عمل  »واقع املعاهد التقانية بجامعة دم�سق تبحث يف �سبل تطــــويرها وتكامل التعلـــــــــــــــــيم التقاين والتعليم املهني والفني �سمن اإطار املوؤهالت الوطنية والتخطيط الت�ساركي
عمل  واأط���ر  ت�سجيعية  اآل��ي��ات  وو���س��ع  امل���ادي  العائد  ل�سعف 
املوازنات  وزي����ادة  ال��ت��م��وي��ل  م�����س��ادر  ت��ن��وي��ع  بغية  ت�سريعية 

املخ�س�سة للبحث والتطوير والتدريب واإعادة التاأهيل.
وطالبوا باإعادة درا�سة اأثر جميع القرارات والت�سريعات 
اتخاذ  اأ�سا�سها  على  يتم  علمية  منهجية  وف��ق  ال�ستثنائية 
القرارات ح�سب نتائج هذه الدرا�سات وتو�سيع نطاق التعليم 
اإح��داث اخت�سا�سات جديدة يف كليات العلوم  التقني وزي��ادة 
من  التقني  التعليم  �سيا�سات  وتطوير  املفتتحة  التطبيقية 
واإعادة  الأع��م��ال  ع��امل  لل�سباب يف  اأف�سل  نتائج  اإعطاء  اأج��ل 
جمتمعات  لتحقيق  ال��ت��ق��ن��ي  ال��ت��ع��ل��ي��م  ���س��ي��ا���س��ات  يف  ال��ن��ظ��ر 
مدى  التعليم  م��ع  التقني  التعليم  ورب���ط  بيئيا  م�ستدامة 

احلياة.
معر�س مل�ساريع تخرج طالب �ملعاهد �لتقانية

 وافتتح على هام�ص الور�سة معر�ص �سم م�ساريع تخرج 
اأعمال ومنتجات بع�ص  اإىل  اإ�سافة  التقانية  املعاهد  لطالب 

الطالب.
امليكانيكية  ل��ل��ه��ن��د���س��ة  ال���ت���ق���اين  امل��ع��ه��د  م���دي���ر   وب����ني 
والكهربائية يف جامعة دم�سق الدكتور اأبي �سلمان اأن املعر�ص 
التقانية  املعاهد  تخرج لطالب  م�ساريع  نتاج  يعد من  ال��ذي 
التابعة جلامعة دم�سق من خمتلف الخت�سا�سات �سم اأجهزة 
طبية وميكانيكية والكرونية وت�ساميم وجم�سمات معمارية 
العملية  وخرباتهم  اأفكارهم  من  الطالب  �سممها  وزراع��ي��ة 
اإطار  الأع���م���ال يف  ب��ه��ذه  للتعريف  ف��ر���س��ة  امل��ع��ر���ص  م��ع��ت��رباً 

حتفيز الطلبة وتنمية مهارات البحث والت�سميم لديهم.
�إعادة �سياغة �ملناهج 

ودعا امل�ساركون يف ختام اأعمال الور�سة اإىل اإعادة �سياغة 
واحتياجات  العلمية  املنهجية  وفق  املعاهد  جميع  يف  املناهج 
�سوق العمل وتطويرها مبا ين�سجم مع اأهدافها بحيث تعتمد 

اخلطط الدر�سية ومفردات املقررات.
على  التدري�سية  املناهج  تركز  اأن  ���س��رورة  على  واأك���دوا 
الناحية العملية والتطبيقية يف العملية التعليمية والت�سام 
العلمية  وال��ت��ط��ورات  ال��ت��ب��دلت  م��ع  تتما�سى  ب��امل��رون��ة حيث 
التدري�سية  واملناهج  للخطط  ال���دوري  والتقييم  ال�سريعة 
والعمل على الربط امل�ستمر للخريج مع املعهد الذي تخرج 
منه واإعادة تاأهيله ورفع م�ستواه بدورات تدريبية تتوافق مع 

اأ�س�ص التعليم امل�ستمر و�سوق العمل.
تعيني �لأو�ئل كمعيدين 

وربطها  املعاهد  يف  العمل  اأمتته  اإىل  التو�سيات  ودع��ت 
تتبع  بحيث  التقانية  امل��ع��اه��د  بقية  وت��وح��ي��د  اجل��ام��ع��ة  م��ع 

املعاهد كمعيدين  الأوائ��ل يف  جلهة واح��دة وتعيني الطالب 
واإيفادهم داخليا بالكلية املماثلة واإعادة ن�سبة قبول الأوائل 

يف الكليات اإىل 5 باملئة.
ل�سرف  الناظمة  ال��ق��رارات  بتعديل  امل�ساركون  وطالب 
املوارد الذاتية مبا يوافق املرونة الكافية بتغطية احتياجات 
الذاتية على  امل��وارد  املعاهد واإع��ادة النظر يف توزيع عائدات 
العاملني يف املعاهد بحيث ي�سمل العاملني الإداري��ني ب�سكل 
ع����ادل واإع������ادة ال��ن��ظ��ر يف اإم��ك��ان��ي��ة ت��ع��دي��ل م��ر���س��وم �ساعات 
ال��ت��دري�����ص م���ن خ����ارج امل����الك وال����ق����رارات امل���ح���ددة لأج����ور 

ال�ساعات.
تنظيم �لعالقات بني �ملعاهد و�لكليات

ولفتوا اإىل اأهمية اإعادة النظر يف الر�سوم اجلامعية مبا 
حمددة  بفر�سة  لكن  التعليم  جمانية  على  احلفاظ  يخ�ص 
وامل�ستوى  التكلفة  ب��ني  ال��ت��واف��ق  م��ن  ح��ال��ة  ي��وؤم��ن  وب�سكل 
خالل  �سدرت  التي  ال�ستثنائية  ال��ق��رارات  ودرا���س��ة  املنا�سب 
فرة الأزمة وت�سنيفها اإىل ثالثا جمموعات واإع��ادة التزام 
التعليم  ثقافة  وتعميق  احل��اج��ة  وف��ق  باخلريجني  ال��دول��ة 

التقاين �سمن مرحلة التعليم الأ�سا�سي والثانوي.
وت�سمنت التو�سيات اأي�سا تنظيم العالقات بني املعاهد 
وال��ك��ل��ي��ات ل��ال���س��ت��ف��ادة امل��ت��ب��ادل��ة م��ن اخل����ربات وم���ن امل���وارد 

املتاحة وحتفيز مدر�سي املعاهد وربطهم مع مديرية التعليم 
امل�ستمر وذلك بالعمل على زيادة مكت�سابتهم املعرفية واإيفاد 
اأع�����س��اء م��ن ال��ك��ادر ال��ت��دري�����س��ي وال��ف��ن��ي للخ�سوع ل���دورات 
التعليم  ال��دول يف تطوير  التدريبية لال�ستفادة من جتارب 
التقاين وا�سراط الرخي�ص احلديث لأي م�سلحة اأو مهنة 

وجود �سهادة معهد تقاين مطابق للرخي�ص املطلوب.
اإحداث تخ�س�سات تواكب �سوق العمل

حتدد  اإ�سراتيجية  خطة  اعتماد  ���س��رورة  اإىل  واأ���س��ارت 
واملوؤهلة  امل��درب��ة  العمالة  م��ن  القطاعات  جميع  احتياجات 
ور�سم  يتبعها  وم���ا  الإع���م���ار  اإع�����ادة  م��رح��ل��ة  وخ�����س��و���س��ا يف 
التقانية على �سوء هذه اخلطة  املعاهد  القبول يف  �سيا�سات 
تطورات  تواكب  جديدة  تخ�س�سات  وافتتاح  الإ�سراتيجية 
دم�سق  جامعة  رئي�ص  ن��ائ��ب  من�سب  واإح����داث  العمل  ���س��وق 
املالية  ال�سالحيات  بكافة  يفو�ص  التقاين  التعليم  ل�سوؤون 

والإدارية.
حيث  م��ن  التقاين  التعليم  هيكلة  اإع���ادة  اإىل  دع��ت  كما 
واملعاهد  الخت�سا�سات  ت��وزي��ع  واإع����ادة  الإداري����ة  الأ�سبقية 
ح�����س��ب ح��اج��ة ال�����س��وق ب��ع��د ال��ب��دء مب��رح��ل��ة اإع�����ادة الأعمار 
مبا�سرة وتتفعيل �سالحيات املجل�ص الأعلى للتعليم التقاين 
اإىل املجال�ص التقانية يف املحافظات ومتكني مديرية املعاهد 
اأمورها  اإحداثها من حيث  ق��رار  القيام مبهامها ح�سب  من 

اخلدمية يف املعاهد.
ت�سجيع �لطلبة لدخول �لتعليم  �لتقاين

مع  بالتعاون  الإج����راءات  توحيد  ���س��رورة  اإىل  واأ���س��اروا 
اإ�سدار  والعمل على  القطر  املعاهد يف كل جامعات  مديرية 
التي  التقانية  املعاهد  يف  وظيفية  مالكات  اإح��داث  مرا�سيم 
مل حتدث لها مالكات وظيفية واأتباع الديناميكية واملرونة 
املقررات التخ�س�سية ملواكبة تطوير �سوق العمل  يف تطوير 
ودرا�سة م�ستقبل �سوق العمل والتنبوؤ باحتياجاته امل�ستقبلية 
اأثناء ر�سم �سيا�سات التعليم التقاين وت�سجيع اإقبال الطالب 

على التعليم التقاين.
ح�����س��ر الف��ت��ت��اح وزي����ر ال��رب��ي��ة ال��دك��ت��ور ه����زوان الوز 
ورئي�سة  عرنو�ص  ح�سني  املهند�ص  العامة  الأ���س��غ��ال  ووزي���ر 
ال��دويل رمية ق��ادري واأم��ني فرع  هيئة التخطيط والتعاون 
الدكتور  ال���س��راك��ي  ال��ع��رب��ي  البعث  حل��زب  دم�سق  جامعة 
راما  الدكتورة  الزراعيني  املهند�سني  ونقيب  املحمود  جمال 
وروؤ�ساء  وال�سناعة  وال��زراع��ة  التجارة  غ��رف  وممثلو  عزيز 
جامعة  رئي�ص  ون��واب  املهنية  والنقابات  ال�سعبية  املنظمات 

دم�سق وعمداء الكليات واأع�ساء الهيئة التدري�سية.
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تكرمي طلبة جامعة دم�سق الفائزين ببطولة فزاع 
الدولية لألعاب القوى لذوي الإحتياجات اخلا�سة

  
كرمت جامعة دم�سق بالتعاون مع الحتاد الوطني لطلبة �سورية فرع جامعة دم�سق ومب�ساركة الحتاد 
الريا�سي العام الطلبة الفائزين ببطولة فزاع الدولية ال�سابعة لألعاب القوى لذوي الإحتياجات اخلا�سة 

والتي اأقيمت بدبي يف �سباط املا�سي.
اأكرث من 48 دولة ح�سلت �سورية  نادي دبي للريا�سات اخلا�سة  ا�ست�سافها  التي  البطولة  و�سارك يف 
على املرتبة الثانية والثالثة باألعاب القوى والتي ح�سدها ريا�سيون من ذوي الحتياجات اخلا�سة فاطمة 

احل�سن وعالء عبد ال�سالم وعبد احلكيم الكرب.
وراأى رئي�ص الحتاد الريا�سي العام اللواء موفق جمعة اأن رفع العلم ال�سوري من قبل الأبطال يف دبي 
ر�سالة لكل من تاآمر على �سورية كما اأنه تاأكيد على دعم �سريحة ذوي الحتياجات اخلا�سة والعناية بهم 

رغم ظروف احلرب لفتا اإىل تقدمي الدعم الالزم لتعزيز حالت التفوق على ال�سعيد الريا�سي.
ولفت رئي�ص جامعة دم�سق الدكتور حممد ح�سان الكردي اإىل التعاون املثمر بني الحتاد الوطني لطلبة 
�سورية وجامعة دم�سق والحتاد الريا�سي الذي اأو�سل اإىل اجنازات الأبطال واحل�سول على امليداليات يف 

دبي موؤكدا اأن احل�سول على اأي تفوق ريا�سي اأو علمي �سيكون له تكرمي جمز.
معني  الحت��اد  اأن  عجيل  حممد  �سورية  لطلبة  الوطني  لالحتاد  التنفيذي  املكتب  ع�سو  اأك��د  ب��دوره 

بق�سايا الطالب من جميع النواحي ودعم ذوي الحتياجات اخلا�سة.
من جهتها قدمت رول املحمد رئي�سة جلنة ذوي الحتياجات اخلا�سة لطلبة جامعة دم�سق عر�سا عن 
عمل اللجنة التي اأقرت يف عام 2013 وتتاألف من 9 اأع�ساء ون�ساطها يف تاأمني ال�سكن املالئم والغرف الالزمة 
ل� 120 طالبا يف اجلامعة اإ�سافة للعديد من الأن�سطة الثقافية والرفيهية والريا�سية وو�سع خطة للعمل 
ذوي  الطلبة من  وتاأهيل  على احلوا�سيب 
مهاراتهم  وتنمية  اخلا�سة  الح��ت��ي��اج��ات 

وتقوية املعنويات.
وعرب احل�سور من ذوي الحتياجات 
اخلا�سة عن فخرهم واعتزازهم مبا حققه 
يف  وامل�ساركة  بالعمل  ورغبتهم  زم��الوؤه��م 

النادي الريا�سي لتطوير مهاراتهم.
وكانت مناف�سات بطولة فزاع الدولية 
مب�ساركة  امل��ا���س��ي  �سباط   22 يف  انطلقت 

490 ريا�سيا من 48 دولة.

يف عيد اجلي�س العربي ال�سوري طلبة 
جامعة دم�سق يتربعون بدمائهم

مبنا�سبة الذكرى ال�سبعني لتاأ�سي�ص اجلي�ص العربي ال�سوري التي ت�سادف الأول 
من اآب من كل عام ومب�ساركة 300من العاملني واأ�ساتذة نظم فرع حزب البعث العربي 
ال�سراكي بالتعاون مع جامعة دم�سق حملة تربع بالدم يف مركز نقل الدم باجلامعة.
وبينت رئي�ص مكتب العمال يف فرع احلزب الدكتورة �سهام دانون اأن احلملة تنظم 
تاأكيدا على وقوف جامعة دم�سق طلبة وا�ساتذة اإىل جانب اجلي�ص العربي ال�سوري 
يف تاأدية مهامه الوطنية بالق�ساء على الإرهاب على امتداد اجلغرافية ال�سورية كما 

يقفون يف اخلندق الأول للدفاع عن �سورية وهممن �سي�سنعون انت�سارها«.
ب�سيطة مقارنة مبا  اأن م�ساركتهم يف احلملة مبادرة  املتربعني  واأك��د عدد من 
يقدمه جنود جي�سنا البا�سل على امتداد �ساحات الوطن يف مواجهة الإرهاب م�سريين 
حياتهم  ومتابعة  اإ���س��راره��م  م��ن  ينال  ل��ن  الظالمي  الفكر  اأ�سحاب  اإره���اب  اأن  اإىل 

وامل�ساركة يف بناء �سورية احلديثة.
املحمود  الدكتور جمال  لفرع احلزب  اأمني فرع جامعة دم�سق  الفعالية  ح�سر 
واأع�ساء قيادة الفرع وعمداء الكليات والأ�ساتذة يف اجلامعة وح�سد من العاملني يف 

اجلامعة.

وينظمون احتفاًل بهذه املنا�سبة

العربي ال�سراكي  البعث  بالتعاون مع فرعي حزب  كما نظمت جامعة دم�سق 
احتفالية  اليوم  اجلامعي  الأ�سد  م�سفى  م��درج  �سورية  يف  لطلبة  الوطني  والحت��اد 

مبنا�سبة الذكرى ال�سبعني لتاأ�سي�ص اجلي�ص العربي ال�سوري..
واعترب اأمني فرع احلزب الدكتور جمال املحمود اأن هذه الفعالية ر�سالة حمبة 
الإرهاب  الوطنية يف وجهة  تاأدية مهامه  ال�سوري يف  العربي  للجي�ص  وفاء  وجتديد 
يف  ال�����س��وري  ال�سعب  م��ع  الأول  اخل��ن��دق  يف  دم�سق  جامعة  جماهري  وق���وف  م��وؤك��دا 

الت�سدي لهذه املوؤامرة التي �سقطت بف�سل وعي ال�سوريني..
اعتزازه  ع��ن  الفعالية  ه��ذه  خ��الل  م��ن  يعرب  ال�����س��وري  ال�سباب  اأن  اإىل  م�سريا 
وفخره باأبطال اجلي�ص والوقوف معهم يف خندق واحد للدفاع عن الوطن مع الثقة 
بالن�سر بف�سل ت�سحيات �سهدائه من اأجل �سون الوطن وكرامته وبف�سل بطولت 

جرحاه الذين �سطروا اأعظم املالحم لتبقى �سورية حرة اأبية واآمنة
اإي��اد طلب اأن طلبة جامعة دم�سق هم يف  واعترب رئي�ص فرع الحت��اد باجلامعة 
اخلندق الأول مع جي�سنا يف حماربة الإرهاب، موؤكداً اأن اجلامعات ال�سورية �ستبقى 

منارة للعلم واملعرفة �سامدة يف وجه فكرهم التكفريي الظالمي.
ح�سر الفعالية نائب رئي�ص جامعة دم�سق ل�سوؤون الطالب ومدير م�سفى الأ�سد 
باجلامعة  احل��زب  ف��رع  ق��ي��ادة  اأع�ساء  م��ن  وع��دد  الأح��م��د  الدكتور حممد  اجلامعي 
وعمداء الكليات ونوابهم واأع�ساء الهيئة التدري�سية وح�سد من الطالب والعاملني 

يف اجلامعة.

ن�ساطات

باأعمال  ت��دري��ب تخت�ص  ب���دورة  ال��ب��داي��ة  وك��ان��ت 
وال�سيطرة  احل��رائ��ق  م��ع  التعامل  وكيفية  الإط��ف��اء 
الدفاع  دائ��رة  من  مدربني  باإ�سراف  واإخمادها  عليها 

املدين.
 و �سمنت الدورة  التي ا�ستمرت اأ�سبوع كامل 35 

متدرب مبعدل اأربع �ساعات تدريب يومية .
الدكتورة  اجل��ام��ع��ة  يف  الطبابة  م��دي��رة  وبينت 
فتون بطارخ اأن الإع��الن عن هذه ال��دورات ب��داأ قبل 
والكليات  الدوائر  على  تعميم  خالل  من  اأ�سهر  �ستة 
باأهمية اللتحاق بهذه الدورات نظرا لأهمية الدفاع 
يف جمالت احلياة كلها و�سرورة اأن ميتلك العامل يف 
مكان عمله املعلومات الأولية التي متكنه من القيام 

باأعمال الإنقاذ والإ�سعاف والوقاية 
واأك�����دت ب��ط��ارخ اأن ال���دف���اع امل����دين ه��و واجب 
اإيجاد  حتقيقه  ويتطلَّب  احل��ي��اة  تقت�سيه  اإن�ساين 
عنا�سر ب�سرية مدرَّبة على عمليات الإطفاء والإنقاذ 
�ست�سهم  ال���دورات  ه��ذه  اأن   اإىل  والإ���س��ع��اف م�سرية 
الكليات  يف  امل����دين  ال���دف���اع  جل���ان  دور   ت��ف��ع��ي��ل  يف 
وامل��دي��ري��ات ) جل��ان الإط��ف��اء، الإن��ق��اذ، الإ���س��ع��اف (  
الدورية  واملتابعة  الإ�سراف  فعلي من خالل  ب�سكل 
وعمليات  كلية  اأو  مديرية  كل  م�ستلزمات  لتاأمني 
الإنقاذ والإطفاء من خالل ال�ستفادة من املتدربني 
هذه  يف  فاعلني  م��درب��ني  ليكونوا  ال����دورة  ه��ذه  يف 
اللجان  مبا يحقق الهدف املن�سود من هذه الدورات.

جامعة دم�سق تدرب عامليها على اأعمال الإطفاء 
والإنقاذ والدفاع املدين

انطالقاً من حر�ص جامعة 
قد  ���س��رر  اأي  ت��اليف  على  دم�سق 
ي���ح���دث ف��ي��ه��ا وخ���ا����س���ة يف ظل 
اإدارة  قامت  �سورية  على  احل��رب 
مديرية  م��ع  بالتعاون  اجلامعة 
باإجراء  دم�سق  يف  امل��دين  الدفاع 
دورات  تدريبية لبع�ص العاملني 
ف���ي���ه���ا ع���ل���ى اأع�����م�����ال الإط�����ف�����اء 
والدفاع  والإ����س���ع���اف  والإن����ق����اذ 
امل�����دين  وذل����ك ل��ال���س��ت��ف��ادة من 
العمل  اأم�����اك�����ن  يف  خ����ربات����ه����م 

وخارجها.
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كلية العلوم تكرم طالبها امل�ساركني يف الن�ساطات التطوعية 
كرمت جامعة دم�سق الطالب 
التطوعية  الأع��م��ال  يف  امل�ساركني 
التي نفذت يف مباين كلية العلوم.

املنفذة  الأع���م���ال  وت�����س��م��ن��ت 
اإع�������ادة ت���اأه���ي���ل وط�����الء ع����دد من 
املباين واإن�ساء جم�سمات تعليمية 
وتنفيذ  اجل��ي��ول��وج��ي��ا  ق�����س��م  يف 
ح��ول مناهج  دورات وحم��ا���س��رات 
ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي واإع��������داد امل����واد 

ال�سناعية.
وب���ني رئ��ي�����ص ج��ام��ع��ة دم�سق 

اأ�سا�سية  ركيزة  يعد  ال��ذي  التطوعي  العمل  اأهمية  التكرمي  خ��الل  ال��ك��ردي   ح�سان  حممد  الدكتور 
الدعم  كل  تقدمي  موؤكدا  الأف���راد  ل��دى  والإب��داع��ي  اجلماعي  احل�ص  وينمي  املجتمع  وتنمية  بناء  يف 
لطلبة خمتلف الكليات لإجناح هذه الإعمال مبا ي�سهم يف حت�سني املظهر اجلمايل للكليات وقاعاتها 

التدري�سية وخمابرها.
الفعاليات واملبادرات  التطوعي من خالل  العمل  اإىل دور الطلبة يف تعزيز ثقافة  الكردي  واأ�سار 
التطوعية التي يقومون بها للتاأكيد اأن دور اجلامعة ل يقت�سر على العملية التدري�سية فقط واإمنا 

توؤدي دورا اجتماعيا اأي�سا.
الأعمال  املزيد  نحو  حافز  من  ي�سكله  ملا  التكرمي  اأهمية  اإىل  املكرمني  الطالب  من  ع��دد  ولفت 
التطوعية ف�سال عن خلق اآليات توا�سل جديدة بني الطلبة  موؤكدين ا�ستعدادهم لإطالق مبادرات 

اأخرى من �سانها حت�سني البيئة التدري�سية وك�سر امللل والروتني.
ومت خالل التكرمي توزيع �سهادات تقدير على امل�ساركني يف الأعمال التوعية من اأع�ساء الهيئة 

التدري�سية والطلبة يف كلية العلوم.

.. و دفعة جديدة من طالب كلية العلوم ال�سيا�سية 

كما احتفلت جامعة دم�سق بتخريج /71/ طالباً وطالبة من طالب كلية العلوم ال�سيا�سية  وذلك على 
مدرج البا�سل بكلية الهند�سة املدنية.

واأكد نائب رئي�ص جامعة دم�سق ل�سوؤون البحث العلمي والدرا�سات العليا الدكتور جمال العبا�ص اأن كلية 
العلوم ال�سيا�سية عنوان مميز لي�ص على م�ستوى جامعة دم�سق بل على م�ستوى اجلامعات ال�سورية وهو ما 
يحملها م�سوؤولية وطنية من اأجل تخريج طلبة تتوافر فيهم �سروط  ال�سيا�سي الناجح والقدرة على العطاء 

و رفع ا�سم الوطن يف املحافل الدولية حتى يكونوا �سركاء حقيقيني يف م�سرية التنمية .
اأن اخلريجني جتاوزوا بعزميتهم  ال�سيا�سية الدكتور احمد نا�سوري  العلوم  بدوره اعترب عميد كلية 
القوية كل التحديات التي مير بها الوطن وكانوا احل�سن املنيع يف وجه كل من يريد ال�سر ل�سورية م�سريا 
ال�سعوبات  لتجاوز  واملعرفة  بالعلم  وثقتهم  واإ���س��راره��م  عزميتهم  على  دليل  الوطن  اأب��ن��اء  تفوق  اأن  اإىل 

والنهو�ص مبجتمعهم.
اأن  اإىل  �سليمان يف كلمة اخلريجني  الكلية ح��ازم  الطالبية يف  الإداري���ة  الهيئة  من جهته لفت رئي�ص 
هذه  يف  خا�سة  احلديثة  �سورية  بناء  يف  للم�ساهمة  العملية  احلياة  اإىل  لالنتقال  مهمة  مرحلة  التخرج 
الظروف التي ت�سهد حتول يف الراأي العام الدويل نحو �سرورة ردع الإرهاب الذي اأ�سحى اليوم يهدد العامل 

اجمع.
التدري�سي يف  للكادر  اأ�سهم يف جناحهم وتقديرهم  لكل من  �سكرهم  واأع��رب عدد من اخلريجني عن 

الكلية ملا قدموه والأخذ بيدهم لالنخراط يف احلياة العملية ورفع راية الوطن.
ال�سنوات  يف  املتفوقني  من  ع��دد  وتكرمي  اخلريجني  على  التخرج  �سهادات  توزيع  احلفل  خ��الل  ومت 

النتقالية.
ح�سر احلفل اأمني فرع جامعة دم�سق حلزب البعث العربي ال�سراكي جمال املحمود وعدد من اأع�ساء 

قيادة فرع احلزب وعمداء الكليات واأع�ساء الهيئة التدري�سية واأهايل الطلبة.

تخريج الدفعة الأوىل 
من طالب كلية ال�سياحة 

احتفلت جامعة دم�سق بتخريج الدفعة الأوىل من طالب كلية ال�سياحة دفعة// 
�سورية اأيقونة التاريخ وجدارة احلياة // وذلك يف فندق داماروز بدم�سق. 

كلية  ط��الب  م��ن  الأوىل  الدفعة  تخريج  اأن  ي��ازج��ي  ب�سر  ال�سياحة  وزي��ر  وب��ني 
البحث  بكوادر موؤهلة قادرة على  �سورية  ال�سياحي يف  القطاع  ي�سهم برفد  ال�سياحة 
والإبداع والبتكار ومدعمة ب�سهادات اأكادميية للنهو�ص بواقعه وحتويله اإىل �سناعة 
رابحة توظف اأرباحها يف التنمية واخلدمات موؤكدا تامني فر�ص عمل للطلبة الثالث 

الأوائل.
درا�ستهم  و�سقل  ال�سبابية  الطاقات  دع��م  ���س��رورة  على  ي��ازج��ي  ال��وزي��ر  و���س��دد 
الأكادميية لدخول �سوق العمل وحتمل امل�سوؤولية يف اإعادة العمار والبدء باخلطوط 
مدرو�سة  علمية  باأ�س�ص  والتطبيق  التنفيذ  وتاأطري  والتخطيط  للت�سريع  العري�سة 

تقلل ن�سب اخلطاأ لتحقيق النتائج املرجوة.
ال��ك��وادر يف تطوير عملية  ه��ذه  ت�ساعد  ب��ان  اأم��ل��ه  ع��ن  ال�سياحة  وزي���ر  واأع���رب 
الإدارة و�سول  التكنولوجيا احلديثة وتطوير  و�سائل  با�ستخدام  ال�سياحي  الرويج 
لرفع �سوية الثقافة ال�سياحية يف �سورية التي متتلك كافة املقومات لتكون يف طليعة 

الدول ال�سياحية.
بدوره اأبدى وزير التعليم العايل الدكتور حممد عامر املارديني ال�ستعداد لدعم 
كلية ال�سياحة وكوادرها بكل ما ي�ستلزم داعيا اخلريجني لتطوير مهارتهم اللغوية 

واحلا�سوب مبا يتواءم ومتطلبات �سوق العمل للح�سول على الفر�ص املنا�سبة.
وقال الدكتور املارديني .. اأن ال�سهادة الأكادميية جواز �سفر ل�سوق العمل لكن 
امتالك املهارات و�سقلها يقويها ويعززه وجودها م�سددا على اأهمية التدريب امل�ستمر 

بعد التخرج.        
م��ن جهته اع��ت��رب رئ��ي�����ص ج��ام��ع��ة دم�����س��ق ال��دك��ت��ور حم��م��د ح�����س��ان ال��ك��ردي اأن 
اخلريجني البالغ عددهم 43 طالبا وطالبة ثروة وطنية لبد اأن حتاط بكل مقومات 
العلم  ر�سالة  و���س��ون  �سورية  بناء  يف  لالإ�سهام  امل�ستقبل  عماد  باعتبارهم  الرعاية 

ليكونوا على قدر امل�سوؤولية امللقاة على عاتقهم.
ا�ستثمار  ت�سهده اجلامعة من خالل  الذي  املت�سارع  التطور  اإىل  الكردي  واأ�سار 
ودعم  الطلبة  ل��دى  واملعرفية  العلمية  ال��ق��درات  لتنمية  والإم��ك��ان��ات  الو�سائل  كافة 

اأن�سطتهم واإعدادهم مبا يتوافق مع احتياجات �سوق العمل.
الكلية تتمثل  ر�سالة  اأن  الدكتور تي�سري زاهر  ال�سياحة  اأكد عميد كلية   بدوره 
وتزويد  الب�سرية  امل���وارد  تنمية  خ��الل  م��ن  ال�سياحي  القطاع  بتنمية  امل�ساهمة  يف 
التعليم ب�سقيه  الواجب تعلمها والهتمام بنوعية  بالقيم واملعارف واملهارات  الطلب 
الأكادميي والتطبيقي وتطويره وفق ال�سوق م�سريا اإىل اأن الطلبة اأكملوا درا�ستهم 

رغم الظروف ال�سعبة وتزامن كليتهم مع بدء الأحداث.
ويف كلمة اخلريجني ذكرت اخلريجة الأوىل الطالبة /لرا الزرعي/ اأن التكرمي 
ي�سكل حافزا للطلبة على املثابرة والنطالق يف احلياة العملية ورد جزء مما قدمه 
واأنهم  واملعرفة  بالعلم  عليهم  يبخلوا  مل  الأ���س��ات��ذة  اأن  اإىل  لفتة  الوطن  ه��ذا  لهم 

�سيبقون جند الوطن الأوفياء واإظهاره تاريخه العريق واأوابده اخلالدة .
واأعرب عدد من اخلريجني عن �سكرهم لكل من اأ�سهم يف جناحهم وتقديرهم 
العملية  الكلية ملا قدموه والأخ��ذ بيدهم لالنخراط يف احلياة  التدري�سي يف  للكادر 

واإعالء �سان وطنهم واإبراز ح�سارته وقيمه ومعامله الأثرية. 
ومت خالل احلفل توزيع ال�سهادات على اخلريجني وتكرمي عدد من املتفوقني 
اإ�سافة اإىل تكرمي  وزيري ال�سياحة والتعليم العايل  ورئي�ص اجلامعة ومدير الهيئة 
ومدير  دم�سق  و�سياحة  جت��ارة  غرفتي  ورئي�ص  امل�سروعات  وتنمية  لت�سغيل  العامة 
واأق�سامها  وتطورها  الكلية  ع��ن  وثائقي  فيلم  وع��ر���ص  للتامني  ال�سورية  ال�سركة 

والدرجات التي متنحها وتقدمي درع الكلية للعمداء ال�سابقني.
ح�سر احلفل اأمني فرع جامعة دم�سق حلزب البعث العربي ال�سراكي جمال 
الكليات  وع��م��داء  الوزيرين  ومعاونو  احل��زب  ف��رع  قيادة  اأع�ساء  من  وع��دد  املحمود 

واأع�ساء الهيئة التدري�سية واأهايل اخلريجني. 

ن�ساطات
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�أقامت  و�ل�����ش��ه��د�ء  �لعمال  ع��ي��دي  مبنا�شبة   
و�أ�شر  �ملتميزين  لعمالها  تكرمي  حفل  دم�شق  جامعة 

�شهد�ء طبقتها �لعاملة وذلك على مدرج �جلامعة.
»حتية  �شعار  حتت  �أقيم  �لذي  �حلفل  وت�شمن 
�أبطال �جلي�ش �لعربي  �إىل  من عمال جامعة دم�شق 
�ل�شوري« تكرمي 57 عامال وعاملة من �مل�شايف �لتابعة 
للجامعة وكلياتها و�إد�رتها �ملركزية �إ�شافة �إىل �أربعة 

من �أ�شر �شهد�ء �جلامعة.
لل�شوؤون  ونوه رئي�ش نائب رئي�ش جامعة دم�شق 
�لعمال  ت��ك��رمي  �أن  زي��ن��و  �أجم���د  �ل��دك��ت��ور  �لإد�ري����ة 
جلهودهم  ت��ق��دي��ر�  ي��اأت��ي  �جل��ام��ع��ة   يف  �ملتميزين 
�ملبذولة وتفانيهم بالعمل و�أد�ء �لأعمال �ملوكلة �إليهم 

بكل م�شوؤولية خالل �شنو�ت �لأزمة .
له  �جل��ام��ع��ة  يف  �لعمل  �أن  �إىل  زي��ن��و   ول��ف��ت 
تعليمية وحتتاج جلهود  لكونها موؤ�ش�شة  طابع خا�ش 
�لو�فدة  �لكبرية  �لطالب  �أع���د�د  نتيجة  �إ�شافية 
�أماكن  من  تهجريهم  بعد  �لأخ��رى  �جلامعات  من 

�إقامتهم ودر��شتهم بفعل �ملجموعات �لإرهابية.
من جهتها لفتت رئي�ش مكتب �لعمال و�لنقابات 
�لعربي  �لبعث  حل��زب  دم�شق  جامعة  بفرع  �ملهنية 

عمال  �أن  �إىل  د�ن���ون  �شهام  �ل��دك��ت��ورة  �ل���ش��ر�ك��ي 
�شاحات  �متد�د  على  �شورية  عمال  ومعهم  �جلامعة 
قو�فل  قدمو�  و�نتماء�تهم  مهنهم  مبختلف  �لوطن 
�ل�شهد�ء يف مو�جهة �حلرب �لتي تتعر�ش لها �شورية 

تاأكيد� منهم على �لدفاع عن �لوطن وبنائه.
وعرب عدد من �لعمال �ملكرمني عن تقديرهم 
�أكرب لال�شتمر�ر  لهذه �ملبادرة �لتي متنحهم حافز� 
باأعمالهم وبذل �ملزيد من �جلهود لتطويره و�لرتقاء 
ب��ه م��ن �أج����ل ت��ق��دمي �أف�����ش��ل �خل���دم���ات للطالب 

و�ملو�طنني.
عن  وثائقي  فلم  عر�ش  �حلفل  خ��الل  ج��رى 
�لتي  لل�شو�عد  )حتية  بعنو�ن  �جلامعة  يف  �لعمال 

تبني �لوطن بالعرق و�ملثابرة(
دم�شق  جامعة  ف��رع  �أم��ني  �لتكرمي  يف  �شارك 
جمال  �لدكتور  �ل���ش��ر�ك��ي  �لعربي  �لبعث  حل��زب 
�ملحمود ورئي�ش �حتاد عمال دم�شق ح�شام �إبر�هيم 
�لهيئة  �أع�شاء  م��ن  وع��دد  �جلامعة  رئي�ش  ون��ائ��ب 

�لتدري�شية وح�شد من عمال وطلبة �جلامعة.

تكرمي العمال املتميزين 
واأ�سر �سهداء الطبقة العاملة 

يف  العربية  الطالبية  املنظمات  نظمت 
ف���رع ج��ام��ع��ة دم�����س��ق حل���زب ال��ب��ع��ث العربي 
ال���س��راك��ي ح��ف��ال ل��ت��خ��ري��ج ال��ط��ل��ب��ة العرب 
وذل��ك على مدرج  ل�سورية//  دفعة //ال��وف��اء 

البا�سل بكلية الهند�سة املدنية.
اأم��ني ف��رع احل��زب بجامعة دم�سق  واأك���د 
���س��وري��ة �ستبقى  اأن  امل��ح��م��ود  ال��دك��ت��ور ج��م��ال 
احل�����س��ن ال����داف����ئ ل��ك��ل ال���ع���رب م��ه��م��ا حيك 
ال�سوريني قادرين  �سدها من م��وؤام��رات  وان 
على �سنع النت�سار والدفاع عن وطنهم رغم 
ال��ت��ي تواجههم  وامل���ه���ام اجل�����س��ام  ال��ت��ح��دي��ات 
امل�سلحة  وال��ق��وات  اجلي�ص  ب��ب��ط��ولت  منوها 
الأم���ن وال�ستقرار  واإع����ادة  الإره����اب  يف دح��ر 

للوطن.

رئ��ي�����ص ج��ام��ع��ة دم�سق  اأع������رب  ب������دوره   
بان  اأمله  عن  الكردي  ح�سان  حممد  الدكتور 
مل�سرية  حقيقية  ان��ط��الق��ة  ال��ت��خ��ري��ج  ي��ك��ون 
من  ج��دي��دة  ومرحلة  املهنية  ال��ع��رب  الطلبة 
مراحل العطاء والإجناز لنقل ما تعلموه من 
م��ه��ارات وم��ع��ارف ب��ه��دف الإ���س��ه��ام يف نه�سة 
دم�سق  جامعة  اأن  م��وؤك��دا  بلدانهم  وت��ط��وي��ر 
ال�سقيقة  ال��دول  من  الدار�سني  الطلبة  ت�سع 
على  وحتر�ص  اأولوياتها  �سلم  يف  وال�سديقة 
توفري البيئة اجلامعية املثلى لتحفيزهم على 

التعلم والإبداع.
اأن جامعة  ال���ك���ردي..  ال��دك��ت��ور  واأ���س��اف 
دم�سق ت�سهد كل عام تخريج اأفواج من طلبة 
والعلوم  العلمية  التخ�س�سات  العلم مبختلف 
الإن�سانية تاأكيدا على دورها يف و�سع اخلطط 
وحتديد الحتياجات الفعلية ل�سوق العمل من 
الكوادر املوؤهلة منوها بدور  الحتاد الوطني 
ال�سوريني  ال��ط��ل��ب��ة  ب���دع���م  ����س���وري���ة  ل��ط��ل��ب��ة 
كل  وتقدمي  ق�ساياهم   وال��دف��اع عن  والعرب 

ما ميكن من اأجل اإكمال حت�سيلهم العلمي.
املنظمات  اأم��������ني  اع����ت����رب  ج���ه���ت���ه  م�����ن   
الطالبية العربية بفرع احلزب الدكتور معتز 
العرب  الطلبة  م��ن  كوكبة  تخريج  القر�سي 
عطاء  ث��م��ار  اأح���د  دم�سق  بجامعة  ال��دار���س��ني 
التي  الإرهابية  اأبت رغم احلرب  التي  �سورية 
اأطباء  العرب  اأخوتها  تهدي  اأن  اإل  تتعر�ص  
ومهند�سني واأدباء ومثقفني مقابل ما تقدمه 
بع�ص الأنظمة العربية العميلة من اإرهابيني 

كربيائها  لك�سر  حم��اول��ة  يف  وم��رت��زق��ة  قتلة 
وعنفوانها.

�سورية  اأن  ال��ق��ر���س��ي..  ال��دك��ت��ور  واأ���س��اف 
العربي  الت�سامن  على  دائ��م��ا  حر�ست  ال��ت��ي 
وال�سعي احلثيث لتحقيق حلم الأمة بوحدتها 
التاريخية  اللحظات  يف  للعرب  ي��ده��ا  وم���دت 
املحافل  وت�سدرت  ق�ساياهم  وتبنت  احلا�سمة 
الدولية يف الدفاع عنهم �ستبقى البلد الطيب 
امل�سياف الذي يخرج ر�سل العلم وال�سالم وان 
ال�سام �ستبقى اأي�سا العرو�ص اجلميلة التي مل 

ولن تت�سوه بقبح اأفعال القتلة.
ويف كلمة الطلبة اخلريجني عرب الطالب 
ل�سورية  الطلبة  �سكر  ع��ن   / دق���واق  /ف��ان��دي 
وج��ام��ع��ات��ه��ا ال��ت��ي ���س��رع��ت اأم��ام��ه��م الأب�����واب 

�سيبقون  اأن��ه��م  م��وؤك��دا  وامل��ع��رف��ة  ال��ع��ل��م  لنهل 
اأوفياء و�سفراء ل�سورية ال�سمود والت�سدي يف 

بلدانهم.
�سكرهم  واأع��رب عدد من اخلريجني عن 
للكادر  وتقديرهم  اأ�سهم يف جناحهم  لكل من 
التدري�سي يف كليات ومعاهد جامعة دم�سق ملا 
احلياة  يف  لالنخراط  بيدهم  والأخ���ذ  قدموه 

العملية واإعالء �ساأن اأوطانهم.
املنظمات  درع  ت��ق��دمي  احل��ف��ل  ومت خ��الل 
ل��ل��دك��ت��ور ع��م��ار �ساعاتي  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ط��الب��ي��ة 
رئي�ص  البعث  حل��زب  القطرية  القيادة  ع�سو 
مكتب ال�سباب ورئي�ص الحتاد الوطني لطلبة 

�سورية وتوزيع ال�سهادات على اخلريجني. 
اخلريجني  الطلبة  اخت�سا�سات  وتوزعت 
والبالغ عددهم 45 طالبا وطالبة من دول  /
وم�سر  والأردن  وف��ل�����س��ط��ني  وال��ي��م��ن  ل��ب��ن��ان 
و/اأفغان�ستان   / وال�������س���وم���ال  وال���������س����ودان 
وفنزويال/  وال�سنغال  وباك�ستان  و�سرياليون 
/ والهند�سات   وال�سيدلة  الأ�سنان  طب  على 
اإىل  اإ���س��اف��ة  وال���زراع���ة/  وامل��دن��ي��ة  املعلوماتية 
والربية  ال�سيا�سية  والعلوم  القت�ساد  كليات 
امليكانيكية  للهند�سة  التقاين  واملعهد  والعلوم 

والكهربائية.
ال��ت��ع��ل��ي��م العايل  ال��ت��ك��رمي وزي�����ر  ح�����س��ر 
ال��دك��ت��ور حم��م��د ع��ام��ر امل���اردي���ن���ي وع����دد من 
وروؤ�ساء  باجلامعة  احل��زب  ف��رع  قيادة  اأع�ساء 
الكليات  وعمداء  العربية  الطالبية  املنظمات 
واأع�ساء الهيئة التدري�سية واأهايل اخلريجني.

جامعة دم�سق تقيم حفال لتخريج 
الطلبة العرب.. دفعة الوفاء ل�سورية

ن�ساطات

عر�س م�سرحي بكلية ال�سيدلة ت�سمن »لوحات كوميدية 
يف قالب نقدي �ساخر حول �سلبيات واإيجابيات احلياة 

اجلامعية«
نظمت كلية 
ال���������س����ي����دل����ة يف 
دم�سق  ج���ام���ع���ة 
مع  ب�����ال�����ت�����ع�����اون 
الوطني  الحت���اد 
�سورية  ل��ط��ل��ب��ة 
فعالية مو�سيقية 
نقدية  م�سرحية 
ت�سمنت  ه���ادف���ة 
ت�������ق�������دمي ع���م���ل 
على  م�������س���رح���ي 

مدرج ت�سرين يف كلية ال�سيدلة بجامعة دم�سق حتت عنوان »اإخراج جامعي«.
ومتحور العمل امل�سرحي حول واقع وم�ساكل الطالب مت�سمنا نقدا بناءاً يف قالب فكاهي 
�سارك به طالب من كليات الهند�سة املدنية وطب الأ�سنان والعمارة وال�سيدلة بجامعة دم�سق 

واجلامعة العربية الدولية اخلا�سة واجلامعة الدولية اخلا�سة للعلوم والتكنولوجيا .
واأو�سح خمرج وكاتب امل�سرحية عبد الرزاق �ساكر � الطالب يف ال�سنة الثانية يف كلية طب 
الأ�سنان باجلامعة الدولية اخلا�سة للعلوم والتكنولوجيا اأن اأحداث امل�سرحية تدور يف جامعة 
احلياة  واإيجابيات  �سلبيات  ح��ول  �ساخر  نقدي  قالب  يف  كوميدية  »ل��وح��ات  وتت�سمن  دم�سق 
اأن الهدف من العمل امل�سرحي حتفيز الطالب على الإب��داع والتفكري ب�سكل  اجلامعية« مبينا 

اأكرب مب�ستقبلهم .
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قبل  من  املطروحة  املو�سوعات  يف  الركيز  اأهمية  الأ�سمر  هديل 
جامعة دم�سق على احلد من العنف �سد الأطفال خا�سة اأن الأطفال 
ال�سوريني يعي�سون حالت من العنف غري امل�سبوق يف ظل الظروف 

الراهنة.
الأطفال  �سد  امل��م��ار���ص  العنف  مناه�سة  اأن  الأ���س��م��ر  وذك���رت 
اتخذت م�سارا وعمال ممنهجا وم�ستمرا تقوم به موؤ�س�سات حكومية 
�سيما  ول  باجلامعات  الدرا�سات  مراكز  �سمنها  من  ودولية  واأهلية 
بعد اتفاقية حقوق الطفل والربتوكولني الختياريني امللحقني بها 
م�سرية اإىل اأن ت�سرب الأطفال من املدار�ص يجعلهم عر�سة للعنف 
العمليات  يف  والتجنيد  كالت�سول  العمل  اأ�سكال  واأ�سوا  وال�ستغالل 

القتالية.
احلالق  بطر�ص  الدكتور  الإع���الم  كلية  عميد  اأك��د  جهته  من 
يف  الأه���م  احللقة  باعتبارها  ودوره���ا  الأ���س��رة  على  الركيز  اأهمية 
عملية التاأثري على الطفل ومنوه ال�سليم لتح�سينه �سد التاأثريات 
ال�سلبية لو�سائل الإعالم والف�سائيات التي تعمل على تزييف الوعي 
الإح��ب��اط وتعطيل ملكة اخليال  والنا�سئة وح��الت  الأط��ف��ال  ل��دى 
يف  الإع���الم  و�سائل  اأن  خا�سة  و�سلوكا  فكرا  العنف  وتنمية  لديهم 

امل�ساركون يف ندوة م�سكالت الطفولة يف �سورية
 يوؤكدون على اأهمية ن�سر التوعية بحقوق الطفل الأ�سا�سية

والعلوم  الآداب  كلية  اأقامتها  عمل  ور���س��ة  يف  امل�ساركون  رك��ز 
ل�سوؤون  ال�سورية  الهيئة  مع  بالتعاون  دم�سق  جامعة  يف  الإن�سانية 
اليوم« على  الأ�سرة وال�سكان بعنوان »م�سكالت الطفولة يف �سورية 
بو�سائل  وت��اأث��ره��م  الأط��ف��ال  وح��ق��وق  الطفل  �سد  الأ���س��ري  العنف 

الإعالم
بالكلية  اخلام�ص  املدرج  على  املقامة  بالور�سة  امل�ساركون  واأكد 
تنمية  تتيح  التي  الأ�سا�سية  الطفل  بحقوق  التوعية  ن�سر  اأهمية 
قدراته ومنوه ال�سليم والتوجه اإىل الأ�سرة كونها البنية الأ�سا�سية 
والبيئة الطبيعية لنمو اأفرادها لتتمكن من النهو�ص مب�سوؤولياتها 
قوانني  و���س��ع  ���س��رورة  اأك����دوا  كما  واملجتمع  اأف���راده���ا  جت��اه  كاملة 

حازمة ب�ساأن اإحلاق الأطفال باملدار�ص.
خالد  الدكتور  الإن�سانية  والعلوم  الآداب  كلية  عميد  وحت��دث 
املجتمع  لتطوير  التعليم  مبوؤ�س�سات  امل��ن��وط  ال���دور  ع��ن  حلبوين 
ال�سنوات  خ��الل  ا�ستطاعت  الكلية  اأن  اإىل  لف��ت��ا  الأف����راد  وت��وع��ي��ه 
باملجتمع  ال��ث��ق��ايف  امل�سهد  يف  وف��اع��ل  ه��ام  ب���دور  »ت��ق��وم  اأن  املا�سية 

والرتقاء بالوعي وتكري�ص ثقافة احلوار«.
بدورها اأكدت رئي�سة الهيئة ال�سورية ل�سوؤون الأ�سرة وال�سكان 

مركز التوجيه املهني ينظم دورة تدريبية بهدف تخريج 
قادة متميزين يف اإدارة الأزمات واملخاطر

اأقام مركز التوجيه املهني بجامعة دم�سق  دورة حول »اإدارة الأزمات واملخاطر« 
ملجموعة من طالب �سنوات التخرج بهدف تهيئتهم لدخول �سوق العمل.

وتنوعت حماور الدورة بني مو�سوعات يف تكون الأزمات وتفاعالتها الداخلية 
الإجراءات  اإىل  اإ�سافة  وا�سراتيجياته  معها  التعامل  واأ�ساليب  ن�سوئها  واأ�سباب 

الوقائية لالأزمات واملخاطر و�سبل اإدارتها.
الدورة  اأن  زي��دان  ال�سالم  عبد  الدكتور  املهني  التوجيه  مركز  مدير  واأو���س��ح 
امل�ساركني  م��ه��ارات  ل�سقل  فر�سة  �سكلت  متطوعون  م��درب��ون  فيها  حا�سر  التي 
وبناء قدراتهم للتعامل مع الأزمات ومعرفة ا�سراتيجياتها وا�ستخدام الإجراءات 
الوقائية لها موؤكدا اأهمية العمل التطوعي الذي يعترب م�سوؤولية جمتمعية ي�سهم 

يف ت�سكيل الوعي لدى الطالب باأهمية تطوير الذات من خالله.
�ساعة   22 ا�ستمرت  التي  ال���دورة  اأن  ابراهيم  امل��درب حممد  اأو���س��ح  من جهته 
تدريبية حققت هدفها بتخريج قادة متميزين يف اإدارة الأزمات والكوارث واملخاطر 
خالل  من  املختلفة  الأع��م��ال  ومنظمات  ال�سركات  تواجه  التي  ال��ط��وارئ  وح��الت 
بطرق  حدوثها  م��ن  احل��د  اأو  ال�سلبي  اأث��ره��ا  م��ن  والتقليل  ملواجهتها  ال�ستعداد 

وا�سراتيجيات مطورة ومبنية على اأ�س�ص علمية يف اإدارة الأزمات والكوارث.
اأه��م��ي��ة ت��دري��ب الأج��ي��ال اجل��دي��دة على  امل���درب عبا�ص ق��رم فتطرق اإىل  اأم���ا 
التفكري العلمي البتكاري ملواجهة الأزمات واملخاطر يف زمن تتالحق فيه الأحداث 

ب�سكل مت�سارع.

ن�ساطات

معظمها لي�ست تربوية واإمنا ربحية و�سيا�سية.
اأمل  الدكتورة  بالكلية  الجتماع  علم  ق�سم  رئي�سة  اأ�سارت  كما 
اأدوات  اإح��دى  ت�سكل  باعتبارها  الإع���الم  و�سائل  خطورة  اإىل  دك��اك 
تن�سئة الأطفال ول �سيما من خالل التاأثري على �سلوكهم وتعميم 
ث��ق��اف��ة ال��ع��ن��ف والتع�سب وع���دم اح����رام ال����راأي الآخ����ر لف��ت��ة اإىل 
لالأطفال  املوجهة  بالربامج  للنهو�ص  اإ�سراتيجية  اإع��داد  �سرورة 

مبا ي�سمن حت�سينهم وحمايتهم من الغزو الثقايف والإعالمي.
من جانبه راأى الدكتور اأحمد الأ�سفر اأن دور الإعالم املغر�ص 
يتمثل يف تفكيك العالقات الأ�سرية باملجتمع ال�سوري وانعدام الثقة 
املختلفة  العنف  ح��الت  وتكري�ص  الجتماعية  العالقات  وت�سويه 
لفتا اإىل �سرورة وجود روؤية متكاملة لكيفية التعامل مع الر�سائل 

الإعالمية التي تبثها و�سائل الإعالم املختلفة.
وطالب عميد كلية احلقوق الدكتور حممد حامت بيات بتوفري 
احلماية القانونية والدولية والرعاية التي اأكدت عليها املجتمعات 
الدولية واملنظمات احلقوقية لالأطفال بوجه الإرهاب والعتداءات 
التي تنفذها التنظيمات الإرهابية امل�سلحة املدعومة من تلك الدول 

على ال�سعب ال�سوري.
الدكتور  اعترب  �سورية  يف  لالأطفال  التعليمية  احلياة  وح��ول 
ويف  قومية  ق�سية  هو  الأط��ف��ال  تعليم  اأن  الكلية  من  عرابي  ب��الل 
ثقافة  لتعزيز  الأ�سا�سي  احلا�سن  هي  املدر�سة  ك��ون  الأهمية  غاية 
املجتمع ووحدته لدى الأطفال والنا�سئة لفتا اإىل الرتفاع الكبري 
بن�سب الت�سرب من املدار�ص اإىل جانب حرمان الكثري من الأطفال 
املقيمني يف خميمات اللجوء خارج احلدود من التعليم ما يجعلهم 

عر�سة للجهل وال�ستغالل.
من جهتها لفتت الدكتورة ليلى داود من كلية الآداب والعلوم 
يت�سمن  مق�سود  وغري  مق�سود  اأ�سري  عنف  وج��ود  اإىل  الإن�سانية 
املحيطة  الأ���س��ري��ة  بالظروف  املرتبطة  ال�سلوكية  الأمن���اط  جميع 
ب���الأط���ف���ال وال���ت���ي ت��ن��ت��ه��ك ح��ق��وق��ه��م وت����رك اآث���اره���ا ال�����س��ل��ب��ي��ة يف 
�سخ�سياتهم الأمر الذي يفر�ص حماية الطفل �سمن اأ�سرته وهنا 
يربز دور الحتادات واجلمعيات الأهلية لتعميق النقا�سات اجلماعية 

للتخفيف من العنف املمار�ص �سد الطفل.
من جهته لفت الدكتور اأديب عقيل من الكلية اأي�سا اإىل اأهمية 
العالقات  اأوا�سر  املجتمع ت�سهم يف توحيد  اإيجاد ثقافة جديدة يف 
الوطن يف مواجهة  اأر���ص  اإىل  والنتماء  الواحد  املجتمع  اأبناء  بني 

الأفكار الهادمة التي تغذي العنف �سد املراأة والطفل.

التدريبية  الأن�سطة  لإقامة هذه  دم�سق  �سكرهم جلامعة  املتدربني عن  واأع��رب عدد من 
اأنهم  موؤكدين  عمل  فر�ص  على  احل�سول  يف  م�ستقبال  ت�ساعدهم  ومعارف  مهارات  لكت�ساب 

ا�ستفادوا من خربات املدربني يف تطوير اجلانب العملي لديهم .
كما اأكدوا اأن الدورة قدمت لهم معلومات جديدة عن الأزمات واملخاطر وغريت الروؤية 
�سيناريوهات  وب��ن��اء  للمخاطر  ال�ستعداد  كيفية  على  تدريبهم  خ��الل  م��ن  عندهم  ال�سلبية 

منطقية للمخاطر املحتملة وكيفية جتنبها«.
ويف اختتام الدورة  جرى توزيع �سهادات تقدير وح�سور على امل�ساركني البالغ عددهم 25 

طالبا وطالبة .
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جتاوز ن�ساطها حميطها الأكادميي  لي�سل 
اإىل قطاعات وموؤ�س�سات خمتلفة من املجتمع، مل 
يقت�سر ن�ساطها على العمارة والعمران بل �سمل 
من  والفكرية  العلمية  واملعارف  العلوم  خمتلف 
خالل تنوع وغنى  مو�سوعات الندوات وور�سات 
اكت�سبت ثقة  التي تقيمها وقد  العمل وامل�ساريع 
وفكري  علمي  ملتقى  ف�سكلت  خ��ا���ص  ن���وع  م��ن 
تنوع  ع��ل��ى  �سخ�سيات  ب��ني  وال��ب��ح��ث  ل��ل��درا���س��ة 
تخ�س�ساتهم ، �سجلت خالل ال�سنتني الأخريتني 
اإجن������ازات ع��ل��م��ي��ة وب��ح��ث��ي��ة م��ت��م��ي��زة  مت�سدية  
للكثري من امل�ساكل يف اإطار حر�سها على تفعيل 
مبتطلبات  وم�ساريعها  اأبحاثها  ورب���ط   دوره���ا 
املجتمع ، بعيدا عن ال��رف  العلمي حتى يكون 

البحث العلمي موجهاً خلدمة التنمية .
امل��ع��م��اري��ة بجامعة  ال��ه��ن��د���س��ة  ك��ل��ي��ة  اأن���ه���ا 
تعك�ص  واآم���ال���ه���ا   ب��ت��ج��رب��ت��ه��ا  ك��ل��ي��ة   ... دم�����س��ق 
اآم����ال وط��م��وح��ات ال��وط��ن ح��ي��ث ي��وؤك��د طالبها 
واأ�ساتذتها يوما بعد يوم برعاية ومتابعة حثيثة 
م�ستمر يف  احل��ي��اة  نب�ص  اأن  ع��ن  ع��م��ادت��ه��ا  م��ن 
القادم  واأن  �سورية  وبلدهم  وجامعتهم  كليتهم 

من الأيام �سيكون اأف�سل.
الدكتور  التقت عميدها  »جريدة اجلامعة« 
ي�سار عابدين لالإلقاء ال�سوء على جديد الكلية.
الطالب  بتدريب  قرارا  موؤخرا  • اتخذمت 
يف ور����س���ات ع��م��ل داخ����ل ال��ك��ل��ي��ة م��ا ه��دف��ك��م من 

هذا القرار.؟
على  للكلية  الداخلية  الالئحة  •• ن�ست 
اإذا  اإل  ���س��ه��ادت��ه  ع��ل��ى  ي��ح�����س��ل  ل  ال��ط��ال��ب  اأن 
املكاتب  اأح������د  يف  ت����دري����ب  ل���ف���رة  خ�����س��ع  ك�����ان 
ونظرا  اأ���س��ه��ر  ث��الث��ة  مل���دة  امل��ع��م��اري��ة  الهند�سية 
احلايل  الوقت  يف  الهند�سية  املكاتب  معظم  لأن 
الطالب  اإىل  لت�سندها  كافية  اأع��م��ال  متتلك  ل 
ما يعني اأن �سهادات التدريب التي متنحها هذه 
املكاتب قد تكون وهمية لذا ارتاأت كلية الهند�سة 
ور�سات  خ���الل  م��ن  ت��دري��ب خريجها  امل��ع��م��اري��ة 
اأعمال  ل�سالح  تدريبهم  م��ن  وال���س��ت��ف��ادة  عمل 
خا�سة بجامعة دم�سق حث مت اقراح جمموعة 
م�ساريع مثل : م�سروع لتطوير وجتميل رو�سة 
الأط���ف���ال امل��رك��زي��ة اخل��ا���س��ة مب��وظ��ف��ي جامعة 
الراهن  ال��واق��ع  رف��ع  الور�سة  وتت�سمن  دم�سق، 
منوذجية،  ل��رو���س��ة  وت�ساميم  ح��ل��ول  وت��ق��دمي 
األعاب منا�سبة، ت�سميم م�سرح عرائ�ص،  ت�سميم 
واألعاب وتغطية للحديقة اخلارجية. وقد لقى 
امل�����س��روع اهتماما م��ن قبل ال��ط��الب  حيث  ه��ذا 
باإقبال كبري من قبل عدد  الكلية  اإدارة  تفاجاأت 
كبري منهم على امل�ساركة يف هذا امل�سروع  نظرا 

لوجود فراغات هامة متميزة يف الرو�سة.
مدينة  حمافظة  مع  م�سروع  اأي�سا  وهناك 
دم�����س��ق ل��ط��الب ال�سنة ال��ث��ال��ث��ة ال��ذي��ن اأجن���زوا 
التي  املحافظة  م��ع  ال��ع��ام��ة  للحدائق  ت�ساميم 
طلبت ت�سكيل فريق عمل لإجراء تعديالت على 
لت�سميم احلديقة  الطالب  روؤية  احلديقة وفق 
كما عر�ص جمموعة من طالب الدرا�سات العليا 
يف اخت�سا�ص التخطيط الإقليمي منتج عملهم 

على هيئة التخطيط الإقليمي.
خالل  املعمارية  الهند�سة  كلية  • متيزت 
حتى  الن�ساطات  من  هائل  بكم  املا�سية  الفرة 
كيف   .. ك��ب��رية  عمل  ور���س��ة  اإىل  الكلية  حت��ول��ت 

تنظرون اإىل ذلك الأمر؟.   
واأفكار  جهود   ا�ستثمار  نحاول  •• نحن 
تبقى  ل��ك��ي ل  فعلي  ب�سكل  ال��ك��ل��ي��ة   ال��ط��الب يف 
يتكلفون  واأن��ه��م  وخا�سة  الأدراج  ط��ي  اأعمالهم 
املادية  الناحية  م��ن  م�ساريعهم  اأع��م��ال��ه��م  على 
وال���ف���ك���ري���ة وم����ن وج���ه���ة ن��ظ��رن��ا ح����ان الوقت 
لت�سويب البو�سلة وال�ستفادة من هذه الأعمال 
واأن ج��زء كبري منها  ال��واق��ع خا�سة  اأر����ص  على 

يالم�ص الواقع .
التي  العمل  ف��اإن ور���س��ات  ذل��ك..  اإىل  اأ�سف 
ت��ن��ظ��م��ه��ا  ال��ك��ل��ي��ة ت��ل��ق��ى اإق���ب���ال ك��ب��ري م���ن قبل 
اإىل  ل��ط��ال��ب   )cv( اإىل ت�����س��اف  ال��ط��الب وه���ي 
جانب �سهادته الأمر الذي ي�سهم يف اغناء �سريته 
يف  بها  ق��ام  التي  والن�ساطات  ب��الأع��م��ال  الذاتية 
خالل درا�سته يف الكلية و وبالتايل م�ساعدته يف 
احل�سول على العمل املطلوب وخا�سة واأن اأكرث 
الطالب ل يكتفون بور�سة واحدة بل ي�ساركون يف 
ور�سات عمل متعددة وهذه الور�سات تقوم الكلية 

بتوثيقها يف كتيبات خا�سة.
املعمارية  الهند�سة  كلية  تنظر  كيف   •

اإىل المتحان الوطني املوحد للعمارة؟.
خلريجي  املوحد  املعياري  •• المتحان 
والتقومي  القيا�ص  مركز  يجريه  ال��ذي  العمارة 
�سرط  ح��ال��ي��ا  اأ���س��ب��ح  ال��ع��ايل  التعليم  وزارة  يف 
م��ن ���س��روط ال��ت��خ��رج  واحل�����س��ول على ال�سهادة 
فقط.   العليا  للدرا�سات  �سرطا  ال�سابق  يف  وك��ان 
المتحان هام جداً  فاإن هذا  ومن وجهة نظرنا 
للكلية قبل اخلريج  لأنه يرجم بعدة موؤ�سرات 
وجل اهتمام الكلية النتائج ملعرفة موقع الكلية 
بني كليات العمارة يف �سورية وحميطها ومعرفة 
واخلريجني  الطالب  يف  والقوة  ال�سعف  نقاط 
اإىل  العودة  اأجل  واملهني من  العلمي  وم�ستواهم 

املناهج والأ�ساتذة ملعاجلة الثغرات املوجودة. 
وق����د ك����ان ل��ن��ا جت���رب���ة ���س��اب��ق��ة م���ع مركز 
المتحان  ب�سوؤال  يتعلق  مبا  والتقومي  القيا�ص 
ال����ذي ه���و ع���ب���ارة ع���ن مت��ري��ن ح��ي��ث ادخ����ل اإىل 

���س��ن��وات خمتلفة فكانت  م��ن  الم��ت��ح��ان ط���الب 
نتيجة  الأق��ل ح�سلت على  ال�سنوات  اأن  النتيجة 
اأعلى من نتيجة اخلريجني ما يعني اأن ال�سوؤال 

كان غري منا�سب .
التي  ال��ع��م��ارة  ال��ب��ورد  تعمل جلنة  وح��ال��ي��ا 
ت��ت��ك��ون م��ن اأ���س��ات��ذة ب��اخ��ت�����س��ا���س��ات م��ت��ع��ددة يف 
الهند�سة املعمارية على تطوير �سوؤال المتحان 
الكلية  خمرجات  مع  ليتنا�سب  للعمارة  الوطني 
وقد در�ص البورد هذا املو�سوع واأ�سبح هناك منط 
القدمي   ال�����س��وؤال  اإل��غ��اء  بعد  الأ�سئلة  م��ن  جديد 
ولالمتحان حدود دنيا للنجاح )060�70(% وهي 
اأ�سئلة متو�سطة امل�ستوى واأما 70 % وما فوق فهو 
م�ستوى الطالب املتميز والذي يجب اأن يحققه 

لاللتحاق بالدرا�سات العليا.
من  ك��ان��ت  امل��ع��م��اري��ة  الهند�سة  كلية   •
ال��ك��ل��ي��ات امل��غ��ب��ون��ة مب���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ح�����س�����س��ه��ا من 
وا�سحة  تخ�س�سات  وج��ود  لعدم  نظرا  املعيدين 
ال�سيد  م��ر���س��وم  اإىل  ت��ن��ظ��رون  فكيف  الكلية  يف 
كلية  كل  على  الأوائ���ل  الثالثة  بتعيني  الرئي�ص 

كمعيدين؟.
الرئي�ص  ال�سيد  مر�سوم  اأن  ••  ل�سك 
طاقات  من  ال�ستفادة  لها  ويتيح  الكلية  اأن�سف 
التعليمية  العملية  خل��دم��ة  الأوائ����ل  خريجيها 
الذين  اخل��ري��ج  م��و���س��وع  نتمنى حل��ظ  ول��ك��ن��ن��ا 
متعددة  لأ���س��ب��اب  التعيني  ع��ن  ب��اع��ت��ذار  ي��ت��ق��دم 
يليه كمعيد  ال���ذي  ل��ل��ط��ال��ب  ال��ف��ر���س��ة  ب��اإت��اح��ة 
وخا�سة واأن لكلية الهند�سة املعمارية خ�سو�سية 
هم  وخريجيها  ط��الب��ه��ا  م��ن  ك��ب��رية  ن�سبة  ب���اأن 
م���ن ال��ع��ن�����س��ر ال��ن�����س��ائ��ي ح��ي��ث ت��ع��ي��ق ظروفهم 
الجتماعية متابعة الدرا�سة الأكادميية للبع�ص 
اإىل متابعة  ي��ح��ت��اج  اأم���ر  اأح��ي��ان ك��ث��رية وه���و  يف 

قانونية.
�سدور  وبعد  عام  كل  يف  الكلية  • تقيم 
تدريبية  دورات  ال����ع����ام����ة  ال���ث���ان���وي���ة  ن���ت���ائ���ج 
جديد  م��ن  ه��ل  بالكلية  ب��الل��ت��ح��اق  ل��ل��راغ��ب��ني 

على هذا ال�سعيد؟. 
بالتعاون  الكلية  ت��داأب  ع��ام   كل  •• يف 
تدريب   دورات  اإق��ام��ة  ع��ل��ى  املعملني  ن��ق��اب��ة  م��ع 
الهند�سة  ك���ل���ي���ة  يف  ب����ال����درا�����س����ة  ل���ل���راغ���ب���ني 
ال��ك��ل��ي��ة ومدربني  اأ���س��ات��ذة  ب��اإ���س��راف  امل��ع��م��اري��ة 

كلية �لهند�سة �ملعمارية بجامعة دم�سق .... جتربة بحجم �لوطن ...

ن�ساطات وفعاليات متنوعة تخطت حدود حرمها اجلامعي
من مهند�سي الكلية ويف هذا العام قام  جمموعة 
من الأ�ساتذة القديرين  بالإ�سراف على اختبار 
اإليهم  اأوكلت  الذين  ال�سباب  باملهند�سني  خا�ص 
مهمة التدريب للتاأكد من اأن املدربني ميتلكون 
الطالب  تدريب  تخولهم  التي  الكافية  اخل��ربة 
كل  ي��ك��ون  اأن  ب��ال�����س��رورة  لي�ص   اأن  م��ن منطلق 
الر�سم  موهبة  ميتلك  اأن  يجب  جيد  مهند�ص 
وذلك تفاديا لبع�ص الثغرات التي وجدت خالل 

ال�سنوات املا�سية يف هذا املو�سوع.
م�سروع  ك��ل��ي��ت��ك��م  يف  م���وؤخ���را  ط����رح    •
اأج�����ل توليد  اأ����س���ط���ح ال��ك��ل��ي��ة م���ن  ل����س���ت���خ���دام 

الطاقة الكهربائية  ملاذا كلية العمارة ؟.
متالزمتني  وال��ط��اق��ة  ال��ع��م��ارة  لأن   ••
فني  ت�سميم  اأي  و���س��ع  ع��ن��د  ال��ت��ف��ك��ري  وح��ال��ي��ا 
تاأمني  ك��ي��ف��ي��ة  يف  ي��ك��ون  م��ن�����س��اأة   اأو  ب��ن��اء  لأي 
ال��ط��اق��ة ال���الزم���ة ل���ه ����س���واء ك��ان��ت ك��ه��رب��اء اأو 
تدفئة اأو تكييف كما اإن جزء من مهمة املعماري 
الطاقة  ه��ذه  تواجد  اأم��اك��ن  حتديد  يف  التفكري 

ولي�ص بتقاناتها فقط.
ال��دك��ت��ور عقبة لإن�ساء  ف��ك��رة  امل�����س��روع م��ن 
الكهربائية  الطاقة  لتوليد  بديلة  حمطة طاقة 
خاليا  با�ستخدام  وذل��ك  ال�سم�سية،  الطاقة  من 
تهدف  الأوىل  وامل��رح��ل��ة  اجل���ودة   عالية  لقطة 
ال�سم�سية  ال��ط��اق��ة  ب���األ���واح  ط��اق��ة  ت��وف��ري  اإىل  
وتزويد  امل��ع��م��اري��ة  الهند�سة  كلية  لح��ت��ي��اج��ات 
م���ن خالل  ب��ال��ف��ائ�����ص  ال��ك��ه��رب��اء  وزارة  ���س��ب��ك��ة 
الطاقة  ل��ت��ول��ي��د  ال��ك��ل��ي��ة  اأ����س���ط���ح  ا����س���ت���خ���دام 
الكهربائية من الألواح ب�سكل مبا�سر وجزء اآخر 
عن طريق التخزين حيث مت الق��راح بتغطية 
اأن��ه��ار( وهو  م�ساحات كبرية /مم��رات ، جم��اري 
م�سروع ا�سراتيجي فكرته هامة وهدفه حتقيق 
من  الفائ�ص  �سخ  ميكن  حيث  ال��ذات��ي  الكتفاء 
اأو اجلهات الأخ��رى وحتقيق  الطاقة يف الكليات 
اأع��ل��ى من  تنفيذه  امل��ط��ل��وب��ة.ول��ك��ن  ال���س��ت��دام��ة 
اإح����دى ال�سركات  ت��ق��دم��ت  ك��ل��ي��ة وق���د  م�����س��ت��وى 
بدرا�سة له ومتويل جزء منه بحدود 30% وبعد 
رئا�سة  اإىل  امل�����س��روع  ���س��ريف��ع  ال��درا���س��ة  ت��ق��دمي 
و  املعمارية  الهند�سة  كلية  اجلامعة لتجربته يف 

تعميمه لحقاً على الكليات .
تدوير  يف  ن��اج��ح��ة  جت���ارب  ل��ك��م  • ك���ان 
الثقافة   ه��ذه  على  ال��ط��الب  وت�سجيع  النفايات 

ما هي م�ساريعكم يف هذا املجال؟.
الأخ����رية  الآون������ة  يف  ال���ط���الب  •• ق���ام 
ب���ال����س���ت���ف���ادة م����ن ب���ع�������ص امل��������واد ال���ت���ال���ف���ة يف 
م�������س���ت���ودع���ات اجل����ام����ع����ة م���ث���ل ال�������س���وف���اج���ات 
ال��ق��دمي��ة ك���ط���اولت وحت��وي��ل��ه��ا اإىل م��را���س��م يف 
الكلية مما اأت��اح لنا زي��ادة ع��دد ال��ط��الب  يف كل 
ف��راغ تعليمي بحوايل 33%  الأم��ر ال��ذي منحنا 
ه��ذا ال��ع��ام اأري��ح��ي��ة ك��ب��رية يف الم��ت��ح��ان ، وهذا 
الأمر �ساعدنا اأي�سا يف اكت�ساف اأماكن جديدة يف 
الكلية كانت مهملة طورت ل�سالح قاعات �سيمنار 
للدرا�سات العليا ب�سكل مثايل. كما مت ال�ستفادة 
من �سيارة قدمية حيث مت حتويلها اإىل كافترييا 

�سوف تطرح قريباً لال�ستثمار.  
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اهتمام جامعة  الفعالية تعرب عن  اأن هذه 
ال����ذي ت�سكله  ب��امل��ك��ون احل�����س��اري  دم�����س��ق 
اأجمع  ل���ل���ع���امل  ور����س���ال���ة  ال���ب���ازل���ت  م������ادة 
ب����اأن ���س��وري��ة م���ازال���ت ب��خ��ري وق�����ادرة على 
للطالب  فر�سة  وت�سكل  والإب���داع  العطاء 
اإىل  امل�ساركني لالنتقال من �ساحات العلم 
ومتابعة  باإ�سراف  امليداين  العمل  �ساحات 

اأ�ساتذتهم.
ت�سكل  البازلت  م��ادة  اأن  حديفة  وراأى 
اأحد رموز حمافظة ال�سويداء التي ا�ستهرت 
ب��غ��ن��اه��ا ب��ه��ذه امل����ادة ومت��ث��ل ه��وي��ة ثقافية 
اخلامة  هذه  حتتاج  حيث  بها  تنفرد  وفنية 
معها  التعامل  يف  خا�ص  لأ�سلوب  احلجرية 
جمالية  البازلتية  املنحوتة  على  ي�سفي  ما 

خا�سة.
الفنون  كلية  عميد  اأو���س��ح  جهته  م��ن 
اجل��م��ي��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة ب��ال�����س��وي��داء ال��دك��ت��ور /
غ�����س��ان اأب����و ط���راب���ة/ اأن امل��ل��ت��ق��ى ال����ذي مت 
العايل  التعليم  وزارة  باإ�سراف  له  الإع���داد 
وامل��ح��اف��ظ��ة وب��ج��ه��ود ت��ط��وع��ي��ة م��ن الكادر 
التدري�سي وطلبة الكلية يهدف اإىل تقدمي 
�سورة ح�سارية عن ال�سويداء واإحياء الدور 
اأبناء  اإرادة  ويعك�ص  ال�سوري  للفن  الريادي 

اأن  متنوعة من حجر البازلت وخا�سة بعد 
مت اإدخال مادة البازلت لأول مرة يف م�سروع 

التخرج لق�سم النحت  هذا العام. 
وت��ت�����س��م��ن��ت ف��ع��ال��ي��ات امل��ل��ت��ق��ى ال���ذي 
�سي�ستمر حتى ال�سابع والع�سرين من �سهر 
من  وكرنفالية  وتراثية  فنية  ن�ساطات  اآب 
التخرج  مل�ساريع  دائ��م  معر�ص  اإقامة  بينها 
لطالب الكلية وحفل تخرج لطالب ال�سنة 
الرابعة اإىل جانب حفالت مو�سيقية وفنية 
مب�����س��ارك��ة ط��ل��ب��ة م��ع��ه��د امل��و���س��ي��ق��ار فريد 
العربية  الأن��غ��ام  مو�سيقا  ومعهد  الأط��ر���ص 
التابعة  ال�سعبية  ل��ل��ف��ن��ون  ك��ان��اث��ا  وف��رق��ة 

لحتاد �سبيبة الثورة.
ك���م���ا ت���ع���ر����ص خ�����الل امل���ل���ت���ق���ى اأف�����الم 
واأفالم  متحركة  ور���س��وم  هادفة  �سينمائية 
عن  ف�سال  الفني  بالعمل  خا�سة  وثائقية 
خالل  املنتجة  الفنية  للمنحوتات  معر�ص 
اأ�سر  لدعم  ريعها  �سيخ�س�ص  والتي  امللتقى 
الإنتاجية  امل��ن��ح  م�����س��روع  ودع����م  ال�����س��ه��داء 
امل�سلحة  والقوات  اجلي�ص  جلرحى  املقدمة 
الفنية  الأع�����م�����ال  ت�������س���وي���ق  ���س��ي��ت��م  ح���ي���ث 
من  ومغربني  اأع��م��ال  رج��ال  مع  بالتعاون 

اأبناء املحافظة.
امللتقى  ف���ع���ال���ي���ات  اف���ت���ت���اح  يف  �����س����ارك 
/عاطف  ال���دك���ت���ور  ال�������س���وي���داء  حم���اف���ظ 
ال��ن��داف/ واأم��ني ف��رع ح��زب البعث العربي 
ورئي�ص  ج��ن��ود/  /�سبلي  فيها  ال���س��راك��ي 
جمل�ص املحافظة /ع�سام احل�سني/ وعمداء 
كليات فرع جامعة دم�سق بال�سويداء وح�سد 

من الطلبة واملهتمني.
ي�سار اإىل اأنه مت جتهيز املكان املخ�س�ص 
لفعاليات ملتقى النحت بجوار كلية الفنون 
اجل��م��ي��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة وج�����رى ت���وف���ري جميع 
م��ت��ط��ل��ب��ات ال��ع��م��ل ب��ال��ت��ع��اون م���ع جمل�ص 
واملوؤ�س�سات  وال���دوائ���ر  ال�����س��وي��داء  م��دي��ن��ة 
اخلدمية باملحافظة مبا يتيح للم�ساركني يف 
امللتقى تقدمي اأف�سل ما لديهم من اإمكانات 

اإبداعية.
ب��ه��دف ت��ق��دمي ����س���ورة  ح�����س��اري��ة عن 
ال�����س��وي��داء واإح���ي���اء ال����دور ال���ري���ادي للفن 
ال�سوري وخا�سة النحت على مادة البازلت 
وفنية  وثقافية  ب�سرية  هوية  ت�سكل  التي 

تتفرد بها املحافظة.

بهدف تعزيز �ل�سورة �حل�سارية ملدينة �ل�سويد�ء 
كلية الفنون اجلميلة الثانية تقيم ملتقى النحت البازلتي الأول 

البازلت  غ���ري..   »عي�سها  ع��ن��وان  حت��ت 
ق�سة ح�سارة« اأقامت كلية الفنون اجلميلة 
الثانية بال�سويداء يف التا�سع والع�سرين من 
متوز فعاليات ملتقى النحت البازلتي الأول 
الهيئة  م��ن  م��در���س��ا  �ستني  ن��ح��و  مب�����س��ارك��ة 
التدري�سية يف الكلية بالإ�سافة اإىل طلبتها 
يف ال�����س��ن��وات الأرب����ع وال��ب��ال��غ ع��دده��م نحو 

اأربعمائة طالب وطالبة.
بانوراميا  ع��ر���س��ا  الف��ت��ت��اح  وت�����س��م��ن 
والتاريخية  الأث���ري���ة  امل���واق���ع  ع���ن  ت��راث��ي��ا 
وفقرات  �سورية  بها  تزخر  التي  احل�سارية 
للمحافظات  ال�سعبي  ال���راث  م��ن  غنائية 
ال�سورية قدمتها فرقة كورال طالئع البعث 
عر�ص  جانب  اإىل  ع��زق��ول/  /اأده���م  بقيادة 

م�سرحي وطني ملجموعة من الأطفال.
الدكتور / واأ�سار رئي�ص جامعة دم�سق 
له خالل  كلمة  ال��ك��ردي/ يف  حممد ح�سان 
يقام  ال����ذي  امل��ل��ت��ق��ى  ه���ذا  اأن  اإىل  الف��ت��ت��اح 
اأن  ي��وؤك��د  ال��ع��ايل  التعليم  وزارة  ب��اإ���س��راف 
جامعة دم�سق كانت و�ستبقى حا�سرة علمية 
اإط��ار ربط اجلامعة  وثقافية يف املجتمع يف 
ب��امل��ج��ت��م��ع وت�����س��ب��ي��ك ال��ع��الق��ات م��ع جميع 
اأهداف  لتحقيق  و�سول  املعنية  املوؤ�س�سات 
ال��وزارة يف رفع م�ستوى اجلامعات  وخطط 
اجلامعات  مل�ستوى  بها  والرت���ق���اء  العلمي 

العاملية .
اإق��ام��ة هذا  اأن  اإىل  /ال���ك���ردي/  ول��ف��ت 
اأن  ن��وؤك��د  الراهنة  ال��ظ��روف  امللتقى يف ظ��ل 
ال�سعب  اأب��ن��اء  ل��دى  م�ستمرة  احل��ي��اة  اإرادة 
ال�����س��وري ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ك��ل الآلم التي 
العدوانية  احل���رب  نتيجة  وطننا  يعي�سها 
اأكرث  منذ  �سورية  على  ت�سن  ال��ت��ي  ال��ق��ذرة 
من اأربع �سنوات معربا عن اأمله يف اأن ي�سكل 
الآراء  ل��ت��ب��ادل  للم�ساركني  فر�سة  امللتقى 
امل�ساركني  الطلبة  بني  واخل��ربات  واملعارف 
جتارب  من  لال�ستفادة  لهم  رحبا  وميدانا 

بع�سهم و�سقل وتطوير خرباتهم.
ف��رع جامعة دم�سق  ب��ني مدير  ب���دوره 
العام  الإ���س��راف  جلنة  ورئي�ص  بال�سويداء 
حديفة/  /من�سور  ال��دك��ت��ور  امللتقى  على 

ال��وط��ن وق��درت��ه��م على اإب���داع اأع��م��ال فنية 
ال��راث احل�ساري  البازلت ترفد  من مادة 
والإن�ساين ل�سورية الذي يعمد الإرهابيون 
لأبناء  متنف�سا  ي�����س��ك��ل  ك��م��ا  ت���دم���ريه  اإىل 
جمهورها  ل�ستقطاب  وف��ر���س��ة  املحافظة 

الذواق للفنون باأنواعها.
وب���ني رئ��ي�����ص ف���رع ال�����س��وي��داء لالحتاد 
الربا�سعي/  /اأده��م  �سورية  الوطني لطلبة 
اإبداعات  ت��ق��دمي  امللتقى  خ���الل  �سيتم  اأن���ه 
الطلبة يف اأحد �سروح جامعة دم�سق والذين 
�سيحولون احلجارة البازلتية ال�سامتة اإىل 
اأعمال فنية تنب�ص باحلياة موؤكدا اأنه مهما 
م�ستمرون  ���س��وري��ة  فطلبة  امل��ح��ن  ا���س��ت��دت 
باإرادتهم  و���س��ي��ت��ح��دون  وال��ع��ل��م  ال��ع��ط��اء  يف 
اأنواع  كل  والثقافة  العلم  على  واإ���س��راره��م 

الإرهاب التكفريي الظالمي.
واعترب الفنان والنحات فوؤاد نعيم اأحد 
امل�سرفني على امللتقى اأن اإقامة   هذا امللتقى 
نوع من الت�سجيع على البحث العلمي على 
يجب  والتي  بالبيئة  املوجودة  م��ادة احلجر 
النحت    بق�سم  ال��ط��ال��ب  م��ع��ه��ا  ي��ت��ع��ام��ل  اأن 
امللتقى  ب��ه��ذا  ال���س��ت��م��رار  اأن  اإىل  م�����س��ريا 
�سي�ساهم يف  اإقامة متحف  ي�سم منحوتات 
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ت���رك���زت حم����اور ال���ن���دوة ال��ع��ل��م��ي��ة التي 
على  دم�سق  بجامعة  ال��زراع��ة  كلية  اأقامتها 
وال�سيا�سة  اجلبلية  املناطق  يف  الزراعة  واق��ع 
الوطنية لتح�سني ظروف الإنتاج وال�ستثمار 
فيها وحفظ الربة واملياه وحت�سني اخل�سوبة 
وتطبيقات الزراعة الع�سوية وال�ست�سعار عن 
بعد وتطبيقاته يف درا�سة ا�ستعمالت الأرا�سي 

اجلبلية واإعداد اخلرائط الغر�سية.
����س���ارك يف ال����ن����دوة ال���ت���ي اأق���ي���م���ت حتت 
ع���ن���وان/ت���ط���وي���ر ا���س��ت��ع��م��الت الأرا�����س����ي يف 
املناطق اجلبلية / نحو 65 باحثا وخبريا من 
كليات الزراعة يف اجلامعات ال�سورية واملراكز 
ونقابة  ال��زراع��ة  وزارة  يف  البحثية  والهيئات 

املهند�سني الزراعيني وهيئة الطاقة الذرية.
 واأك����د رئ��ي�����ص ج��ام��ع��ة دم�����س��ق الدكتور 
اأهمية  حممد ح�سان الكردي خالل الفتتاح 
الزراعة  كلية  يف  العلمية  الفعاليات  انعقاد 
وتكيفها مع  ال��ب��ح��ث��ي  دوره����ا  ع��ل��ى  ل��ل��ت��اأك��ي��د 
التطورات والأح��داث بهدف حتقيق  خمتلف 
واملن�ساآت  البحثية  اجل��ه��ات  ب��ني  ال��ت��وا���س��ل 
الدعم  ك���ل  ت��ق��دمي  اإىل  م�����س��ريا  الإن��ت��اج��ي��ة 
ل��ل��ك��ل��ي��ات ل��ت��ط��وي��ر ال��ع��م��ل وحت��ق��ي��ق اأه����داف 

جامعة دم�سق يف ربط اجلامعة باملجتمع.
بدوره اأ�سار عميد كلية الزراعة الدكتور 
اإطار  يف  تاأتي  ال��ن��دوة  اأن  اإىل  ال�سعدي  اأمي��ن 
عليمة  ب��ي��ان��ات  ق��اع��دة  لإن�����س��اء  الكلية  �سعي 

ملوؤ�س�سات  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة  ل��ت��ط��وي��ر  ت��ه��دف 
باجلانب  يتعلق  فيما  خا�سة  العلمي  البحث 
العلمي  ال��ب��ح��ث  اأن  م���ن  ان��ط��الق��ا  ال���زراع���ي 
اإبداعية  ف���ك���ار  ع��ل��ى  ي��ب��ن��ى  م�����س��ت��م��ر  ن�����س��اط 
الناجعة   احل��ل��ول  اإي���ج���اد  اج���ل  م��ن  حقيقية 

للم�ساكل املطروحة اأو املتوقعة.
هذه  يف  ���س��وري��ة  اأن   .. ال�سعدي  واأ���س��اف 
جهد  ك��ل  اإىل  بحاجة  ال�ستثنائية  ال��ظ��روف 
طرق  ا�ستنباط  على  وق��ادر  واع��د  جيل  لبناء 

تطوير ا�ستعمالت الأرا�سي يف املناطق اجلبلية 
�سمن ندوة علمية بكلية الزراعة 

علمية حديثة توؤمن وفرة يف الإنتاج الزراعي 
مبا ي�سمن ا�ستقاللية القرار ال�سيادي للبلد.

وبني رئي�ص ق�سم اللجنة العلمية للندوة 
ت�سلط  ال���ن���دوة  اأن  ال�����س��اط��ر  �سعيد  ال��دك��ت��ور 
التي  البيئية  واملخاطر  امل�ساكل  على  ال�سوء 
تعاين منها الأرا�سي اجلبلية نتيجة تعر�سها 
واملائية  الريحية  والتعرية  اجلفاف  لظواهر 
والكيميائية   الفيزيائية  خوا�سها  اأفقدها  ما 
احلالية  الأزم����ة  خ��الل  تعر�سها  ع��ن  ف�سال 

مب�ساركة 18 بحثًا من اجلامعات ال�سورية اإطالق م�سابقة
البحث العلمي الطالبية الثامنة لكليات طب الأ�سنان

دم�سق م�سابقة  الأ�سنان بجامعة  كلية طب  اأطلقت 
الأ�سنان  لكليات طب  الثامنة  الطالبية  العلمي  البحث 
من  بحثا   18 مب�����س��ارك��ة   2015-2014 ال��درا���س��ي  ل��ل��ع��ام 

جامعات حكومية وخا�سة.
و جرى حتديد هدف امل�سابقة منذ انطالقتها عام 
ت�ستويف  جديدة  مبتكرة  علمية  اأب��ح��اث  بتقدمي    2006
�سروط البحث العلمي وبع�سها يعتمد اأ�سلوبا جديدا يف 
التقدمي با�ستخدام تقنيات الكومبيوتر كما ت�سعى  اإىل 
ت�سجيع البحث العلمي يف اجلامعات ال�سورية احلكومية 
واخلا�سة لطالب املرحلة اجلامعية الأوىل وحتفيزهم 
اأو  داخلية  حمكمة  علمية  دوري��ات  يف  اأبحاث  ن�سر  على 

خارجية  

ح�سان  حممد  ال��دك��ت��ور  دم�سق  جامعة  رئي�ص  وب��ني 
يف  �سنويا  تقليدا  اأ�سبحت  التي  امل�سابقة  اأهمية  الكردي 
املجالت  بن�سرها يف  وامل�ساهمة  العلمية  الأبحاث  ت�سجيع 
لكونها  اإ�سافة  املتخ�س�سة  العاملية  الطبية  وال��دوري��ات 
ي�����س��ع��ى رغم  ال�����س��وري  ال��ط��ال��ب  اأن  ال���ع���امل  اإىل  ر���س��ال��ة 

الظروف احلالية اإىل التميز والخراع والتطوير.
اإن هذا احلدث يف عامه  واأ�ساف الدكتور الكردي.. 
الدرا�سات  التوايل يزيد من حتفيز طالب  الثامن على 
ال��ع��ل��ي��ا ع��ل��ى ت��ع��ل��م اأ���س��ا���س��ي��ات ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ويوؤمن 
ب���ني اجل���ام���ع���ات احلكومية  امل���ج���ال  ه����ذا  ال��ت��وا���س��ل يف 
لإجناح  ال��دع��م  ك��ل  تقدمي  م��وؤك��دا  �سورية  يف  واخلا�سة 
ه���ذه ال��ف��ع��ال��ي��ات والأن�����س��ط��ة ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ت��ي ت��رف��ع من 

ت�سنيف اجلامعة عامليا.
من جانبه حتدث رئي�ص اجلامعة ال�سورية اخلا�سة 
تن�سيط  اأه��م��ي��ة  ع��ن  عي�سى  �سيخ  ال����رزاق  عبد  ال��دك��ت��ور 
التطورات  ملواكبة  الأ�سنان  طب  مبجال  العلمي  البحث 
اجلارية معربا عن اأمله يف اأن تتحول اجلامعات ال�سورية 
تبقى  واأل  العلمية  النتائج  ت�سدر  بحثية  م��راك��ز  اإىل 

متلقية لها.
واأ�سارت عميد كلية طب الأ�سنان باجلامعة الدكتورة 
الطالب  ت�سجيع  هدفها  امل�سابقة  اأن  اإىل  خطاب  رزان 
على البحث العلمي وتدريبهم على العمل الذاتي الذي 
الأ�سنان  كلية طب  اأن  املنهجي مبينة  البحث  كن من  ميمّ
هذه  منها  ال�سنوية  العلمية  الأن�سطة  م��ن  ع��ددا  تقيم 
م�سابقة  لتنظيم  اإ���س��اف��ة  ال��ث��ام��ن��ة  دورت��ه��ا  يف  امل�سابقة 
اجلمعية الربيطانية ال�سورية لالأبحاث العلمية لطالب 

املاج�ستري والدكتوراه.
من  امل�ساركة  الأبحاث  اإر�سال  �سيتم  اأن��ه  اإىل  ولفتت 
قبل اللجنة املنظمة اإىل جلنة التحكيم لتقييمها ب�سكل 
امل�ساركني  جلميع  تقدير  �سهادات  تعطى  كما  مو�سوعي 
موؤكدة اأن الطالب يحتفظ بحق امل�ساركة للبحث بالن�سر 
الداخلي واخلارجي مع الأ�ستاذ امل�سرف علما اأن العرو�ص 
املواقع  ع��ل��ى  �ستو�سع  امل�����س��ارك��ة  ل��الأب��ح��اث  ال��ت��ق��دمي��ي��ة 

اللكرونية للكليات واجلامعات اإ�سافة اإىل املكتبات.
وقد تنوعت مو�سوعات الأبحاث امل�ساركة يف امل�سابقة 
الثابتة  الأ�سنان  وتعوي�سات  الرميمية  امل��داواة  بني  ما 
الفم ومداواة  اإىل جراحة  اإ�سافة  الأطفال  اأ�سنان  وطب 
من  ثالثة  على  الأب��ح��اث  توزعت  بينما  اللبية  الأ�سنان 
من  و�ستة  ت�سرين  جامعة  م��ن  واأرب��ع��ة  دم�سق  جامعة 
اجلامعة ال�سورية اخلا�سة وثالثة من جامعة القلمون 

وبحثني من اجلامعة الدولية.

لتعديات اأثرت على الغطاء النباتي.
 واأ�ساف .. كما ت�سعى الندوة من خالل 
بالطرائق  للتعريف  املقدمة  العلمية  الأوراق 
اجلبلية  امل����ن����اط����ق  ل����س���ت�������س���الح  ال���ع���ل���م���ي���ة 
الزراعات  يف  الأم��ث��ل  بال�سكل  وا���س��ت��خ��دام��ه��ا 
�سيما  فاكهة  واأ�سجار  حما�سيل  من  الداعمة 
م��ن��اط��ق ذات ه��ط��ولت مطرية  ت��ق��ع يف  اأن��ه��ا 
العلمية  ال��ه��ي��ئ��ات  ع��ل��ى  ي��ت��وج��ب  م���ا  ج���ي���دة 
واحل��ك��وم��ي��ة اإع��ط��ائ��ه��ا الأه��م��ي��ة ال��ك��اف��ي��ة مبا 
ي�سهم يف زيادة امل�ساحات الزراعية وا�ستثمارها 

وال�ستفادة منها يف دعم الإنتاج الزراعي.
ب��ال��ن��دوة مو�سوعات  امل�����س��ارك��ون  ون��اق�����ص 
با�ستخدام  اجلبلية  ال�سفوح  تاأهيل  اإع���ادة  يف 
ال��ت��ق��ن��ي��ات احل��ج��ري��ة وال�����ري ال��ت��ك��م��ي��ل��ي من 
و�سبه  املناطق اجلافة  املياه يف ظروف  ح�ساد 
اجل���اف���ة وت��ط��وي��ر ا���س��ت��ع��م��الت الأرا�����س����ي يف 
املائي  الجن��راف  من  باحلد  اجلبلية  املناطق 
للمحافظة  الربة  واإدارة  ومراقبتها  للربة 
م�سريين  اإنتاجيتها  وحت�سني  خ�سوبتها  على 
ال��رب��ة يف  وح��ف��ظ  امل��ائ��ي��ة  امل�����وارد  اإدارة  اإىل 

امل�ساقط اجلبلية. 
وتطرق امل�ساركون اأي�سا اإىل درا�سة تاأثري 
املائي  ع��ل��ى تقليل الح��ت��ي��اج  امل��ائ��ي��ة  ال���زراع���ة 
املنطقة  يف  ال���ب���ن���دورة  مل��ح�����س��ول  وال�����س��م��ادي 
الأر�سي  ال��غ��ط��اء  خ��رائ��ط  وو���س��ع  ال�ساحلية 
وا���س��ت��ع��م��الت الأرا�����س����ي يف ج��ب��ل��ي ال���زاوي���ة 
وال��و���س��ط��اين ب��ا���س��ت��خ��دام ت��ق��ن��ي��ات /ج���ي اأي 
اأهمية  ا�ص/ وال�ست�سعار عن بعد لفتني اىل 
اجلبلية  الزراعية  لالأرا�سي  البيانات  قواعد 
ت��ن��وع البنى  ال�������س���وري ودرا�����س����ة  ال�����س��اح��ل  يف 

احلراجية وتاأثريها يف التنوع النباتي.
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ت��رك��ز ال���ي���وم ال��ع��ل��م��ي ال����ذي اأق��ام��ت��ه وزارة 
للنزف  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم  مبنا�سبة  ال��ع��ايل  التعليم 
واأمرا�ص  التوليد  م�ست�سفى  م���درج  يف  ال��دم��وي 
ال��ن�����س��اء اجل��ام��ع��ي ب��دم�����س��ق ع��ل��ى اأ���س��ب��اب حدوث 
اأمرا�سه  م���ن  ال��وق��اي��ة  و���س��ب��ل  ال���دم���وي  ال���ن���زف 

والإجراءات الواجب اإتباعها خالل فرة العالج.
حممد  الدكتور  العايل  التعليم  وزي��ر  وق��ال 
عامر املارديني .. يتزامن اليوم العاملي للنزف مع 
حرب  ع��ن  الناجم  ال�سوري  للدم  اليومي  ال��ن��زف 
ال�سوري  ال�سعب  العامل �سد  اإرهابيو  كونية �سنها 
اإطار  تاأتي يف  الفعالية  اإقامة هذه  اأن  اإىل  م�سريا 
موا�سلة العمل لتحديث الأنظمة ال�سحية ودعم 
التعليم الطبي يف اجلامعات وامل�سايف مبا ي�سمن 

تقدمي خدمات على م�ستوى عال من اجلودة.
واأك����د ال��دك��ت��ور امل��اردي��ن��ي ا���س��ت��م��رار ال����وزارة 
�سعيد  على  التعليمية  للم�سايف  ال��دع��م  بتقدمي 
والتعليمية  وال��ب��ح��ث��ي��ة  ال�����س��ح��ي��ة  اخل����دم����ات 
التدري�سية  املناهج  لتطوير  امل�ستمرة  ومتابعتها 
وتامني م�ستلزماتها مبا يتالءم واآخر امل�ستجدات 
جامعة  م��ع  تعمل  ال����وزارة  اأن  اإىل  لف��ت��ا  العلمية 
ال��ب��ع��ث لإح�����داث م�سفى ج��ام��ع��ي يف ح��م�����ص مع 

تامني العديد من التجهيزات الطبية احلديثة.
اأنفقت  ال�����وزارة  اأن  امل��اردي��ن��ي  ال��وزي��ر  وب���ني 
نحو  املا�سي   العام  يف  العايل  التعليم  قطاع  على 
3ر2 مليار لرية �سورية و 300 مليون على القطاع 
باجلامعات  حلقت  التي  الأ�سرار  مقدرا  ال�سحي 
التعليمية مبا يزيد عن 7 مليارات لرية  وامل�سايف 
املوؤ�س�سات  وا�سلت  ذل��ك  وم��ع  الأح���داث  ب��دء  منذ 
التعليمية عملها حيث ا�ستقبلت امل�سايف عام 2014 
األف  اأج��رت 88  ا�سعافية كما  األ��ف حالة  نحو 600 

عملية جراحية خمتلفة.
اأ����س���ار م��دي��ر م�����س��ف��ى التوليد    م���ن ج��ه��ت��ه 
واأم����را�����ص ال��ن�����س��اء ال��دك��ت��ور ب�����س��ار ال���ك���ردي اإىل 

و�سعتها  التي  اجلديدة  واخلطط  الإ�سراتيجية 
العمل  م��ن��ظ��وم��ة  ت��ط��وي��ر  ب��ه��دف  امل�����س��ف��ى  اإدارة 
وا�ستقبال احلالت الإ�سعافية مو�سحا اأن امل�سفى 
قابل  يكون معظمها  نزف  ح��الت  �سنويا  ي�ستقبل 
يقارب  م��ا  ت�سكل  ال��ن��زف  ح��الت  اأن  علما  للعالج 
3 ب��امل��ئ��ة م��ن اإج��م��ايل ع��م��ل امل�����س��ايف وف���ق الن�سب 

العاملية.
وعزا اأ�سباب النزف الدموي اإىل عدم املعرفة 
الوقت  يف  ال�سحيح  للت�سرف  الكافية  وال��دراي��ة 
ال��دم وم�ستقاته وال��ولدة يف  املنا�سب وع��دم توفر 
اأم��اك��ن غ��ري جم��ه��زة واأي����دي ك����وادر غ��ري موؤهلة 
الطب  اخت�سا�سات  اأك��رث  هو  التوليد  اأن  معتربا 

بحاجة الدم.
واأو����س���ح ان امل�����س��ف��ى مت��ك��ن م��ن��ذ ع���ام 2011 
اإىل  املا�سي من م�ساعفة كمية الدم  العام  وحتى 
وتوعية  اجلديدة  ال�سيا�سات  ب�سبب  وح��دة   4669
التلف  حلدوث  تالفيا  الطلب  وتر�سيد  العاملني 

باملعدات  ال�����دم  م�����س��رف  وت���زوي���د  ال����وح����دات  يف 
مركز  اإىل  امل�سرف  لتحول  اأدى  ما  وهو  الالزمة 

تدريب حول تقانات الدم.
امل�����س��ف��ى هو  اأن  ال����ك����ردي..  وق����ال ال���دك���ت���ور 
الدم  زمرة  بطاقة  تعطي  التي  الوحيدة  املوؤ�س�سة 
ال�سخ�ص  دم  وه��ي عبارة عن بطاقة حت��دد زم��رة 
تالفيا  وذل��ك  الدولية  املعايري  وف��ق  دقيق  ب�سكل 
امل�سفى  اأن  موؤكدا  وامل�ساريف//  والوقت  للجهد 
ب�سدد ت�سكيل جلنة لنقل الدم قد تكون نواة عمل 

للم�سايف الأخرى.
الب�سري  ال���ط���ب  ك��ل��ي��ة  ع��م��ي��د  ل��ف��ت  ب�����دوره 
بجامعة دم�سق الدكتور �سالح ال�سيخة اإىل طرق 
التي  ال��دم��وي  ال��ن��زف  ال�سليم حل���الت  ال��ت��دب��ري 
تعترب من اأكرث العوار�ص التي ت�ستدعي املراجعة 
يف  الدموي  النزف  //يتوقف  اأن  متمنيا  الطبية 

�سورية ويعم الآمن وال�سالم//.  
العلمية  اجل���ل�������س���ة  يف  امل���������س����ارك����ون  وق�������دم 

الكردي  ب�����س��ار  ال���دك���ت���وران  اأداره������ا  ال��ت��ي  الأوىل 
ومت����ام الأ���س��ق��ر ع��ر���س��ا ع��ن واق����ع م��ر���ص النزق 
الدموي واأنواعه وت�سنيفاته والأمرا�ص النزفية 
اخلال�ص  ون��زوف  واحلملية  وال��وراث��ي��ة  املكت�سبة 
املري�سات  على  الواجب  الإج���راءات  م�ستعر�سني 
اإتباعها تالفيا حلدوث م�ساعفات او حتول حالة 

النزف اىل مرحلة ال�سدمة.
الثانية  اجلل�سة  يف  امل�ساركون  حت��دث  فيما   
واإيهاب  العنزاوي  �سمري  الدكتوران  اأداره��ا   التي 
واله�سمية   ال���دم���اغ���ي���ة  ال����ن����زوف  ع���ن  ال���ن���ق���ري 
اإ���س��اف��ة اإىل ا���س��ت��ع��را���ص ط���رق تدبري  وال��ر���س��ي��ة 
العالج  �سبل  وت��ط��ور  النزفية  وال�سدمة  ال��ن��زف 

ون�سائح وقائية للمر�سى.
وي��ع��د م��ر���ص ال��ن��زف ال���دم���وي ال���ذي يعني 
الناجتة  الوراثية  الدم  اأمرا�ص  احد  الدم  �سيولة 
ال���دم بحيث  التجلط يف  ع��وام��ل  اأح���د  ع��ن نق�ص 
ما  طبيعي  ب�سكل  امل�ساب  ال�سخ�ص  دم  يتخرث  ل 

يجعله ينزف ملدة اأطول. 
ني�سان   17 العاملية  ال�سحة  منظمة  وح��ددت 
من كل عام  يوما عامليا للتوعية والتثقيف ورفع 
باأعرا�سه  والتعريف  املر�ص  بهذا  الوعي  م�ستوى 
لل�سيطرة  ال�سحية  املوؤ�س�سات  وحث  وم�ساعفاته 

عليه وتقدمي الدعم للم�سابني به.
البعث  اأم��ني فرع حزب  العلمي  اليوم  ح�سر 
وعدد  املحمود  جمال  الدكتور  ال�سراكي  العرب 
م��ن اأع�����س��اء ق��ي��ادة ف���رع احل���زب ورئ��ي�����ص جامعة 
ومعاون  ال��ك��ردي  ح�سان  حممد  ال��دك��ت��ور  دم�سق 
وزير التعليم العايل لل�سوؤون ال�سحية  الدكتور/ 
�سندوق  املقيم  املمثل  ونائب  ج��ي/  اجلبه  ح�سن 
�ساهني  م��ت��ني  ال��دك��ت��ور  لل�سكان  امل��ت��ح��دة  الأمم 
ون��ق��ي��ب اأط����ب����اء ����س���وري���ة وم���دي���ر ���س��ح��ة دم�سق 
طلبة  م��ن  وح�����س��د  التعليمية  امل�����س��ايف  وم���دي���ري 

الدرا�سات العليا .

مبنا�سبة اليوم العاملي للنزف الدموي .. 
يوم علمي يف م�سفى التوليد واأمرا�س الن�ساء اجلامعي 

امل�ساركون يف اليوم العلمي لكلية الطب يناق�سون اآخر 
امل�ستجدات الطبية بالهند�سة الوراثية 

كما ناق�ص امل�ساركون يف اليوم العلمي  لكلية الطب الب�سري  حتت عنوان »تطورات 
الهند�سة  جم��ال  يف  احلديثة  والطبية  العلمية  امل�ستجدات  اآخ��ر  الوراثية«  الهند�سة 
املبكر  والت�سخي�ص  له  ال�سرعية  الطبية  والتطبيقات  الب�سري  واجلينوم  الوراثية 

لالأمرا�ص الوراثية.
وت�سمن اليوم العلمي حما�سرات يف الت�سخي�ص الوراثي قبل التع�سي�ص واجلديد 
يف الت�سخي�ص الوراثي قبل الولدة يف ع�سر اجلينوم الب�سري اإ�سافة اإىل عر�ص مناذج 
من اآليات ت�سهم يف ظهور �سرطان الدم والت�سخي�ص اجلزيئي لبي�سا�ص الدم النقوي 

احلاد واأجهزة �سل�سلة DNA( ( عالية النتاج.
الكردي حر�ص اجلامعة على  الدكتور حممد ح�سان  واأكد رئي�ص جامعة دم�سق 
كمراكز  والتطبيقية  العلمية  كلياتها  دور  تفعيل  يف  ت�سهم  علمية  فعاليات  تنظيم 
بحثية م�سريا اإىل اأن التغريات املتالحقة يف جمال العلوم تلقي على عاتق كل جامعة 
م�سوؤوليات كبرية للمراجعة والتق�سي والإعداد اجليد للربامج الأكادميية والعلمية 

ل�سمان جودة خمرجاتها يف املجالني التعليمي والبحثي.
بدوره اأو�سح عميد كلية الطب الب�سري باجلامعة الدكتور �سالح �سيخة اأن علوم 
الهند�سة الوراثية وال�سبغيات غدت ال�سغل ال�ساغل للعلماء يف الع�سر احلايل حيث 
معينة  �سفات  وا�ستبدال  لالإن�سان  ال�سبغية  اخلريطة  يف  التدخل  بالإمكان  اأ�سبح 
امل�سوؤولة عنها  املورثات  امل�ستع�سية من خالل معرفة  اإيجاد حلول لالأمرا�ص  بهدف 

كال�سرطانات والأمرا�ص الوراثية التي ت�ساهم يف التخفيف من اآلم امل�سابني واإنقاذ حياتهم.
و اأكد نقيب اأطباء �سورية الدكتور عبد القادر ح�سن دعم النقابة لكل الن�ساطات والفعاليات 
العلمية التي تنظمها اجلامعات والهيئات العلمية والبحثية نظراً لفائدتها الكبرية من حيث 
يف  ي�سهم  مب��ا  ال�سحية  الرعاية  وحقل  الطبية  العلوم  م�ستجدات  اآخ��ر  على  ال�سوء  ت�سليط 

الرتقاء مب�ستوى العالجات الطبية املقدمة للمواطنني.
الوراثية  الهند�سة  علم  على  يركز  لكونه  العلمي  اليوم  مو�سوع  اأهمية  اإىل  ح�سن  ولفت 
من  العديد  معاجلة  يف  فاعاًل  دور  وتقاناته  تطبيقاته  اأثبتت  اأن  بعد  ال�سبغيات  يف  والتحكم 

الأمرا�ص امل�ستع�سية وا�ستعمالها يف منع املر�ص اأو عالجه اأو التخفيف من اآلمه.
ح�سر اليوم العلمي مديرو امل�سايف اجلامعية بدم�سق واأ�ساتذة وطالب كلية الطب الب�سري.
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فمعدل  عامليا  عالية  تعد  �سورية  يف  ال�سكان 
عدد الأطباء الب�سريني هو /1ر15 /  لكل 100 
األف ن�سمة و/8ر7 / طبيب اأ�سنان لكل 100األف 
ن�سمة م�سريا اإىل اأن �سورية تعترب من الدول 
امل�سدرة لالأطباء يف �سوق العمل وخا�سة اإىل 

دول اخلليج وبدرجة اأقل للغرب.
وا�ستهدافهم  الأط�����ب�����اء  ه���ج���رة  وع������زا 
اق���ت�������س���ادي���ة وع������دم وج������ود مكان  لأ�����س����ب����اب 
امل�سايف  ا���س��ت��ه��داف  اإىل  اإ���س��اف��ة  لعملهم  اآم���ن 
و�سيارات الإ�سعاف واملراكز ال�سحية والأطباء 
ا�سراتيجيات  من  كجزء  ال�سحية  وال��ك��وادر 
الكادر  واق��ع  اإىل  م�سريا  �سورية  على  احل��رب 
ال��ذي طال  والتخريب  الأزم���ة  الطبي خ��الل 
امل��وؤ���س�����س��ات ال�����س��ح��ي��ة يف ال��ق��ط��اع��ني ال��ع��ام و 
اخلا�ص وخروج اأكرث من 60 باملئة من املن�ساآت 
الطبية عن اخلدمة ف�سال عن تخريب عدد 
الطبية  واملراكز  اخلا�سة  العيادات  من  كبري 

التخ�س�سية.
�لفو�سى �لعارمة

الإب�ستمولوجية  اأ�ستاذ  من جهته حتدث 
املعطيات  م���رك���ز  رئ��ي�����ص  و  دم�����س��ق  ب��ج��ام��ع��ة 
وال���درا����س���ات الإ���س��رات��ي��ج��ي��ة ال��دك��ت��ور عماد 
وتعذر  ال��ع��ارم��ة  الفو�سى  ع��ن  �سعيبي  ف��وزي 
العامل   ع��ل��ى  وت��اأث��ريات��ه  دويل  ن��ظ��ام  ت�سكيل 
معتربا اأن عامل اليوم عدمي القطبية نتيجة 
تغيري  ه��ي  بب�ساطة  وامل�ساألة  للعوملة  حتمية 
العامل وحتويله اإىل عماه لي�ص فيه من منظم 

اإل قوة اخلالق الذي هو الوليات املتحدة.
واأ�ساف .. اإن ما يحدث يف منطقة ال�سرق 
التفتمّت  ب��ني  ك��ب��ري  الأو����س���ط  تفتت وال���ف���ارق 
املنطقة  دول  ببع�ص  ي��ح��دث  وم���ا  وال��ت��ف��ك��ك  
الآن هو التفتت ب�سبب غياب القا�سم اجلامع 
ال��دول ج��راء ال�سراع كما  بني مكونات بع�ص 
اإرادة  غياب  اأو  دول��ي��ة  تفاهمات  توجد  ل  اأن��ه 
الأ�سا�سي  امل��رج��ل  م��ع��ت��رباً  للتفكك  راف�����س��ة 
ال����ذي ي��ب��ث ال��ف��و���س��ى امل��ع��ا���س��رة ه��و منطقة 

ال�سرق الأو�سط. 
�سيكون  املقبلة  ال�����س��ن��وات  يف   .. واأ����س���اف 
اأوربا  يف  ال�سعيفة  ال���دول  م��ن  العديد  هناك 
�سا�سعة  م�ساحات  �سبط  على  ال��ق��ادرة  وغ��ري 
ميلي�سيات  هنالك  �سيكون  كما  اأرا�سيها  م��ن 
نفوذها  زيادة  على  تعمل  اإرهابية  وجمموعات 
واأي�����س��ا ح���رب اأه��ل��ي��ة وح���رب ب��ني ال����دول كما 
ب�سكل  واملجتمعية  الطائفية  الهويات  �ستظهر 
موؤكدا  الوطنية  الهويات  على  وتتفوق  اأك��رب 
اأن ال�سرق الأو�سط اإىل تفكك  وت�سظي فحالة 
دولة اخلالفة قد ت�سبح واقعا وتبداأ املفاو�سات 
وق���د يتمخ�ص عن  ت��ب��اع��ا  ب��ه��ا  والع����راف����ات 

الظاهرة خالفات اإ�سالمية اأخرى.

�أزمة �أ�سا�سها �إهمال �لقيم �لأخالقية
للجمهورية  ال��ع��ام  املفتي  �سماحة  واأك���د 
األزمة  اأن  ح�سون  الدين  ب��در  اأحمد  الدكتور 
الأخ���الق  غ��ي��اب  اأ���س��ا���س��ه��ا  الآن  نعي�سها  ال��ت��ي 
واإهمال القيم الأخالقية وف�سلها عن الدين 
الأخالقية  ب��ال��ق��ي��م  ال��ن��ظ��ر  اإع�����ادة  اإىل  داع��ي��ا 
ال�سمو  ب���ل���وغ  اج�����ل  م����ن  ب��ت��ع��م��ق  ودرا����س���ت���ه���ا 
بناء  قبل  وال��ع��اب��د  ال�ساجد  وب��ن��اء  الأخ��الق��ي 

امل�ساجد واملعابد.
واأ����س���اف امل��ف��ت��ي ح�������س���ون..  ح���ني يجهل 
الإن�سان مكانة العلم فانه يفقد مرتبة خليفة 
يكون  ال��ف�����س��ل  وان  الأر������ص  ع��ل��ى  ت��ع��اىل  اهلل 
اأهمية  اإىل  م�سريا  باملنا�سب  ل  وح��ده  بالعلم 
احلكمة ونبذ التطرف والبتعاد عن التع�سب 
اأبناء  ب��ني خمتلف  وال��ت�����س��ام��ح  امل��ح��ب��ة  ون�����س��ر 

ال�سعب الواحد.
النظر  اإع�����ادة  اإىل  امل��ف��ت��ي  ���س��م��اح��ة  ودع����ا 
من  وال��وط��ن��ي  وال�سيا�سي  ال��دي��ن��ي  بالنتماء 
انه  موؤكًدا  امل�سطلحات  ت�سحيح  اإع��ادة  خالل 
ل وجود لت�سارع للح�سارات واإمنا ال�سراع هو 

�سراع �سيا�سي بني الدول حول احل�سارة.
وقال : اإن الأمة التي تريد اأن تكون خري 
اأمة ل بد اأن حتمل الأخالق وال�سدق للعامل 
م��ن��ذ خم�ص  ال�����س��ام��د  ال�����س��وري  ال�����س��ع��ب  واأن 
�سنوات ح��ارب وداف��ع بف�سل الأخ��الق والقيم 
ال��ت��ي مي��ل��ك��ه��ا ع���ن ع��ر���س��ه وك��رام��ت��ه ووطنه 
�سر  اأن   مفادها  ر�سالة  املوؤمتر  انعقاد  معترب 
�سمود �سورية هو اأخالق �سعبها وقيم قائدها 

و�سمو اأفكار جي�سها.
وحتدث نقيب اأطباء �سورية الدكتور عبد 
لالأطباء  الأخالقي  الدور  احل�سن عن  القادر 
يف املرحلة الراهنة معترباً اأن الأخالق الطبية 
اخلا�سة  الأخ��الق��ي��ة  ال��ق��ي��م  م��ع��رف��ة  تقت�سي 
بعلم الطب ومكمالته واإبراز هام�ص الرحمة 
والحرام والواجبات واحلقوق وال�ستقاللية 
ال��ع��م��ل الطبي  اأج���ل حت�سني  واحل��ي��ادي��ة م��ن 

واخلربة واملعرفة.
تعزيز ثقافة �ملبادئ �لإن�سانية

الطاقات  وتعبئة  اإىل ح�سد اجلهود  ودعا 
ثقافة  وتعزيز  ن�سر  يف  �سوياً  العمل  اأج��ل  من 
امل���ب���ادئ الإن�����س��ان��ي��ة و���س��م��ان ح��م��اي��ة حقوق 
ال�سعبة  الأو�����س����اع  ظ���ل  يف  ع��ن��ه��ا  امل���داف���ع���ني 
املت�سررين  معاناة  وتخفيف  ال��ع��ون  وت��ق��دمي 
التحيز  وع������دم  احل���ي���ادي���ة  م����ب����داأ  واع���ت���م���اد 
املحتاجني  ل��ك��ل  وال�����س��م��ول  وال���س��ت��ق��الل��ي��ة 
الأ�سا�ص  يف  ه��و  الإن�����س��اين  العمل  اأن  معتربا 
وعلى  امل�سابني  ومعاجلة  املحتاجني  م�ساعدة 

الأطباء القيام باأدوار �سيا�سية اأو حقوقية.
جمموع  اإىل  الأط����ب����اء  ن�����س��ب��ة  اأن  وب����ني 

املناطق  يف  ك��ب��ريا  ارت��ف��اع��ا   ت�سهد  الب�سرية 
الإرهابية  املنظمات  قبل  من  ا�ستبيحت  التي 
خ�����س��و���س��ا ال��ق��ري��ب��ة م���ن احل������دود م���ع دول 
داعيا  الأع�ساء  مافيات  تن�سط  حيث  اجل��وار 
بالتعاون  دولية  �سحية  تاأمني  �سركة  لإن�ساء 
املعنية  ال�������دول  يف  ال���داخ���ل���ي���ة  وزارات  ب����ني 
م���ع الن���رب���ول ال�����دويل ل��ل��م��ت��ربع��ني بحيث 
�سحي  تاأمني  بطاقة  املتربع  ال�سركة  تعطي 
اإل��ك��رون��ي��ة حت��ت��وي ك��اف��ة امل��ع��ل��وم��ات الطبية 
والتاريخ ال�سحي حلاملها وت�سمح له بالعالج 

املجاين يف كل امل�ست�سفيات.
العمل على م�سروع قانون  واأك��د �سرورة 
لوزارة  تابعة  مركزية  هيئة  اإن�����س��اء  يت�سمن 
نقل  ع��م��ل��ي��ات  تنظيم  مهمة  ت��ت��وىل  ال�����س��ح��ة 
وزراع����ة الأع�����س��اء والأن�����س��ج��ة وح�����س��ب قيود 
بحق  الأحكام  وت�سديد  عليها  املتعارف  النقل 
كل من يتاجر باأع�ساء ال�سوريني عرب فر�ص 

عقوبات رادعة.
�سبط املعايري الأخالقية للبحث العلمي
ال�سابق  الفرن�سي  لل�سفري  م�ساركة  ويف 
�سبيب  اأن�����ص  ال��دك��ت��ور  قدمها  رام��ب��و  مي�سيل 
�سيخلق  ج��دي��د  ع��امل��ي  ن��ظ��ام  اأن  رام��ب��و  راأى 
وعليها  �سورية  احل��رب يف  واأن  �سورية  بف�سل 
�ستحدد م�سري العامل وهي تعد يقظة لإنهاء 
ع���امل وح��ي��د ال��ق��ط��ب واإن�������س���اء ع���امل متعدد 
يحاولون  الأمريكان  اأن  اإىل  الأقطاب م�سريا 
ال���ب���ل���دان التي  خ��ل��ق ن��ظ��م م���وال���ي���ة ل��ه��م يف 
الداخل  م��ن  ا�ستقرارها  زع��زع��ة  اأو  متانعهم 

ب�ستى الو�سائل.  
بدوره اعترب عميد كلية الربية بجامعة 
يف  �سلوم  الكرمي  عبد  طاهر  الدكتور  دم�سق 
حما�سرته اإن البحث العلمي يف الربية وعلم 
القيم  م��ن  جمموعة  ت��واف��ر  يتطلب  النف�ص 
وامل��ب��ادئ الأخ��الق��ي��ة يف م��ن مي��ار���س��ه م�سريا 
متداخل  جزء  والأخالقيات  النزاهة  اأن  اإىل 
ول يتجزاأ عن العملية البحثية والبحث غير 

ال�سالح علميا ل يكون اأخالقياً. 
خالقيات  �سا�سية لأ وا�ستعر�ص املبادئ الأ
وال�سوابط  ر�سادات  والإ العلمية  البحوث 
العلمي  البحث  خط���وات  يف  اإتباعها  الواجب 
اإىل اأن الباحث  واأ�سول الن�سر العلمي م�سرياً 
العلمي ل بد اأن يت�سلح  مبوا�سفات اأخالقية 
جنبا اإىل جنب املوا�سفات املعرفية واملنهجية 
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بد�أت يف قاعة �ملوؤمتر�ت بجامعة دم�سق فعاليات موؤمتر �أخالقيات و�آد�ب 
و�لهيئة  دم�سق  جامعة  مع  بالتعاون  �سورية  �أطباء  نقابة  �أقامته   �لذي 

�لعامة للطب �ل�سرعي يف �سورية وجمعيات �أهلية. 
�سارك يف �ملوؤمتر �أ�ساتذة وباحثون وخرب�ء من هيئات وجمعيات حكومية 
و�أهلية حملية و�أجنبية حيث بلغت �لأور�ق �ملقدمة حو 20 ورقة علمية.

�لجتار بالأطفال
بدوره تطرق رئي�ص الهيئة العامة للطب 
جتارة  اإىل  ن��وف��ل  ح�سني  ال��دك��ت��ور  ال�����س��رع��ي 
واأ�سكال  والإره���اب  ف��رة احل��رب  الأع�ساء يف 
ال���س��ت��غ��الل يف الجت���ار ب��الأ���س��خ��ا���ص معتربا 
اأو  نقل  اأو  بالأ�سخا�ص هو جتنيد  اأن الجت��ار 
تنقيل اأو اإيواء اأو ا�ستقبال اأي �سخ�ص بوا�سطة 
اأو  اأو الحتيال  اأو الختطاف  بالقوة  التهديد 
تلقي  اأو  ال�سلطة  ا�ستعمال  اإ���س��اءة  اأو  اخل��داع 

مبالغ مالية اأو مزايا.
بالأطفال  الجت��ار  اأ�سكال  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
بغر�ص  وخ��ط��ف��ه��م  امل��ن��ظ��م  ال��ت�����س��ول  تت�سمن 
الق�سرية والجتار  العمالة  اإىل  اإ�سافة  بيعهم 
بالأع�ساء وال�سياحة اجلن�سية وا�ستغاللهم يف 
الدعارة  اأو  النرنت  عرب  الإباحية  الأع��م��ال 
كال�سخرة  ال���س��ت��غ��الل  اأ����س���ك���ال  م�����س��ت��ع��ر���س��ا 
واخلدمة ق�سرا و ال�سرقاق و نزع الأع�ساء.

زين  ج��م��ال  املحا�سر  ت��ط��رق  جانبه  م��ن 
بني  الب�سرية  الأع�ساء  زراع��ة  اإىل  العابدين 
ان��ت�����س��ار ظاهرة  ال�����س��رق��ة وال���وه���ب م��ع��ت��ربا 
الب�سرية دليال على وجود  الجتار بالأع�ساء 
اأزمة اأخالق على ال�سعيد العاملي بعد انت�سارها 
الوازع  اأن غياب  ال��دويل موؤكدا  امل�ستوى  على 
لأع�ساء  البائعني  ل��دى  والأخ��الق��ي  الديني 
الأطباء  وح��ت��ى  امل�����س��ري��ن  ع��ن��د  اأو  ج�سدهم 
يعد �سببا رئي�سا يف ظهورها ف�سال عن غياب 

الواجب املهني لدى الأطباء.
هيئة مركزية لتنظيم عمليات نقل 

وزر�عة �لأع�ساء و�لأن�سجة
وا�ستعر�ص زين الدين من مركز اأ�سرعة 
للتنمية  الإ�سراتيجية  للدرا�سات  املتو�سط 
القت�سادية والجتماعية بع�ص ق�سايا �سرقة 
م�ست�سهدا  ال���ع���امل  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  الأع�������س���اء 
التلفزيون  يف  الثانية  للقناة  اإخباري  بتقرير 
الإ�سرائيلي حول جتنيد تنظيم// داع�ص // 
جمموعة من اأطباء دول العامل بينهم اأطباء 
بالأع�ساء  امل��ت��اج��رة  اأج����ل  م��ن  اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ون 
وبيعها  ال��ت��ن��ظ��ي��م  ه����ذا  ل�����س��ح��اي��ا  ال��ب�����س��ري��ة 
وتركيا  والعراق  �سورية  يف  الجت��ار  لع�سابات 
الذي  التنظيم  زي����ادة مت��وي��ل  ب��غ��ر���ص  وذل���ك 

يعتمد على جتارة املخدرات والبرول.
بالأع�ساء  الجت��ار  عمليات  اإن  واأ�ساف.. 

فعاليات
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وموؤكدا  واملو�سوعية  وال�سدق  الأمانة  ومنها 
املعايري  ���س��ب��ط  حت�����اول  دم�����س��ق  ج��ام��ع��ة  اأن 
املخلني  العلمي وحما�سبة  للبحث  الأخالقية 
بال�سروط العلمية والأخالقية يف كل مرحلة 
من مراحل  البحث وذلك عرب جلانها العلمية 

عندما يظهر اخللل.
�لهدف تدمري �لبنى �لتحتية

 يف �سورية 
 من جهته ا�ستعر�ص الدكتور ان�ص �سبيب 
من مركز اأ�سرعة املتو�سط والتجمع من اأجل 
// تنظيم  مت��وي��ل  م�سادر  فرن�سا  يف  �سورية 

داع�ص// الإرهابي  م�سرياً اإىل اأن النفط يعد 
اأوربا  قيام  خ��الل  من  للتنظيم  الأول  امل�سدر 
التبادلت  اإىل  اإ�سافة  النفط  ب�سراء  وتركيا 
بريطانيا  يف  بنك  اك��رب  ع��رب  للتنظيم  املالية 
البنوك  بع�ص  ج��ان��ب  اإىل   / �سي  ب��ي  ا  /ات�����ص 
وامل�ساعدات  الهبات  العربية ف�سال عن بع�ص 
وقطر  والكويت  ال�سعودية  دول  من  الر�سمية 

والإمارات.
املتحدة  وال���ولي���ات  اأورب����ا  اأن  واأ����س���اف.. 
الإرهابي  داع�����ص  تنظيم  حت���ارب  اأن��ه��ا  ت��دع��ي 
اآبار النفط  لكنها متوله معتربا اأن ا�ستهداف 
التي ي�سيطر عليها التنظيم لي�ص اإل ا�ستهداف 

للبنى التحية يف �سورية بهدف تدمريها.
واأ�ساف .. اإن الأردن وتركيا تقومان بفتح 
 88 من  اإرهابيني  وجلب  ل�ستقدام  مع�سكرات 
دول حول العامل وان قطر من قامت بالتمويل 
اأوربا  فيما  ال�سالح  بتقدمي  اأ�سهمت  وفرن�سا 

ت�سري النفط بدعم ا�ستخبارات من اأمريكا.
اخلبري  ال���ف���رن�������س���ي  حم����ا�����س����رة   ويف    
عنه  ن��ي��اب��ة  األ����ق����اه  ك���ورف���ي���ز  األن  ال��ف��رن�����س��ي 
الدكتور اميل كته  اأ�سار كورفيز اأن ال�سراعات 
مكان،  ك���ل  يف  ت��ف��ج��رت  ال���ع���امل  يف  اجل����اري����ة 
اأدى  ال�سرق الأو�سط، الأم��ر الذي  وخا�سة يف 
ارتكبها  التي  والب�سعة  الرهيبة  الأع��م��ال  اإىل 
املتع�سبون، والتي تغذيها القوى الكربى من 
اأجل الو�سول اإىل اأهدافها الإ�سراتيجية من 
الإقليمية حيث  الأزم��ات  خالل احلفاظ على 
املواجهات  النووية مينع  الأ�سلحة  اأن امتالك 
اأن هذا هو احل��ال يف  اإىل  املبا�سرة بينها لفتا 

القتال الذي يخو�سه تنظيم /داع�ص/ .
املتحدة  الوليات  اأن  اإىل   ولفت كورفيز  
قد بنت الآن حتالف دويل �سد تنظيم الدولة 
باأنها،  يعلم  اجلميع  اأن  ح��ني  يف  الإ���س��الم��ي��ة، 
اإىل جنب مع حلفائها العرب والأتراك،  جنباً 

امل�سوؤولة عن خلق وم�ساعدة هذه الذرية  هي 
اأن  اإىل  م�سريا  الإ�سالميني  الإره��اب��ي��ني  م��ن 
ال�سربات اجلوية قد تكون مفيدة يف هزمية 
الع�سكريون  اخل��رباء  اأن  اإل  /داع�ص/  تنظيم 
اأن القوات املوجودة على الأر���ص هي  يدركون 
الوحيدة التي �ستكون قادرة على الق�ساء على 
املتطرفني الذين اأتيح لهم الت�سليح والتدريب 

اجليد من خالل التواطوؤ.
ب�����دوره اأو����س���ح الأ����س���ت���اذ ب��ك��ل��ي��ة احلقوق 
باأن  �ساهني   هوا�ص  الدكتور  دم�سق  بجامعة 
العقوبات الأمريكية والأوروبية وغريها التي 
و�سركات  موؤ�س�سات  من  �سورية  على  فر�ست 
واأف���راد تعد ت��داب��ري ان��ف��رادي��ة غ��ري م�سروعة 
ال�����دويل وميثاق  ال��ق��ان��ون  ق���واع���د  وت��خ��ال��ف 
الأمم املتحدة وحقوق الإن�سان لفتا اإىل عدم 
م�سروعية هذه الإجراءات يف القانون الدويل 

وفقا مليثاق الأمم املتحدة.
دعوة �إىل توفري �أجو�ء �لأمان 

لالأطفال
واقع  ال�ساهر  اآ�سف  الدكتور  وا�ستعر�ص 
النف�سية  والآث����ار  احل���روب  ظ��ل  يف  الطفولة 
واجل�سدية التي تقع على الأطفال   داعيا اإىل 
�سرورة   توفري اأجواء الأمان لالأطفال واإعادة 
وتهدئتهم  واحلماية  بالأمن  ال�سعور  تر�سيخ 

وطماأنتهم .
على  ت�سجيعهم  ���س��رورة  على  ���س��دد  كما 

موا�سلة الأن�سطة العتيادية اليومية .
و م�ساعدتهم يف فهم انطباعاتهم وردود 
التي  الأو���س��اع  عن  معهم  التحدث   ، اأفعالهم 
تخيفهم  و تقدمي الإر�ساد واملعاجلة النف�سية 

لالأطفال الذين تعر�سوا لل�سدمة.
ك��م��ا اأك���د ع��ل��ى اأه��م��ي��ة  دع���م اأ���س��ر هوؤلء 
الأطفال  وتهيئة الظروف من اأجل  العودة اإىل 
املدر�سة واإ�سغالهم بالدرا�سة واأن تهتم املدار�ص 

بزيادة ح�س�ص الأن�سطة بكافة املجالت .
الطب  دور  ال���ث���اين  ي��وم��ه  يف  ي��ن��اق�����ص  و 

ال�سرعي والبعد الأخالقي للدين و�سريعة. 
وتركزت مناق�سات املوؤمتر يف يومه الثاين 
ال�����س��رع��ي مبكافحة  ال��ط��ب  اإم��ك��ان��ي��ات  ع��ل��ى 
للدين  الأخ��الق��ي  والبعد  �سورية  الإره���اب يف 
والأخ�����الق و�سريعة  ال��وراث��ي��ة  وال��ف��ح��و���س��ات 

حقوق املراأة اأمام �سرطان الثدي. 
ال�سعاعيني  راب�����ط�����ة  رئ���ي�������ص  واأ�������س������ار 
اإىل دور  ال�سوريني الدكتور يا�سر �سايف علي  
الطب ال�سرعي وم�ساهمته يف ك�سف الظاهرة 

الإرهابية واجلرمية املنظمة العابرة للحدود 
يف �سورية موؤكدا وجود جمموعات يف �سورية 
اأطباء  �سبكة  بالتعاون مع  ودول اجل��وار تقوم 
باأع�ساء  ب���امل���ت���اج���رة  اجل��ن�����س��ي��ات  م���ت���ع���ددي 
ال�سوريني وخا�سة يف تركيا من خالل م�سايف 
جتارة  اأ�سبحت  والتي  احل��دود  قرب  ميدانية 

الأع�ساء الب�سرية جتارة نا�سطة.
لبع�ص  موثقة  ح���الت  علي  وا�ستعر�ص 
امل��ج��ازر وامل��ق��اب��ر اجل��م��اع��ي��ة ال��ت��ي ح�سلت يف 
�سورية  على يد املجموعات الإرهابية م�سريا 
اأن الطب ال�سرعي يف �سورية مل ينح�سر  اإىل 
عن  والك�سف  الت�سخي�ص  يف  بامل�ساعدة  دوره 
ال�ستعراب  ع��م��ل��ي��ة  يف  ���س��اه��م  ب���ل  الإره�������اب 
وحتديد الهوية متوقعا الك�سف عن كثري من 

احلالت قريباً.
ال�سرعي يف  الطبيب  اأن    .. علي  واأ���س��اف 
بتحديد  احل��رب   �سنوات  خ��الل  �ساهم  �سورية 
النتحارية  الإرهابية  الهجمات  منفذي  هوية 
ونوعية  الهجمات  ه��ذه  وت��وق��ي��ت  و�سحاياها 
بالإ�سافة  فيها  امل�ستخدمة  الأ�سلحة  من��ط  و 
اإىل اكت�ساف ا�ستخدام املواد املخدرة واملهلو�سة 
واملقابر  املجازر  وح��الت  الإرهابيني   قبل  من 
وفح�ص  الإره��اب��ي��ون  ينفذها  التي  اجلماعية 
وت��ق��ي��ي��م ���س��ح��اي��ا ع��م��ل��ي��ات اخل��ط��ف واحتجاز 
الرهائن التي قام بها الإرهابيون م�سدداً على 
العامة  اجل��ه��ات  ك��اف��ة  ج��ه��ود  ت�سافر  ���س��رورة 
بالواجب  للقيام  ال�����س��رع��ي  للطب  واخل��ا���س��ة 

املنوط به .
توحيد كل �لإمكانيات من �أجل 

مو�جهة �سرطان �لثدي
ال�سيدة  ملجمع  العلمي  ال��ن��ائ��ب  وحت���دث 
حلفاوي  طالب  نبيل  الدكتور  بدم�سق  رقية 
ع��ن ال��ب��ع��د الأخ���الق���ي ل��ل��دي��ن لف��ت��ا اإىل اأن 
الإ���س��الم انفتح على ك��ل الأدي����ان وي��ق��وم على 
واأن  وال�سلوك/  والأخ���الق  العقيدة  ثالثية/ 
ال�سرائع  بني  امل�سرك  القا�سم  هي  الأخ���الق 
جميعا م�سدداً على اأهمية العودة اإىل الأخالق 
لتح�سني املواطن والوطن لأن غياب الأخالق 

يجعل املجتمع يف خطر �سديد.    
التجمع  م��ن  �سبيب  اأن�����ص  الدكتور  ودع��ا 
م���ن اأج����ل ���س��وري��ة اإىل ����س���رورة  ت��وح��ي��د كل 
الثدي  �سرطان  اأجل مواجهة  الإمكانيات من 
اإىل  لفتا  املتو�سط  و���س��رق  جنوب  منطقة  يف 
وجود م�سكلة حقيقية يف ت�سخي�ص ومعاجلة 
هذا املر�ص حيث ل تتجاوز ن�سبة ال�سفاء منه 

فعاليات

يف هذه املنطقة 38 باملئة بينما  جت��اوزن هذه 
الن�سبة يف الدول الأوربية 80 باملئة.

اكت�ساف  امل��ه��م  م���ن   .. ���س��ب��ي��ب  واأ����س���اف   
ال�سرطان ولكن الأهم  املعاجلة �سمن عملية 
يتم  ل  ال��ث��دي  ���س��رط��ان  فت�سخي�ص  متكاملة 
بالفح�ص  ب��ل  ال�سريري  الفح�ص  خ��الل  م��ن 
املعاجلة  عملية  واأن  /املاموغرما/  ال�سعاعي 
وت���الءم  م�ستمر  وت��ع��ل��ي��م  خ���ربة  اإىل   حت��ت��اج 

�سمن املجتمع.
التي  ال�����س��ع��وب��ات  اأن  اإىل  �سبيب  واأ����س���ار 
تواجه الدول العربية ومنطقة جنوب و�سرق 
املتو�سط يف معاجلة �سرطان الثدي تتجلى يف 
اأ�سباب اجتماعية ولوج�ستية كاجلهل والفقر 
�سمان  وج���ود  وع���دم  الجتماعية  والتقاليد 
اج��ت��م��اع��ي و���س��ع��ف ال��ت��وع��ي��ة  والف��ت��ق��اد اإىل 
البيئة البحثية املالئمة وغياب �سبط اجلودة 
�سورية  يف  الثدي  �سرطان  معاجلة  اأن  موؤكدا 
وابتكار  م�ستمرة  ت��ط��وي��ر  خ��ط��ة  اإىل  ي��ح��ت��اج 

طرق توعية تتنا�سب مع املجتمع.
�أخالقيات �لبحث �لطبي

ع�ستار  جمعية  رئي�سة  حت��دث��ت  ب��دوره��ا 
لأمرا�ص الن�ساء يف فرن�سا الدكتورة فريونيك 
بوته عن �سريعة حقوق املراأة املتو�سطية اأمام 
اجلانب  اأه��م��ي��ة  اإىل  م�سرية  ال��ث��دي  ���س��رط��ان 
ع���الج مر�ص  النف�سي يف  وال��ب��ع��د  ال��ت��وع��وي  
�سرطان الثدي عند املراأة  و�سرورة تخ�سي�ص 
على  م��وؤك��دة  ل��ه  للت�سدي  اقت�سادية  م���وارد 
�سرورة اأن يعلن اأولوية وطنية لدى اأ�سحاب 
ايجابي يف  ب��دور  الإع���الم  واأن ي�ساهم  ال��ق��رار 

هدا املجال. 
ول��ف��ت��ت ال���دك���ت���ورة ف��اط��م��ة ال��ك��ب��ري من 
اجلزائر يف حما�سرتها عن اأخالقيات البحث 
وحقوق  ك��رام��ة  اح���رام  ���س��رورة  اإىل  الطبي 
اإجراء  لدى  الفيزيائي  كيانه  و�سون  الإن�سان 
قواعد  وج��ود  اإىل  م�سرية  الطبية    البحوث 
اأ���س��ا���س��ي��ة وق���وان���ني واأخ������الق م��ه��ن��ي��ة  حتكم 
ال��ب��ح��ث ال��ط��ب��ي واأخ��الق��ي��ات��ه وحت���دد عالقة 
وهي  باملجتمع  وع��الق��ت��ه  باملري�ص  الطبيب 
الطبية  اجل��م��ع��ي��ات  عليها  ن�ست  اأخ��الق��ي��ات 

الأهلية واملنظمات الدولية.
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احل��ا���س��ر وال��ت��ي ارت��ك��ب��ت ���س��اب��ق��اً ب��ح��ق ال�سعب 
ال�سوري م�ستهدفة ن�سيجه الجتماعي وتدمري 
ب��ن��اه ال��ت��ح��ت��ي��ة ك��م��ا ي��ن��اق�����ص حم����اور يف اإع����ادة 
والجتماعي  القت�سادي  امل�ستوى  على  البناء 

وال�سيا�سي والب�سري والفكري.
�سحية �ل�سيا�سة �لعاملية

ب��ني الربوفي�سور دي��ك��الن ه��اي��ز يف  ب���دوره 
كلمة امل�ساركني الأجانب  اإن �سورية هي �سحية 
ال�سيا�سة العاملية وعلى الغرب ت�سحيح �سيا�ساته 
وترية  خف�ص  ���س��رورة  ع��ل��ى  م�����س��ددا  باملنطقة 

التطرف والعنف ومقاومته .
واليمن  ����س���وري���ة  دول  ���س��ع��وب  اإن  وق�����ال 
وفل�سطني والعراق دفعوا الثمن غاليا من اأجل 
ال�سالم وان امل�سلحني الذين دخلوا مدينة ادلب 
التذكارية  ون�سبها  التاريخية  اآث��اره��ا  ودم���روا 

لي�سوا ب�سرا.
ال�سنني  اإن �سورية باقية لآلف  واأكد هايز 
احلياة  وتعود  ال�سالم  يعم  بان  اأمله  عن  معرباً 
ال��ط��ب��ي��ع��ة ك���م���ا ك���ان���ت وم���ب���دي���ا ت��ع��اط��ف��ه مع 
اأم��ه��ات وزوج����ات ال�����س��ه��داء والأي���ت���ام والأرام����ل 

وم�ساعدتهم.
غزو خارجي خمطط له

لفت  ال�����س��الم  دع���اة  وف���د  منظم  كلمة  ويف 
جامعة  اأن  اإىل  اخل�������س���ور   اأح����م����د  ال���دك���ت���ور 
البناء  م�سرية  دع��م  يف  مهما  دوًرا  تلعب  دم�سق 
ب�سار  الرئي�ص  ال�سيد  يقودها  التي  والتحديث 
ا�ستخدام  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل  ك��م��ا  ���س��وري��ة  الأ����س���د يف 
لبناء  املا�سي واحلا�سر  العلوم احلديثة وو�سل 

م�ستقبل اأف�سل .
واأعرب عن اأمله بان ينتبه العامل مع اإحياء 
اإىل الأخطاء  الأرم����ن  مل��ج��ازر  امل��ئ��وي��ة  ال��ذك��رى 
العظيمة يف املا�سي واأن ياأخذ الدرو�ص املعتربة 
م�سيفا..  الأخطاء  هذه  تكرار  ملنع  التاريخ  من 
التنظيمات  م��ن  ال�����س��وري��ني  �سحايا  ���س��وت  اأن 
الإره��اب��ي��ة يف ه��ذه الأي���ام مل ي�سمع ب�سكل كاف 

على امل�ستوى العاملي .
جمتمع مدين 

اأرمينيا  جمهورية  �سفري  ق��ال  جهته  م��ن 

فعاليات

بناء �لوطن و�لإن�سان
للجمهورية  ال��ع��ام  املفتي  �سماحة  واع��ت��رب 
يقوم  اأن من  الدين ح�سون  بدر  اأحمد  الدكتور 
�سورية  يف  له  مكان  ل  والتدمري  القتل  باأعمال 
اأ�سحاب  �سنع  م��ن  واإمن���ا  �سنعها  م��ن  ولي�سوا 
معامل ال�سالح  م�سريا اإىل اأن البناء يف �سورية 
الإن�سان هو الأقد�ص  بناء  مل يتوقف يوما لكن 

من بناء امل�ساجد واملعابد والكنائ�ص.
واع��ت��رب امل��ف��ت��ي ان��ع��ق��اد امل��وؤمت��ر يف جامعة 
والإن�سان  والبينان  الوطن  لبناء  ل��ق��اءاً  دم�سق 
اأرادوها  التي  �سورية  اأن  مفادها  للعامل  ور�سالة 
اليوم  انت�سرت  وطوائفها  اأبنائها  ب��ني  ممزقة 
الأ�سرة  لغة  ويتحدثون  يتعاي�سون  اأبناءها  لن 

الواحدة.
���س��وري��ة مل  اأب���ن���اء  اإن   امل��ف��ت��ي ..  واأ����س���اف 
ي��خ��رج��وا ي��وم��ا ل��ي��ق��ات��ل��وا اأح����دا واإمن����ا خرجوا  
حلمل ر�سالة احلب وال�سالم والدفاع يف �سبيلها 
واأن �سورية مل ت�سدر اإل العلم والر�سالت بينما 
���س��در الأع�����داء ل��ن��ا الإره�����اب وال��ق��ت��ل والدمار  
م�سريا اإىل اأن اجلي�ص العربي ال�سوري كان عرب 
فل�سطني  مقدمتهم  ويف  للعرب  ع��ون��ا  ال�سنني 

و�سيبقى املدافع عن ال�سوريني بكل مكوناتهم.
اإىل  القادمة  الأجيال  املفتي  �سماحة  ودع��ا 
ال�سهداء  ب��دم��اء  امل��ع��ط��رة  ر���س��ال��ة احل���ق  ح��م��ل 
وطنهم  على  واحل��ف��اظ  واأم��ان��ة  م�سوؤولية  بكل 
اليد  اأن  الإن�سانية وح�سارتهم  موؤكدا  وقيمهم 
�سيقطعها  �سورية  على  وتعتدي  �ستطال  التي 

ال�سوريون.   
دم�سق  ج���ام���ع���ة  رئ���ي�������ص  اأو������س�����ح  ب��������دوره 
هذا  انعقاد  اأن  ال��ك��ردي  ح�سان  حممد  الدكتور 
امل���وؤمت���ر  ي��اأت��ي يف اإط����ار ت��ر���س��ي��خ  دور اجلامعة 
وال��وط��ن��ي يف ظ��ل احلرب  والأك���ادمي���ي  العلمي 
بكافة  ال�سوري  ال�سعب  على  ت�سن  التي  الظاملة 
اإحياء  مع  اأعماله  وتتزامن  ومكوناته   اأطيافه 
الذكرى املئوية لالإبادة التي تعر�ص لها ال�سعب 

الأرميني.
املحاور  اأهمية  اإىل  اجلامعة  رئي�ص  واأ���س��ار 
واملو�سوعات املطروحة يف املوؤمتر والتي ت�سلط 
ال�����س��وء ع��ل��ى امل���ج���ازر ال��ت��ي ت��رت��ك��ب يف الوقت 

اأفغان�ستان  يف  الإره������اب  وظ���ه���ور  وم�����س��احل��ه��ا 
خدمة للم�سالح الأمريكية مبينا اأن ما يحدث 
باك�ستان  يف  ي��ح��دث  مل���ا  اإع������ادة  ه���و  ���س��وري��ة  يف 

والعراق وليبيا لكن بطرق اأخرى.
حماربة �لإرهاب

من جانبها لفتت /ف��ريوزي ب��وروال/ من 
الهند اإىل اأعمال التنظيمات الإرهابية باملنطقة 
العربية حتت غطاء الدين والدول التي تغذيها 
مل�ساحلها  خ���دم���ة  وال�������س���الح  ب���امل���ال  ومت���ده���ا 
الوليات  اإن  موؤكدة  القت�سادية  وخمططاتها 
املتحدة بعد هزميتها يف فيتنام جلاأت اإىل خو�ص 

حروبها بالوكالة.
هايز  دي��ك��الن  الربوفي�سور  ت��ط��رق  ب���دوره 
الإرهابية  امل���ج���م���وع���ات  وادع���������اءات  زي����ف  اإىل 
وال���������س����ع����ارات ال���ت���ي ت���دع���و اإل���ي���ه���ا م����ن خالل 
متابعتي لهم على �سبكات التوا�سل الجتماعي 
التنظيمات  ه��ذه  معتربا  املختلفة  وم�سادرهم 

تنفذ خمططات دول اإقليمية ودولية.
حرب �إرهابية �إعالمية

كلية  ح��الق عميد  الدكتور بطر�ص  واأ���س��ار 
حرب  اإىل  ت��ع��ر���س��ت  ���س��وري��ة  اأن  اإىل  الإع������الم 
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مب�ساركة جهات بحثية عربية �أقامت جامعة دم�سق �ملوؤمتر �لدويل / �سورية �إىل �إعادة 
�لبناء 

�لإعالمي  و�لإره��اب  مو�جهته  و�سبل  �لإره��اب  �سناعة  حول  �ملوؤمتر  حماور  وتركزت 
و�ملجازر و�لنتهاكات �لتي ترتكبها �لتنظيمات �لإرهابية بحق �ل�سعب �ل�سوري و�لإبادة 
�لرمنية وملف �ملفقودين و�أهمية �مل�ساحلات يف �إعادة �لعمار �إ�سافة �إىل بحث �لآثار 

�لبيئية �لناجمة عن �نتهاكات �ملجموعات �لإرهابية على قطاع �لنفط.
وتطرق �مل�ساركون �إىل �أبعاد �لإرهاب يف �لدول �لعربية و�لآثار �لقت�سادية له و�أثاره 
على �لقطاع �ل�سياحي يف �سورية �إ�سافة غاىل مناق�سة حماور يف �لعقوبات �لقت�سادية 
�خلال�سات  و��ستعر��س  له  �لجتماعية  و�لأبعاد  �لبناء  لإعادة  �ل�سيا�سي  و�لقت�ساد 
�مل�ستفادة من جتارب �إعادة �لعمار ومكافحة �لإرهاب و�إعادة �لبناء يف �لقانون �لدويل 

�سورية   اإن   .. بولديان  اأر�ساك  الدكتور  بدم�سق 
والقيم  احل���������س����ارات  م���ه���د  ال�������س���دي���ق  ال���ب���ل���د 
الإن�سانية ر�سمت على �سفحات تاريخه املعا�سر 
م��رح��ل��ة ج��دي��دة وم��وؤمل��ة نتيجة وب���اء الإره����اب 
الذي انت�سر يف جمع اأنحائه // موؤكدا اأن �سورية 
على  �ستتغلب  اأ�سدقائها  وبجهود  و�سعبا  قيادة 

هذه املحنة و�ستقوم باإعادة اإعمار البالد.
ال�سعب  اإن   .. الأرم��ي��ن��ي  ال�سفري  واأ���س��اف 
يقدر  يوميا  ل��الإره��اب  يتعر�ص  ال��ذي  ال�سوري 
تعر�ص  ال���ذي  الأرم��ي��ن��ي  ال�سعب  واآلم  م��اأ���س��اة 
لالإبادة  يف كنف الإمرباطورية العثمانية والتي 
املليون  ون�سل  مليون  م��ن  اأك���رث  �سحيتها  راح 
ارم���ن���ي وت��ه��ج��ري م���ن ت��ب��ق��ى ع��ل��ى ق��ي��د احلياة 
ا�ستقبلت  التي  �سورية  وخا�سة  ال�سام  بالد  اإىل 
املهجرين برحابة �سدر واأ�سبحت املالذ واملاأوى 

لهم.
�إحد�ث ق�سم يعنى بدر��سات �ل�سالم

واقرح ع�سو وفد دعاة ال�سالم اإىل �سورية 
الدكتور �سيمون كنز من بريطانيا اإحداث ق�سم 
يف جامعة دم�سق �سمن كلية احلقوق اأو العلوم 
م�ست�سهدا  ال�سالم  ب��درا���س��ات  يعنى  ال�سيا�سية 
ب���ن���ظ���ري���ات مل���ف���ك���ري���ن ع���امل���ي���ني ح������ول احل������وار 

واملفاو�سات وا�سراجتيات حل ال�سراع .
ا���س��دون / اإىل  اأ���س��ار الأب /ان����درو  ب����دوره 
منذ  والإ�سالمي  امل�سيحي  الدين  بني  العالقة 
الأزل والتف�سريات اخلاطئة التي ظهرت حديثا 
اأ�سا�ص  ع��ل��ى  وال��ق��ت��ل  للعنف  وال���روي���ج  ل��ل��دي��ن 
الأ�س�ص  م�ستعر�سا  اخلاطئة  التف�سريات  ه��ذه 
امل�سركة بني الأديان وداعيا اإىل الت�سامح ون�سر 

املحبة والألفة  بني ال�سعوب.
اأ�سقف  م���ن  ر���س��ال��ة  ا����س���دون  الأب  ون���ق���ل 
اأع�����رب ف��ي��ه��ا ع���ن ت�سامنه  ب��ري��ط��ان��ي��ا الأع���ل���ى 
واآلمه  ملعانته  وت��ق��دي��ره  ال�����س��وري  ال�سعب  م��ع  
والتعاي�ص  بال�سرب  التحلي  منه  طالبا  ون�ساله 

مع اجلميع.
ماراندي  حممد  الدكتور  اأ�سار  جانبه  من 
املتحدة  ال�����ولي�����ات  ���س��ن��اع��ة  اإىل  اإي��������ران  م����ن 
و�سمال  اأ���س��ي��ا  غ����رب  ل��ل��ت��ط��رف يف  الأم���ريك���ي���ة 
الطبيعية  وال���رثوات  النفط  اج��ل  م��ن  اإفريقيا 
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اإرهابية اإعالمية كونية جندت فيها �ستى و�سائل 
الإعالم العربية والغربية باأنواعها املختلفة من 
اإعالم تقليدي واإعالم جديد ومل يكن الإعالم 
هنا اأداة ثانوية لدى اجلماعات الإرهابية بل اأداة 
�سكلتها  التي  الت�سالية  البنية  �سمن  رئي�سية 
اإ�سراتيجية  �سمن  ووظ��ف��ت��ه��ا  ح���رب  ك�����اأدوات 

متكاملة.
والدولة  ال�سياحة  وزراء  الف��ت��ت��اح  ح�سر 
وال�سفري  ال���ع���ايل  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��ب��ي��ئ��ة  ل�������س���وؤون 
الإي�����راين ب��دم�����س��ق وع���دد م��ن اأع�����س��اء جمل�ص 
ال�سعب واأمني فرع جامعة دم�سق حلزب البعث 
ال��ع��رب��ي ال���س��راك��ي ولفيف م��ن رج���ال الدين 
امل�سيحي والإ�سالمي ونواب رئي�ص جامعة دم�سق 

وعمداء الكليات واأع�ساء الهيئة التدري�سية.
�نتهاكات وجمازر �لتنظيمات �لإرهابية

وركزت حماور اجلل�سة الثانية من املوؤمتر 
التنظيمات  وجم�����ازر  ان��ت��ه��اك��ات  ع��ل��ى  ال�����دويل 
وا�ستعرا�ص  ال�����س��وري  ال�سعب  ���س��د  الإره��اب��ي��ة 
���س��ه��ادات ح��ي��ة مل��اأ���س��اة م��ع��ل��ول وج��ام��ع��ة دم�سق 
البيئية  والآث���ار  املفقودين  وملف  الإره���اب  من 
الناجمة عن هذه النتهاكات على قطاع النفط 

يف �سورية.
وقدم الربوفي�سور ديالن هايز عر�سا عن 
اب���رز الن��ت��ه��اك��ات واجل���رائ���م وامل���ج���ازر واأعمال 
العثمانية  الدولة  ارتكبتها  التي  والإب��ادة  القتل 
ثقافتهم  حم��و  بهدف  وال�سريان  الأرم���ن  بحق 
وح�����س��ارت��ه��م وت��اري��خ��ه��م وت��راث��ه��م م��ع��ت��ربا ما 
ي��ت��ع��ر���ص ل��ه ال�����س��ع��ب ال�����س��وري ال��ي��وم ن���وع من 
ق��ت��ل��ة وجم����رم����ني جندهم  ي����د  الإب���������ادة ع���ل���ى 

العثمانيون اجلدد.
امل��در���س��ة يف املعهد للغات  اع��ت��ربت  ب��دوره��ا 
اري�سيان/  /ن�����ورا  ال���دك���ت���ورة  دم�����س��ق  ب��ج��ام��ع��ة 
الأرم��ي��ن��ي��ة جرمية  الإب����ادة  ع��ن  يف حما�سرتها 
م�ستمرة   واأن اأعمال الإب��ادة و�سيلة لوقف منو 
العثمانيني  �سيا�سات  اإط���ار  يف  الأرم���ن  وازده���ار 

لتيرييك الأقليات العرقية وطم�ص ثقافاتهم .
املئوية  ال���ذك���رى  اإح���ي���اء  اإن   .. واأ����س���اف���ت 
لالإبادة الرمنية ل يركز على املا�سي بقدر ما 
يعد مطلبا دوليا ودعوة اإن�سانية حتى ل تتكرر 
اأعمال اإبادة يف دول ومناطق خمتلفة من العامل.

�سهاد�ت حية
تعليم  �سعبة  يف  امل��در���ص  تطرق  جهته  م��ن 
اهلل  رزق  ج��ورج  الآرام��ي��ة مبدينة معلول  اللغة 
اإىل املاأ�ساة التي حلت باملدينة جراء الإرهاب يف 
العام املا�سي وال��دم��ار واخل��راب ال��ذي نتج عنه 
الرببرية  الهجمة  لهذه  املدينة  تعر�ص  معترباً 
املقد�سة  اأماكنها  وانتهاك  ونهب  وحرق  الظاملة 
ا�ستهداف لن�سيجها ال�سكاين والعمراين الفريد 

من نوعه.
اللغة  تعليم  �سعبة  اأن   .. اهلل/  /رزق  وق��ال 
بنار  اك��ت��وى  م��ن  اأول  الآرام��ي��ة يف معلول كانت 
الإرهاب واأعمال التخريب وحتطيم حمتوياتها 
واإحراق مكتبتها التي امتلكت كتبا وخمطوطات 
نادرة لن املعتدين جهلة و�سد العلم واحل�سارة 
والتقدم م�ستعر�سا بع�ص امل�ساهد لدور العبادة 

واملنازل املتهدمة ب�سبب الإرهاب.
م����ن ج���ان���ب���ه اأ�����س����ار حم���م���د ال���ع���م���ري من 
اإىل  الوطنية  امل�ساحلة  ل�����س��وؤون  ال��دول��ة  وزارة 
اأه��م��ي��ة امل�����س��احل��ات ودوره�����ا يف م��رح��ل��ة اإع����ادة 
املو�سوعية  الظروف  تهيئة  خالل  من  العمار 
لإطالق العملية ال�سيا�سية التي تنتهي بدورها 
الوطني  واحل����وار  للم�ساحلة  ���س��ام��ل  مب��وؤمت��ر 
وفق الربنامج ال�سيا�سي حلل الأزمة يف �سورية 
الأمان  وع��ودة  امل�ساحلات  اجن��از  اأن  عن  ف�سال 
ل��ل��م��ن��اط��ق ي�����س��ج��ع امل��واط��ن��ني ال�����س��وري��ني على 

العودة لديارهم وامل�ساهمة يف اإعادة اعمارها.
الغالف اجلوي  ق��دم مدير �سالمة  ب��دوره 
ثائر  امل��ه��ن��د���ص  البيئة  ل�����س��وؤون  ال��دول��ة  ب����وزارة 
ال�سيف عر�سا عن تعدي وا�ستيالء التنظيمات 
الإرهابية على خطوط واآبار النفط يف املنطقة 
ال�سرقية  وما متار�سه من عمليات حرق وتكرير 
النفط بطرق بدائية ل تراعي معايري ال�سحة 
البيئة  اأ���س��اب  كارثيا  تلوثا  م�سببة  وال�سالمة 
احلياة  م��ظ��اه��ر  ك��اف��ة  ل��ت��دم��ري  واأدى  املحيطة 

فيها.

ال��واق��ع على نطاق  اأر����ص  ان��ه مي��ار���ص على  اإل 
باحل�سار  يكتف  باأوجه خمتلفة حيث مل  وا�سع 
قيمة  ت��اأث��ريه  ط��ال  ب��ل  والعقوبات  القت�سادي 
اخلارجية  بالتجارة  والإ�سرار  الوطنية  العملة 

للدول امل�ستهدفة وهذا حال الأمر يف �سورية.
العقوبات  اأن��������واع  ف�����س��ل��ي��ة  وا����س���ت���ع���ر����ص 
الأمريكية  /العقوبات  �سورية  على  القت�سادية 
والأوروبية وجامعة الدول العربية والركية / 

واآثارها القت�سادية على �سورية ونتائجها.
�نخفا�س م�ساهمة �لقطاع �ل�سياحي

بدوره ا�ستعر�ص مدير الرويج والت�سويق 
 / ورق��ت��ه  يف  بار�سيك  ب�سام  ال�سياحة  وزارة  يف 
تاأثري الأزمة على املقومات ال�سياحية والأثرية 
وال��ت��اري��خ��ي��ة و الآث����ار ال��ت��ي ت��ع��ر���ص ل��ه��ا قطاع 
الإرهابية  الأع��م��ال  نتيجة  �سورية  يف  ال�سياحة 
والتخريبية من قبل التنظيمات امل�سلحة والتي 
ال�سياحية  العائدات  يف  ح��اد  انخفا�ص  اإىل  اأدت 
امل��ن�����س��اآت ال�سياحية  اأع����داد ك��ب��رية م��ن  وخ����روج 
ال�سياحية  امل�ساريع  لتوقف  اإ�سافة  عن اخلدمة 

ونهب وتخريب املواقع الأثرية.
ل  ال���ذي  الأث���ر  اأن  اإىل  بار�سيك  لفت  كما 
والتخريب  ال��ت��دم��ري  يف  يتمثل  ق��ي��ا���س��ه  مي��ك��ن 
غري  والتنقيب  وال�سياحية  الأث��ري��ة  امل��واق��ع  يف 
امل�سلحة  امل�سروع من قبل التنظيمات الإرهابية 
املناطق  خم��ت��ل��ف  يف  الأث�����ري�����ة  امل����واق����ع  مل���ئ���ات 

ال�سورية.
�لقت�ساد �ل�سيا�سي لإعادة �لبناء

واأ�����س����ارت ال���ورق���ة ال��ب��ح��ث��ي��ة ال��ت��ي قدمها 
والدكتور  خ�����س��ور  ر����س���الن  ال���دك���ت���ور  م���ن  ك���ل 
اأح���م���د ال�����س��ال��ح م���ن ك��ل��ي��ة الق��ت�����س��اد ح���ول/
وجود  اإىل  البناء/  لإع���ادة  ال�سيا�سي  القت�ساد 
الإنفاق  اإ�سراتيجية  يف  رئي�سية  قنوات  ث��الث 
املوارد  عوائد  يف  تتمثل  احلكومية  والإي����رادات 
حيث  وامل�����س��اع��دات  وال�����س��رائ��ب  الإ�سراتيجية 
تاأ�سي�ص  ب���اإع���ادة  ال��ب��ن��اء  اإع�����ادة  اأه�����داف  تتمثل 
البطالة  وم��ك��اف��ح��ة  الق��ت�����س��ادي��ة  احل���وك���م���ة 
الإن�ساف  و�سمان  املعي�سة  م�ستويات  وحت�سني 
يف التوزيع وال�ستقرار القت�سادي وحتقيق منو 
التنمية  خ��الل  م��ن  عالية  ومب��ع��دلت  م�ستدام 

املحلية امل�ستدامة.
ولفتت الورقة »اإىل اأن اإعادة البناء ال�سريعة 
ممكنة ولكنها اأثبتت ف�سلها يف كثري من الدول 
ولكنها من املمكن اأن تكون ناجحة و�سعبة على 

املدى الطويل«.
واأك����د ال��دك��ت��ور غ�����س��ان اب��راه��ي��م م��ن كلية 

من  زع���رور  جندب  الدكتور  تطرق  ب���دوره 
املادية  الأ�����س����رار  اإىل  امل��دن��ي��ة  ال��ه��ن��د���س��ة  ك��ل��ي��ة 
العايل  التعليم  بقطاع  حلقت  التي  والب�سرية 

ب�سكل عام وجامعة دم�سق ب�سكل خا�ص.
3،3 مليار لرية �سورية  �أ�سر�ر �لتعليم 

�لعايل
اأن قيمة الأ���س��رار املادية  وواأ���س��ح  زع���رور 
التي مت اإح�ساوؤها بلغت 3،3 مليار لرية �سورية  
اجلامعية  وامل�سايف  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  يف 
اإح�ساوؤها قدرت  يتم  التي مل  الأ�سرار  يف حني 
ال�سرقات  قيمة  بلغت  بينما  ل��رية   مليار   5،5 ب� 
لرية   مليون   40 وال�سيارات  للتجهيزات  امل��ادي��ة 

اخل�سائر الب�سرية   126 �سهيد  و80 خمطوف.
اأ���س��رار جامعة  اأن قيمة  اإىل  زع���رور  وب��ني 
دم�سق قدرت ب100 مليون لرية بجامعة دم�سق 
ومتثلت بتدمري االبنى التحتية لبع�ص الكليات 
اأع�ساء  واملعاهد  كما فقدت 40 طالبا و20 من 

الهيئة التدري�سية و14 عاماًل .  
�لأبعاد �لجتماعية لإعادة �لبناء.

املوؤمتر  اأعمال  ختام  يف  امل�ساركون  وناق�ص 
اإع�����ادة ال��ب��ن��اء / الآث����ار  ال�����دويل /���س��وري��ة اإىل 
واخلال�سات  �سورية  يف  ل��الإره��اب  القت�سادية 
العراق  الع��م��ار يف  اإع���ادة  امل�ستفادة من جت��ارب 

والأبعاد الجتماعية لإعادة البناء.
واأ�سارت ع�سو جمل�ص ال�سعب ماريا �سعادة 
ال���ت���ي فر�ست  ال�����دول  ب���ني  ع���الق���ة  اإىل وج�����ود 
العقوبات القت�سادية وعمل ون�ساط التنظيمات 
�سببت  احل����رب  ه���ذه  اأن  اإىل  لف��ت��ة  الإره���اب���ي���ة 
وانخفا�ص  القت�ساد  يف  عميقا  هيكليا  اختالل 
49باملئة من العائدات املرتبطة باملوازنة العامة 
للمناطق  ممنهج  تدمري  اإىل  بالإ�سافة  للدولة 

واملدن والبنى التحتية.
وق���دم���ت ���س��ع��ادة ���س��رح��ا ع���ن الآث������ار التي 
النفط  قطاعات  يف  ال�سوري  بالقت�ساد  حلقت 
التبادلت  ان��خ��ف��ا���ص  اإىل  م�����س��رية  وال����زراع����ة 
التجارية نتيجة انخفا�ص يف عمليات ال�سترياد 
وتراجع  النقدية  العقوبات  ب�سبب  والت�سدير 
جانب  اإىل  وامل�ستوردات  والنقل  املالحة  ن�ساط 
ال�سرف  واأ�سعار  اجلمركية  العائدات  انخفا�ص 
للم�سروعات  امل��خ�����س�����س��ة  امل���ن���ح  و  ال���ع���ائ���دي���ة 

ال�ستثمارية والتنموية.
جلم �لإرهاب �لقت�سادي �لدويل

بدوره بني الدكتور عابد ف�سلية الأ�ستاذ يف 
كلية القت�ساد اأنه على الرغم من �سعوبة اإثبات 
القانونية  ال��ن��اح��ي��ة  م��ن  الق��ت�����س��ادي  الإره�����اب 
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القت�ساد »�سرورة اإعداد �سياغة جديدة للبعد 
واإ�سالح  ال��ب��ل��د  اإع���م���ار  بجناحيه  الج��ت��م��اع��ي 
ال�سياغة  اإع������ادة  اأن  ع��ل��ى  م�����س��ددا  الإن�������س���ان« 
الفوارق  ووع����ي  اإدراك  ت��ت��ط��ل��ب  الج��ت��م��اع��ي��ة 
الج��ت��م��اع��ي��ة ب���ني الأف�������راد واجل���م���اع���ات على 
قاعدة الختالف والود والرحمة ونقد احلدث 

الجتماعي وعدم الكتفاء بتف�سريه .
البناء الجتماعي  اإع��ادة  اأن  اإبراهيم  وراأى 
»ي���ك���ون ع���رب ت��ر���س��ي��خ ح��ق��وق وواج���ب���ات الفرد 
وتعزيز  الج���ت���م���اع���ي���ة  ال����ع����دال����ة  وحت���ق���ي���ق 
امل��وؤ���س�����س��ات وتدعيم  ال��دمي��ق��راط��ي��ة وحت��دي��ث 
ال�سروط  ت��غ��ي��ري  اأو  الج��ت��م��اع��ي��ة  احل���م���اي���ة 
عالقات  اإنتاج  وبالتايل  الجتماعية  والظروف 
عرب  ج��دي��دة  ومعايري  وقيم  باأفكار  اجتماعية 
والقت�سادية  الج��ت��م��اع��ي��ة  احل���ي���اة  ت��ن��ظ��ي��م 

وال�سيا�سية اعتمادا على الكفاءة«.
تكاتف �جلهود 

عبا�ص  ح��ي��در  ال��دك��ت��ور  ا�ستعر�ص  ب����دوره 
دم�سق اخلال�سات  بجامعة  القت�ساد  كلية  من 
العراق  اإع���ادة الع��م��ار يف  امل�ستفادة من جت��ارب 
م�سريا اإىل اأن »عملية اإعادة اإعمار العراق متت 
حتت اإ�سراف مبا�سر من الإدارة الأمريكية حيث 
الذين  امل�سوءولني  يد  على  نهب  عمليات  جرت 
اأم��وال��ه��م با�ستخدام  ال��ه��روب م��ع  مت��ك��ن��وا م��ن 
اأ�سعافا  ف��اق  النهب  وه��ذا  الأجنبية  جوازاتهم 

م�ساعفة ذلك النهب الذي قام به املحتل«.
اأبرز اخلال�سات املتعلقة  اإىل  واأ�سار عبا�ص 
اإعادة  »اأن  �سورية مو�سحا  الإعمار يف  مبو�سوع 
الإعمار عملية ينبغي القت�سار فيها على الذات 
ما اأمكن وعند ال�سرورة ل ينبغي اللتجاء اإل 

اإىل الأ�سدقاء«.
واعترب عبا�ص اأن مكافحة الف�ساد يف مرحلة 
اإعادة الإعمار تكون ناجحة اإذا متكنت من اإبقائه 
الإجراءات  التقليدية م�ستعر�سا  �سمن احلدود 

التي ينبغي اتخاذها للحد من هذا الف�ساد.
كما حتدث الدكتور ماهر ملندي من كلية 
واإعادة  الإره���اب  ورق��ت��ه / مكافحة  احل��ق��وق يف 
البناء يف القانون الدويل/ م�سريا اإىل اأن ميثاق 
ال�سادر  القت�سادية  وواجباتها  ال��دول  حقوق 
بقرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة عام 1974 
ت�ستند  اأن  يجب  التي  اجلوهرية  الأ�س�ص  ح��دد 
واأهمها  ال��ب��ن��اء  واإع����ادة  التنمية  م�سرية  اإل��ي��ه��ا 
و�سالمتها  و�سيادتها  ال���دول  ا�ستقالل  �سيانة 
الإقليمية وعدم التدخل يف �سوءونها الداخلية.

واعترب الإعالمي واملحلل ال�سيا�سي في�سل 
عبد ال�ساتر اأن من الأ�سباب الأ�سا�سية ملا يجري 
حمورية  دول��ة  اإ�سقاط  حماولة  هي  �سورية  يف 
املراحل  م��ن  ك��ث��ري  يف  الأع�����داء  ع��ل��ى  ا�ستع�ست 
ال�سيا�سية لر�ساخها واإتباعها ل�سيا�ساتهم وهي 
خاللها  م��ن  يدمر  العقيدة  م�ساحة  يف  »ح��رب 

الإرهابيون كل �سيء با�سم الدين« .
عملت  التي  املعادية  ال���دول  اإن   .. واأ���س��اف 
دولة  بناء  خمططها  ك��ان  �سورية  اإ�سقاط  على 
مزرعة  ت�سبح  ل��ك��ي  وم��زاج��ه��م  م��ن��اخ��ه��م  ع��ل��ى 
�سورية  اإع��م��ار  م�سوؤولية  اأن  اإىل  م�سريا  ل��ه��م« 
لي�ست بامل�ساألة ال�سهلة بل تتطلب تكاتف جهود 
اجل��م��ي��ع » لأن ح��ج��م ال���دم���ار ك��ب��ري وي��ج��ب اأن 
ومن  ع��ن��وة«  واملعتدية  امل��ت��اآم��رة  ال���دول  تتحمله 
اأن ترفع ق�سايا على هذه  حق الدولة ال�سورية 
و�سيدفع  �سورية  �ستنت�سر  النهاية  ويف  ال���دول 

هوؤلء الثمن م�ساعفا.
معر�س يوثق �ملجازر و�لنتهاكات 

�ملرتكبة �سد �سورية
افتتاح  امل���وؤمت���ر مت  اأع���م���ال  وع��ل��ى ه��ام�����ص 
معر�ص يوثق املجازر والنتهاكات املرتكبة �سد 

�سورية والإبادة الأرمينية �سم نحو 100 لوحة.
وت�سمن املعر�ص ثالثة اأق�سام الأول �سورا 
ولوحات وثائقية للمجازر املرتكبة بحق الأرمن 
اإىل عر�ص ثالثة م�ساريع  بالإ�سافة  وال�سريان 
اإعادة  تناولت  املعمارية  الهند�سة  كلية  قبل  من 
اإعمار ثالث مناطق مت�سررة »معلول والقابون 
املناطق  ت��اأه��ي��ل  اإع�����ادة  وك��ي��ف��ي��ة  ال�����س��وك«  ودف 
اإعادة  واأفكارا عن  وبناء مواقع جديدة  الأثرية 
بناء �سورية فكرياً وثقافياً واقت�ساديا وعمرانيا.

كما �سم الق�سم الثالث �سورا لبع�ص املدن 
�سورية  يف  الأثرية  والأم��اك��ن  واملواقع  واملناطق 

قبل وبعد الدمار وتاريخها.
م�سروعني  عر�ص  الفتتاح  خ��الل  وج��رى 
الأول بعنوان »�سجرتي« وهو عبارة عن مذكرة 
تفاهم بني وزارة البيئة واملركز الكوري لالأعمال 
�سيتم اإطالقه يف املرحلة القادمة بهدف حتفيز 
وح���ث ال�����س��وري��ني ع��ل��ى امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى البيئة 
بها من خالل  والهتمام  الطبيعة  اإىل  والعودة 

زرع 23 مليون �سجرة.
ال�سباب  م�ساعدة  اإىل  امل�سروع  يهدف  كما 
ع��ل��ى ب���ن���اء الأ�����س����رة م���ن خ����الل ت���اأم���ني �سكن 
وزيادة  لتاأهيلهم  م��راك��ز  واإح����داث  لهم  �سبابي 
والأخذ  اللغوية  باملهارات  والهتمام  معارفهم 
اإعادة  يف  ت�سهم  ال��ت��ي  واأف��ك��اره��م  مبقرحاتهم 

بناء الوطن.
كلية  م��ن  ال��ث��اين فهو مقدم  امل�سروع  واأم���ا 
ال��رب��ي��ة ي��ت��ن��اول ال��ط��ف��ول��ة امل�����س��ردة يف �سورية 
باملجتمع  حل��ق��ت  ال���ت���ي  ال��ن��ف�����س��ي��ة  والأ������س�����رار 
���س��ري��ح��ة الأط���ف���ال وكيفية  ال�����س��وري وخ��ا���س��ة 
معاجلتهم وتقدمي الدعم النف�سي لهم وتقدمي 

مقرحات لإعادة بناء �سورية اإن�سانيا ونف�سياً.
�إرهاب معلول �ساهد على �إجر�مهم

ال�سالم  دع���اة  وف��د  اأع�����س��اء  ال��ي��وم  زار  كما 
امل�سارك  يف فعاليات املوؤمتر الدويل بلدة معلول 

امل�سلمني  وان  ج���ن���ب  اإىل  ج��ن��ب��ا  واجل�����وام�����ع 
يف  مت�ساوين  كاإخوة  فيها  يعي�سون  وامل�سيحيني 

احلقوق والواجبات.
من جهته قدم رئي�ص جمل�ص بلدية معلول 
امل��ح��ام��ي ن��اج��ي وه��ب��ة ع��ر���س��ا حل��ج��م الدمار 
الأثرية  البلدة  مبعامل  حلق  ال��ذي  والتخريب 
املبذولة  واجلهود  والكنائ�ص  املواطنني  ومنازل 
ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق م���ع امل��ح��اف��ظ��ة واجل���ه���ات الأخ����رى 
لتامني البنى التحتية للعائالت التي عادت اإىل 
على  تعمل  جلنة  هناك  اأن  اإىل  م�سرياً  منازلها 

اإعادة تاأهيل البلدة القدمية.
ل��ت��اأم��ني ع���ودة كل  اأن العمل ج��ار  واأو���س��ح 
م�سروعات  اإط��الق  اإىل  اإ�سافة  للبلدة  الأه���ايل 

خدمية لتعود احلياة الطبيعية اإىل معلول.
اأط���ف���ال مدار�ص  وق���دم���ت جم��م��وع��ة م���ن 
الآرامية  باللغة  اأغ��اين  الدير  �ساحة  يف  معلول 
متجد الوطن والدفاع عنه والتم�سك بالأر�ص.

ك��م��ا ����س���ارك ال���وف���د خ����الل زي���ارت���ه لدير 
دم�سق  بريف  �سيدنايا  بلدة  يف  �سيدنايا  �سيدة 
بحفل تكرمي �سهداء البلدة الذين ق�سوا جراء 
الإرهابيون  اأطلقها  التي  ال�ساروخية  القذائف 
ع��ل��ي��ه��ا ث���م ق����دم ك������ورال »م���در����س���ة م��ي��ت��م دير 
�سيدنايا« اأنا�سيد وطنية على وقع عزف لفرقة 
اإىل  اإ���س��اف��ة  الكني�سة  �ساحة  يف  ال��دي��ر  م��را���س��م 

تقدمي فقرة �سعر زجل للطالب جورج خبازة.
�سالة �سالم من �أجل �سورية

و���س��ارك ال��وف��د يف ���س��الة ���س��الم م��ن اأجل 
�سورية  اأقيمت يف اجلامع الأموي بدم�سق. 

اأع�ساء  اأح����د  ا����س���دون  ان�����درو  الأب  وب���ني 
لكونها جمعت  كانت موؤثرة  »ال�سالة  اأن  الوفد 
�سبيل هدف  م�ساركني م�سلمني وم�سيحيني يف 
اإىل  �سورية« لفتا  ال�سالم يف  اإح��الل  واح��د هو 
جانب  اإىل  ع��ا���س��وا  وامل�سيحيني  »امل�سلمني  اأن 
بع�سهم على مر التاريخ بتفهم واح��رام حيث 

كان هدفهم ال�سالم«.
الدكتور  دم�����س��ق  ج��ام��ع��ة  رئ��ي�����ص  واع���ت���رب 
للعامل  »ر�سالة  ال�سالة  الكردي  ح�سان  حممد 
ال�سورية  العائلة  تعي�سه  ما  على  ودليال  اأجمع 
من  وامل�سيحيني  امل�سلمني  واأب��ن��اوؤه��ا  ال��واح��دة 
اأقيمت  ال�سالة  اأن  اإىل  وطنية” م�سريا  وح��دة 
باجلامع الأموي الذي يعترب معلما من معامل 
اللحمة الوطنية بني اأبناء ال�سعب ال�سوري على 

مر التاريخ.
اإىل  ال�سالة  عقب  الوفد  اأع�ساء  وا�ستمع 
����س���رح ح����ول م���ع���امل اجل���ام���ع الأم������وي وقدمه 
زار �سريح �سالح  العلمي كما  التاريخي ودوره 
الدكتور  ال��ع��الم��ة  الأي���وب���ي وال�����س��ه��ي��د  ال��دي��ن 
حممد �سعيد رم�سان البوطي وعددا من املعامل 
الدينية على خطى حج القدي�ص بول�ص و�سول 

اإىل كني�سة القدي�ص حنانيا.

التخريب  اأع��م��ال  على  واط��ل��ع��وا  دم�سق  ب��ري��ف 
التي حلقت بالكنائ�ص والأماكن الأثرية والبلدة 

القدمية جراء الإرهاب.
واأع�������رب اأع�������س���اء ال���وف���د ع���ن اأ���س��ف��ه��م ملا 
�ساهدوه من اآثار دمار ونهب و�سلب يف كني�ستي 
وباخو�ص ومنازل  �سركي�ص  وم��ار  م��ار تقال  دي��ر 
التنظيمات  اإج�����رام  ج����راء  مب��ع��ل��ول  امل��واط��ن��ني 
الإره���اب���ي���ة م�����س��ت��ن��ك��ري��ن ه����ذه الأع����م����ال التي 
و�سفوها ب� »الوح�سية وغري الإن�سانية« وخا�سة 
���س��رق��ة الأي���ق���ون���ات ال��دي��ن��ي��ة م��ن دي���ر مارتقال 

بهدف طم�ص املعامل الأثرية حل�سارة املنطقة.
دول  تتحمل  اأن  ����س���رورة  الأع�����س��اء  واأك����د 
�سورية  ل��ه  تتعر�ص  م��ا  جت��اه  امل�سوؤولية  ال��ع��امل 
الأعمال  ب�سبب  فيها  الب�سرية  احل�سارة  وارث 
والراعية  الداعمة  ال��دول  مطالبني  الإرهابية 
ل��ل��ت��ن��ظ��ي��م��ات الإره���اب���ي���ة ب���وق���ف دع��م��ه��ا لهذه 
ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات وت�����رك ال�����س��ع��ب ال�������س���وري يقرر 

م�سريه.
من  فر  نيلو  املحامية  الوفد  ع�سو  وقالت 
اجلي�ص  جن��اح��ات  دع��م  ال��وف��د  مهمة  اأن  الهند 
على  والتاأكيد  اجلبهات  خمتلف  على  ال�سوري 
حمنته  يف  ال�سوري  ال�سعب  جانب  اإىل  الوقوف 
والذي بقدر ما يكون متحدا يكون اأقوى يف وجه 

الإرهاب.
بدورها اأو�سحت املن�سقة الإعالمية للوفد 
اأن هذه الزيارة تاأتي ا�ستكمال  كوثر الب�سراوي 
ل��زي��ارة ال��وف��د يف ال��ع��ام امل��ا���س��ي ل��الط��الع على 
حقيقة م��ا ي��ت��ع��ر���ص ل��ه ال�����س��ع��ب ال�����س��وري وان 
اجل��ي�����ص ال��ع��رب��ي ال�����س��وري وح���ده م��ن �سيحقق 
وال�سعبي  ال�سيا�سي  ال�سمود  جانب  اإىل  الن�سر 

للدولة ال�سورية.
وق��ال��ت يف ال��وق��ت ال���ذي ي��ح��رم على فئات 
من امل�سلمني احلج اإىل مكة فاإن املقد�سات التي 
رويت بدماء ال�سهداء يف بالد ال�سام اأوىل باحلج 
لن ب���الد ال�����س��ام ه��ي رح���م ال��ق��دا���س��ة وموطن 

النبوؤات.
للروم  البطريركي  املعاون  اأك��د  جانبه  من 
الأرث��وذك�����ص يف ���س��وري��ة امل��ط��ران ل��وق��ا اخلوري 
اأن امل�سيحيني متجذرون يف وطنهم �سورية ولن 
فمنها  منها  للهجرة  يدفعهم  اأن  اأح��د  ي�ستطيع 
انطلق نور امل�سيحية اإىل العامل اأجمع لفتا اإىل 
ت�ستهدف  �سورية  لها  تتعر�ص  التي  املوؤامرة  اأن 
على  اخل���وري  امل��ط��ران  و���س��دد  برمتها.  املنطقة 
بالدنا  على  دخيلة  والقتل  التكفري  ثقافة  اأن 
تدمري  بق�سد  وط��ن��ن��ا  اإىل  ج�����اوؤوا  ال��ق��ت��ل��ة  وان 
واأثرية  وح�سارية  اإن�سانية  قيمة  ذي  �سيء  كل 
م��ا تعي�سه  ���س��ورة  ال��وف��د لنقل  اأع�����س��اء  داع��ي��ا 
الأ�سرة ال�سورية الواحدة اإىل بلدانهم و�سعوبهم 

ليدح�سوا بها اأكاذيب الإعالم.
اأن �سورية جتمعها الكنائ�ص  وبني اخلوري 
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بجهود تطوعية من طالب ال�سنة الرابعة يف 
ق�سم املكتبات واملعلومات بجامعة دم�سق افتتحت 
العربي  ال��ب��ع��ث  ل���ف���رع ح����زب  ال��ث��ق��ايف  امل���رك���ز  يف 
اللكرونية  املكتبة  دم�سق  بجامعة  ال���س��راك��ي 
حمتوياتها  واأر�سفة  فهر�سة  اإع��ادة  بعد  اجلديدة 

اإلكرونيا.
نحو  ت�سم  التي  اللكرونية  املكتبة  وتقدم 
العلمية  التخ�س�سات  خمتلف  يف  عنوان   /5000/
للعاملني  املتنوعة  خدماتها  والثقافية  واملعرفية 

والطلبة واأع�ساء الهيئة التدري�سية.
حممد  الدكتور  دم�سق  جامعة  رئي�ص  وب��ني 
ياأتي ترجمة لعمل  العمل  اأن هذا  الكردي  ح�سان 
ع��ل��م��ي ت��ط��وع��ي ق��ام��ت ب��ه جم��م��وع��ة م��ن طالب 
باجلامعة  وامل��ع��ل��وم��ات  امل��ك��ت��ب��ات  ق�سم  وط��ال��ب��ات 
مل�ستخدمي  وتقدم  احلديثة  التكنولوجيا  لتواكب 
م�ساحة  توفري  اأهمها  من  كثرية  خدمات  املكتبة 
بني  املبا�سر  والتوا�سل  وللتفاعل  املعرفة  لتبادل 

املعهد والطالب .
ولفت الكردي اإىل اأن اجلامعة ت�سعى  لتعميم 
ه���ذه ال��ت��ج��رب��ة ع��ل��ى ب��اق��ي امل��ك��ت��ب��ات وف���ق اليات 
جديدة تغري من دورها يف تطبيق اأنظمة الإعارة 
اإي�سال  والفهر�سة وبناء املجموعات مبا ي�سهم يف 

امل�سادر واملعلومات اإىل امل�ستفيد.
 م��ن ج��ان��ب��ه دع���ا ع�����س��و ق��ي��ادة ف���رع احلزب 
رئ���ي�������ص م��ك��ت��ب ال���ث���ق���اف���ة والإع�����������داد والإع�������الم 
امل��ه��ن��د���ص اأي���ه���م احل������وراين ط��ل��ب��ة اجل��ام��ع��ة اإىل 
مبا  اللكرونية  املكتبة  خ��دم��ات  م��ن  ال�ستفادة 
مهاراتهم  وينمي  العلمية  وتخ�س�ساتهم  يتوافق 
يزال  ل  ال��ك��ت��اب  اأن  باعتبار  البحثية  وق��درات��ه��م 
تطور  رغ��م  للمعلومات  املوثق  وامل�سدر  الأ�سا�ص 
و�سائل الت�سال اللكرونية حمذرا من خماطر 

مواقع النرنت غري املوثوقة.
بدوره ا�سار رئي�ص ق�سم املكتبات و املعلومات 
اأن  اإىل  حم��م��ود  هيثم  ال��دك��ت��ور  دم�����س��ق  بجامعة 
املركز  اإع�����ادة مكتبة  ع��ل��ى  ع��م��ل��وا  ال��ق�����س��م  ط���الب 
ال��ث��ق��ايف وجت��ه��ي��زه��ا ب��اأ���س��ل��وب ع��ل��م��ي واأك���ادمي���ي 
وت�سنيفها  امل��ع��ل��وم��ات  م�����س��ادر  خ��الل ح�سر  م��ن 
املعايري  اأح��دث  على  اعتمادا  واأمتتها  وفهر�ستها 
ال��ع��ل��م��ي��ة ل��ل��ف��ه��ر���س��ة الآل���ي���ة ل��ت��ك��ون ه���ذه املكتبة 
مكتبات  لأمتتة  م�ساريع  �سل�سلة  �سمن  اأمن��وذج��ا 

جامعة دم�سق.
من   غايتهم  اأن  امل��ت��ط��وع��ون  ال��ط��الب  واأك����د 
ابعد  ال��ذي  احل��اج��ز  ك�سر  ه��و  املكتبة  ه��ذه  تنفيذ 
اإدخال  خ��الل  من  التقليدية  املكتبات  عن  النا�ص 

بجامعة  العمارة  كلية  الثالثة يف  ال�سنة  350 طالبا من  نحو  �سارك 
يف  املحلية  العمارة  عنا�سر  حول  الطالبية  للم�ساريع  معر�ص  يف  دم�سق 

دم�سق القدمية.
وذكرت نائب عميد كلية الهند�سة املعمارية الدكتورة عبري عرقاوي 
م�سرفة املعر�ص يف ت�سريح لل�سحفيني اأن املعر�ص تطبيق عملي لطالب 
الإ�سالمية حيث مت  العمارة  تاريخ  الكلية �سمن مقرر  الثالثة يف  ال�سنة 
اختيار مدينة دم�سق القدمية لحتوائها كنوزا وتفا�سيل مهمة ون�سيجا 
ع��م��ران��ي��ا وم��ب��اين وزخ����ارف وع��ن��ا���س��ر م��ع��م��اري��ة مم��ي��زة يف ف��ن العمارة 

الدم�سقي والإ�سالمي. 
واأو�سحت عرقاوي اأن الطالب امل�ساركني اختاروا مل�ساريعهم عنا�سر 
امل�ساجد  اأر���س��ي��ات يف  اأم  ن��واف��ذ  اأم  اأب���واب  اأك��ان��ت  ���س��واء  معمارية خمتلفة 
التي  الزمنية  الفرة  ح��ددوا  كما  القدمية  دم�سق  يف  التاريخية  واملنازل 
بنيت بها م�سرية اإىل اأن »الهدف من املعر�ص تطوير اخلربات واملهارات 
بخربات  ال���س��ت��ع��ان��ة  م��ن  ب���دل  امل�����س��اري��ع  يف  م�ستقبال  عليها  ل��الع��ت��م��اد 

خارجية واأجنبية«.
خالل  ال��ك��ردي  ح�سان  حممد  الدكتور  دم�سق  جامعة  رئي�ص  وب��ني 
جولته باملعر�ص اأهمية املعر�ص والتقنية العالية التي تدرب وعمل عليها 
للعمل  التدري�سية  الهيئة  من  املبذولة  »اجلهود  اإىل  لفتا  الكلية  طالب 
املقرر لتطوير وحتفيز الطالب وتزويدهم  العملي يف هذا  على اجلانب 

والعمل  الثقايف  املركز  مكتبة  على  حديثة  تقنيات 
على اأمتتة امل�سادر املوجودة فيها من خالل نظام 

اآيل متكامل  هو /نظام كوها/.
وق��دم ع��دد م��ن ال��ط��الب �سرحا ع��ن مراحل 
الكتب  ك��اف��ة  اإىل  مت جت��م��ي��ع  ال��ع��م��ل  م�����س��ريي��ن 
الكامل بحيث  املكتبة يف ملف اجل��رد  امل��وج��ودة يف 
ب��ل��غ ع���دد ال��ك��ت��ب م��ا ي��ق��ارب 5800 ع��ن��وان وكانت 
واملو�سوع  اللغة  اأن����واع  ث��الث��ة  على  الإح�����س��ائ��ي��ات 
اأنه من خالل هذه التجربة  اإىل  والتاريخ لفتني 
تعاونية  ك�سفحة  اجتماعية  ان��ران��ت  اإن�����س��اء  مت 
بني  التوا�سل  خاللها  من  يتم  للمعهد  وتفاعلية 

كادر املعهد داخليا واملحيط اخلارجي.
ويف ختام الفعالية جرى توزيع �سهادة خربة 
الأر�سفة  اأعمال  نفذوا  الذين  املتطوعني  للطالب 
للم�سرفني  تقدير  و�سهادات  والتزيني  والت�سنيف 
واملعلومات  امل��ك��ت��ب��ات  ق�سم  يف  املكتبة  اجن���از  ع��ل��ى 
واملعهد العايل للغات  جلهودهم املبذولة يف اإجناح 

هذه الفعالية.
اأعمال  ع��ن  فيلم  عر�ص  الفعالية  وت�سمنت 
بها  ق���ام  ال��ت��ي  وال��ت��ج��دي��د  وال��ف��ه��ر���س��ة  الت�سنيف 

الطالب يف اجناز املكتبة.

بعد اإعادة فهر�سة واأر�سفة حمتوياتها اإلكرتونيا مكتبة الكرتونية جديدة بفرع احلزب يف اجلامعة 

مبخزون عملي حول العمارة الدم�سقية والإ�سالمية«.
الكلية معر�ص �سور حول  الثانية يف  ال�سنة  اأق��ام طالب  ويف �سياق مت�سل 
امل�سرف  عبود  غ�سان  الدكتور  بني  حيث  وثباتها  بالفراغ  الأحجام  ت��وازن  مبداأ 
على املعر�ص اأنه مت ت�سكيل جلنة موؤلفة من 50 ا�ستاذا لتقييم الأعمال واختيار 

منوذج منا�سب لدرا�سته واجناز منوذج اأ�سخم منه

معر�س �سور لعنا�سر العمارة املحلية والتوازن يف كلية الهند�سة املعمارية

ح�سر الفتتاح اأمني فرع حزب البعث العربي 
ال�سراكي بجامعة دم�سق الدكتور جمال املحمود 
وع���دد م��ن اأع�����س��اء ق��ي��ادة ال��ف��رع وع��م��داء الكليات 

وح�سد من الطلبة.
و �إطالق مكتبة �لكرتونية يف كلية 

�لهند�سة �ملعمارية ت�سم 5300 عنو�نًا
كما و�سعت كلية الهند�سة املعمارية بجامعة 
بخدمة  ج��دي��دة  ال��ك��رون��ي��ة  مكتبة  ال��ي��وم  دم�سق 
حمتوياتها  واأر���س��ف��ة  فهر�سة  اإع����ادة  بعد  طالبها 
اإل��ك��رون��ي��ا وذل����ك ب��ج��ه��ود ت��ط��وع��ي��ة م���ن طالب 
ال�سنة الرابعة يف ق�سم املكتبات واملعلومات بجامعة 
اغلبها  ع��ن��وان   5300 نحو  املكتبة  وت�سم  دم�سق. 
باللغة النكليزية ودوريات عربية واأجنبية تخت�ص 
مب��ج��الت ال��ه��ن��د���س��ة امل��ع��م��اري��ة وك��ت��ب��ا يف خمتلف 
اإ�سافة  والثقافية  واملعرفية  العلمية  التخ�س�سات 

اإىل 500 ر�سالة ماج�ستري ودكتوراه.
حممد  الدكتور  دم�سق  جامعة  رئي�ص  وب��ني 
ملواكبة  ت�سعى  دم�سق  جامعة  اأن  ال��ك��ردي  ح�سان 
تبنيها  خالل  من  املت�سارعة  التكنولوجية  الثورة 
املكتبة  نظاما جديدا للمكتبات والنتقال بها من 
مل�ستخدميها  ت��ق��دم  الل��ك��رون��ي��ة  اإىل  التقليدية 

لتبادل  ت��وف��ري م�ساحة  اأه��م��ه��ا  م��ن  ك��ث��رية  خ��دم��ات 
املعرفة وللتفاعل والتوا�سل املبا�سر.

 من جانبه اأو�سح عميد كلية الهند�سة املعمارية 
الدكتور ي�سار عابدين اأن اأمتتة مكتبة كلية الهند�سة 
جهود  ت�سافر  عرب  كامال  عاما  ا�ستغرقت  املعمارية 
تكامل  التجربة  »لتثبت  وامل��ع��ل��وم��ات  املكتبات  ق�سم 
وكوادرها  واأق�سامها  بكلياتها  دم�سق«  جامعة  وغنى 
اأن افتتاح املكتبة دعوة  وطالبها. واأ�سار عابدين اإىل 
للم�ساركة يف العمل التطوعي والتميز والتفاعل مع 
الرتقاء  اإىل  با�ستمرار  الكلية  �سعي  موؤكدا  املجتمع 
مب�ساهمة  والثقافية  العلمية  م�ساريعها  مب�ستوى 

طاقات اجلامعة ال�سبابية.
توزيع  مت  باملكتبة  العمل  اإط��الق  هام�ص  وعلى 
�سهادة خربة للطالب املتطوعني الذين نفذوا اأعمال 
الأر�سفة والت�سنيف و�سهادات تقدير للم�سرفني على 
واملعلومات جلهودهم  املكتبات  املكتبة يف ق�سم  اإجناز 

املبذولة يف اإجناح هذا العمل.
وت�����س��م��ن��ت ال��ف��ع��ال��ي��ة ال��ت��ي ح�����س��ره��ا ع���دد من 
اأعمال  ال��ك��ل��ي��ات وال��ط��ل��ب��ة ع��ر���ص فيلم ع��ن  ع��م��داء 
ال��ت�����س��ن��ي��ف وال��ف��ه��ر���س��ة وال��ت��ج��دي��د ال���ت���ي ق����ام بها 

الطالب يف اإجناز املكتبة. 
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ور�سة  م��ن  الأول  ال��ي��وم  مناق�سات  رك���زت 
قاعة  يف  دم�����س��ق  ج��ام��ع��ة  تقيمها  ال��ت��ي  ال��ع��م��ل 
كليات  خطط  على  ل��ل��م��وؤمت��رات  ال��رب��ي��ة  كلية 
الربية يف اجلامعات ال�سورية ول�سيما املتعلقة 
املرحلة اجلامعية  التي متنحها يف  ب��الإجن��ازات 
ه��ذه اخلطط  لبناء  ال��الزم��ة  وامل��ع��اي��ري  الأوىل 
جماز  معلم  اإىل  ال�سف  معلم  برنامج  وتطوير 

علمي ومعلم جماز اأدبي.
واأكد رئي�ص جامعة دم�سق الدكتور حممد 
دائم  ب�سكل  ت�سعى  اجلامعة  اأن  ال��ك��ردي  ح�سان 
وخططها  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ب��راجم��ه��ا  ت��ط��وي��ر  اإىل 
الدر�سية وحتديد خمرجات التعليم امل�ستهدفة 
م��ن ب��راجم��ه��ا وم��ق��ررات��ه��ا ب��دق��ة مب��ا يتواكب 
يف  التنمية  ومتطلبات  العمل  �سوق  حاجات  مع 
بنتائج  للخروج  داع��ي��ا  الخت�سا�سات  خمتلف 
احلا�سلة  ال��ث��غ��رات  �سد  �ساأنها  م��ن  وت��و���س��ي��ات 
بالن�سبة  ال��ف��ج��وة  وردم  التعليمية  العملية  يف 
النتقال  حالت  ي�سهل  مبا  املتماثلة  للمقررات 
اجلامعات  يف  ال���رب���ي���ة  ك��ل��ي��ات  ب���ني  امل��ت��م��اث��ل 

ال�سورية احلكومية.
الدكتور  ال��رب��ي��ة  كلية  عميد  ب��ني  ب���دوره 
توحيد  اإىل  ت��ه��دف  ال��ور���س��ة  اأن  ���س��ل��وم  ط��اه��ر 

التخ�س�سات  جميع  يف  الربية  كليات  مناهج 
واأبرزها  امل�����س��ك��الت  م��ن  ال��ع��دي��د  ع��ل��ى  للتغلب 
ت��ط��وي��ر برامج  اإ���س��اف��ة اإىل  امل��ت��م��اث��ل  الن��ت��ق��ال 
كليات  ب��الأ���س��ا���ص  تعترب  ال��ت��ي  ال��رب��ي��ة  ك��ل��ي��ات 
الثغرات يف اجلانب  تطبيقية مبا ي�سهم يف �سد 
ال��ع��م��ل��ي وال��ت��ق��ل��ي��ل م���ن الخ���ت���الف ب��ي��ن��ه��ا مع 
احلفاظ على �سمة التنوع فيها ا�ستجابة لقراري 
اإ�سافة  العايل بهذا اخل�سو�ص  التعليم  جمل�ص 
برامج  م�سمون  تطوير  اإمكانية  مناق�سة  اإىل 
معلم ال�سف واأ�سلوب الأداء بالتعاون مع كليات 

الربية ووزارة الربية.
واع����ت����رب رئ���ي�������ص ق�����س��م م���ن���اه���ج وط���رائ���ق 
ب��ج��ام��ع��ة دم�سق  ال��رب��ي��ة  ك��ل��ي��ة  ال��ت��دري�����ص يف 
ال��ور���س��ة فر�سة  اأن  اإب��راه��ي��م  ه��ا���س��م  ال��دك��ت��ور 
الإمكان  ق���در  وال��ت��وح��ي��د  والتن�سيق  للتطوير 
كليات  اأق�سام  يف  التدري�ص  وطرائق  مناهج  بني 
هذه  يف  وخا�سة  ال�سورية  باجلامعات  الربية 
لالنتقال  الطلبة  فيها  ي�سطر  التي  ال��ظ��روف 
م���ن ج��ام��ع��ة لأخ�����رى مب���ا ي��خ��ف��ف م���ن معاناة 
م��ع��ادل��ة امل���واد حيث ي��وج��د اخ��ت��الف كبري بني 
بع�سها  يف  ت�سل  الكليات  يف  الدرا�سية  املقررات 

اإىل 60 باملئة.

كلية الهند�سة املعمارية تطلق م�سروعا لأر�سفة 
وتوثيق املعماريني واملباين العمرانية ال�سورية

املعماريني  اأعمال  لأر�سفة  توثيقيا  م�سروعا  دم�سق  بجامعة  املعمارية  الهند�سة  كلية  اأطلقت   
اأر�سيف يوؤرخ لالأمناط العمرانية  الذين واكبوا العمارة املحلية خالل القرن الع�سرين بغية و�سع 
واملباين املعمارية النادرة منها والإبداعية والقيم والرموز التي حتملها وتعرب عنها العمارة ال�سورية.
اإطار درا�سة توثيقية لأبرز الأعمال املعمارية  اأن امل�سروع ياأتي يف  وبني الدكتور ي�سار عابدين 
خالل  من  املحلية  العمارة  تاريخ  يف  متميزة  ب�سمة  تركوا  الذين  باملعماريني  للتعريف  �سورية  يف 
ت�سميمهم وتنفيذهم لأهم املعامل واملباين التاريخية والثقافية يف �سورية اإ�سافة اإىل توثيق �سريهم 
الذاتية واأعمالهم الإبداعية يف جمال العمارة �سمن مرجع اأكادميي تاريخي ت�ستفيد منه اجلامعات 

والأجيال القادمة ف�سال عن حتديد امل�سادر التي األهمتهم واليات مقارباتهم لعمليات الت�سميم.
وبني الدكتور عابدين اأن الكلية نظمت ور�سة عمل �سمن حلقات متعددة ي�سارك فيها طالب من 
الكلية حتت اإ�سراف مهند�سني واأ�ساتذة حيث مت خالل املرحلة الأوىل عر�ص العديد من الدرا�سات 
حول جمموعة من املعماريني ال�سوريني الذين �سمموا ونفذوا اأبنية ذات قيمة ثقافية وتاريخية اىل 

جانب بع�ص املعماريني العامليني الذين اأ�سهموا بت�سميم معامل �سهرية يف �سورية.
الهند�سة  كلية  عميد  نائب  عرقاوي/  عبري  الدكتورة/  امل�سروع  على  امل�سرفة  اأ�سارت  بدورها 
امل�ساركة يف امل�سروع قدمت خالل املرحلة الأوىل من الور�سة  اأن املجموعات البحثية  اإىل  املعمارية 
درا�سات عن املعماريني ت�سمنت اأعمالهم وفل�سفتهم يف احلياة وكتاباتهم ومدى تاأثريهم وتاأثرهم 
بع�سرهم واملهام التي تولوها واأبرز الأعمال الإبداعية يف م�سريتهم العملية يف خمتلف املحافظات 

اإ�سافة اإىل تقدمي �سور عن املخططات التي نفذوها.
ولفتت اإىل اأن عملية التوثيق �سملت اأعمال املعماريني فيما يخ�ص العمارة املحلية خالل القرن 
الع�سرين وفق فرات زمنية معينة عرب م�سادر عديدة اأبرزها اأر�سيف الكلية ومكتبة الأ�سد الوطنية 
واأر�سيف نقابة املهند�سني ومعلومات زودنا بها ذوي املعماريني الراحلني واملخ�سرمني الذين واكبوا 

فرات متعددة من تاريخ العمارة ال�سورية.
واعتربت الدكتورة عرقاوي امل�سروع فر�سة لطالع الطلبة على الأعمال العمرانية  وت�ساميمها 
وخمططاتها ومنفذوها مع تنظيم جولت ميدانية لهم اإىل اأهم ال�سروح احل�سارية التي ل تزال 
قائمة علما اأن طاقم العمل وامل�سرفني مت انتقاوؤه من ذوي اخلربة وممن واكبوا العمارة ال�سورية 

خالل فرات طويلة.

ور�سة لتوحيد برامج كليات الرتبية يف اجلامعات ال�سورية

�ل�سورية. 
وعلى �لرغم من �أهمية ذلك �إّل �أنه يالحظ وجود عزوف من قبل �لطالب لالإقبال على جمال 
�ملجتمع  يف  �سورتها  �رتباط  �لنظرة  تلك  من  عّمق  و�لذي  و�ملهنية،  �ل�سناعية  و�حلرف  �ل�سناعة 
بال�سباب �لذي �أخفق يف �لتعليم، �أو مل ي�ستطع �حل�سول على فر�سة قبول يف �إحدى �جلامعات، ليكون 
�ملعهد �ملهني هو �خليار �لبديل، حيث ُيعد تعوي�سًا عن �لبطالة فقط، ولي�س �إميانًا باأهمية �حلرف 

�ل�سناعية و�ملجال �ملهني ومدى تاأثريه على �لو�قع �لقت�سادي.
�إن هذه �ملعطيات جتعلنا باأم�س �حلاجة �إىل تعزيز ثقافة �لتعليم �لتقاين يف �ملجتمع من خالل 
�لبدء  بعد  �ل�سوق  حاجة  ح�سب  و�ملعاهد  �لخت�سا�سات  توزيع  و�إع��ادة  �لإد�ري��ة  هيكلته  �إع��ادة 
�ملجال�س  �إىل  �لتقاين  للتعليم  �لأعلى  �ملجل�س  �سالحيات  وتفعيل  مبا�سرة  �لأعمار  �إعادة  مبرحلة 
حيث  من  �إحد�ثها  قر�ر  ح�سب  مبهامها  �لقيام  من  �ملعاهد  مديرية  ومتكني  �ملحافظات  يف  �لتقانية 

�خلدمات �لتي تقدمها للمعاهد.
 كما تتطلب عملية �لتطوير در��سة م�ستقبل �سوق �لعمل و�لتنبوؤ باحتياجاته �مل�ستقبلية �أثناء 
ر�سم �سيا�سات �لتعليم �لتقاين وت�سجيع �إقبال �لطالب على �لتعليم �لتقاين و�إيفاد �أع�ساء من �لكادر 
�لتدري�سي و�لفني للخ�سوع لدور�ت تدريبية لال�ستفادة من جتارب �لدول يف تطوير �لتعليم �لتقاين 

و��سرت�ط وجود �سهادة معهد تقاين من �أجل منح �لرتخي�س �حلديث لأي م�سلحة �أو مهنة.
كل ذلك يحتم علينا يف هذ� �لوقت �لرتكيز على �لتعليم �لتقاين وتنميته ملا له من دور يف هذه 
�ملرحلة من �لتحديات �لتي تو�جها �سورية ،لأهميته يف حتقيق �قت�ساد وطني متنوع �مل�سادر ذو قدرة 
�لتنمية  منا�سبة،وحتقيق  حتتية  وبنى  و�قت�سادية  �جتماعية  خدمات  حتقيق  عالية،و  تناف�سية 
�لقائمة على �لتقنية �حلديثة و�ملعرفة و�لعتماد على �لر�أ�سمال �لب�سري و�لفكري ، �لقائم على 
ثقافة �لكفاءة و�جلودة و�أن يرتكز على منظومة موؤ�س�ساتية فاعلة وبيئة �سلبة جديرة بتحقيق 

منو �قت�سادي وتنمية م�ستد�مة.
ول بد من �لتاأكيد على �أن تغيري �لنظرة �ل�سائدة نحو �ملجال �لتقني و�ملهني، يتطلب  ت�سجيع 
جيل �ليوم على �ل�سناعة، بدءً� من �ملدر�سة من خالل �إيجاد ور�س ت�ساعد على �لإبد�ع و�لبتكار، 

وتوجيهه نحو �ملر�كز �ملخت�سة �لتي توؤهله للدخول يف هذ� �ملجال.

االفتتاحية / تتمة
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يوم علمي يف ق�سم اجلغرافية حول تاأثري 
نظريات اجليوبولتيك على الأزمة ال�سورية 

تركز /اليوم العلمي /الذي اأقامه ق�سم اجلغرافية بكلية الآداب والعلوم 
نظريات  ت��اأث��ري  على  ال�سورية  اجلغرافية  اجلمعية  م��ع  بالتعاون  الن�سانية 

اجليوبولتيك على الأزمة ال�سورية.
احللبوين  خ��ال��د  ال��دك��ت��ور  الإن�سانية  وال��ع��ل��وم  الآداب  كلية  عميد  وب��ني 
الراب  بحدة  موؤمنة  اأج��ي��ال  لتخريج  الدعم  كل  يقدم  اجلغرافية  ق�سم  اأن 
اجلغرايف واحلفاظ عليه وتقوية مقوماته وتر�سيخ مرتكزاته يف نفو�ص طالب 
ملوؤلفات  الق�سم  اإ���س��دار  اإىل  م�سريا  وثقافاتهم  بيئاتهم  اختالف  على  العلم 
تعرف بالتاريخ اجلغرايف وينظم العديد من الفعاليات والأن�سطة التعريفية 

بجغرافية الوطن وتاريخه املمتد عرب الزمن.
متا�سك  على  ت��اأك��ي��دا  باجلغرافيا  اله��ت��م��ام  ي��اأت��ي   .. احللبوين  واأ���س��اف 
وتعزيزا  بتق�سيمها  القبول  وع��دم  و�سعبا  اأر�سا  ال�سورية  اجلغرافية  البقعة 
املختلفة  الثقافة  مكونات  بني  التعددية  واح���رام  ال�سلمي  التعاي�ص  لفكرة 
فتيل  لنزع  ال��دع��وة  يف  وا�سح  اجت��اه  ومتا�سكها  بوحدتها  اجلغرافية  معتربا 

احلرب القادم من اخلارج والتعاون لطرد املعتدي.
ال�سورية  اجل��غ��راف��ي��ة  اجلمعية  ���س��ر  اأم���ني  ا�ستعر�ص  ل��ه  حم��ا���س��رة  ويف 
ال��دك��ت��ور اإب��راه��ي��م �سعيد اأ���س��ب��اب ا���س��ت��ه��داف ���س��وري��ة م��ن م��ن��ظ��وري نظريات 
النظام  يف  احلديثة  اإ�سراجتية  اجليو  ونظريات  الكال�سيكية  اجليوبولتيك 
والقت�سادية  واحل�سارية  اجلغرافية  الأهمية  اإىل  ال�ستهداف  عازيا  الدويل 
واجليوا�سراتيجية ل�سورية باعتبارها نقطة ارتكاز دولية ف�سال عن اأنها تعد 

م�سلحة عاملية للهيمنة على العامل ال�سيا�سي.
وتخلل اليوم العلمي افتتاح معر�ص /خرائط / لطالب �سعبة اخلرائط 
طالبا   40 اجن��ازه��ا  يف  ���س��ارك  خريطة   14 �سم  اجلغرافية  املعلومات  ون��ظ��م 

وطالبة.

الآداب  كلية  يف  العربية  اللغة  ق�سم  اأق���ام  امل��ق��ارن  ل���الأدب  العربي  ال��ي��وم  مبنا�سبة 
والعلوم الإن�سانية بجامعة دم�سق ندوة حتت عنوان »اأدبنا بني الدر�ص املقارن والعاملية« 

مب�ساركة عدد من الباحثني واملخت�سني.
وجود  اأن  احللبوين  خالد  الدكتور  الإن�سانية  والعلوم  الآداب  كلية  عميد  واعترب 
واإزالة  املعرفية  امل�سافات  واإل��غ��اء  وتالحمها  الثقافات  ت��ق��ارب  يف  ي�سهم  امل��ق��ارن  الأدب 
اإىل تبادلية  ال�سعوب وي��وؤدي  الثقافات مبا ميهد حلدوث تقارب بني فكر  العوائق بني 

غنية بني الأمم بعيدا عن »الرنج�سية احل�سارية«.
بدوره بني اأ�ستاذ الأدب املقارن يف الكلية الدكتور برهان اأبو ع�سلي اأن الأدب العربي 
روؤية  م��ا يحمل م��ن  الأخ���رى وه��و بقدر  الآداب  ع��ن غ��ريه م��ن  اأدب عريق ول يختلف 
فل�سفية لالإن�سان والكون يكون اأكرث قرباً من العاملية وبقدر ما يكون الأديب قريباً من 

نف�سه ومن الإن�سان يرتقي عاملياً.
واأ�سار اأبو ع�سلي اإىل اأن الأدب املقارن لي�ص مفا�سلة اإمنا �سرب اأغوار الآداب والدخول 

يف اأعماقها وك�سف اأ�سرارها وهو يف النهاية دعوة اإىل روؤية الأنا من خالل الأخر.

يف يومه العربي ..  الأدب املقـــــــــــــــــــارن يقارب بني فكر ال�سعوب

عيادة �سنية متكاملة  يف مدينة با�سل الأ�سد اجلامعية  

الثامنة  ال��وح��دة  بناء  يف  افتتحت 
عيادة  اجلامعية  الأ�سد  با�سل  مبدينة 
متفرغ  طبي  ك��ادر  عليها  ي�سرف  �سنية 
وت�سم غرفة معاجلة مزودة بتجهيزات 
حديثة وغرفة متري�ص وبهو لالنتظار 

اإىل جانب غرفة املعاينة والك�سف.
دم�سق  ج����ام����ع����ة  رئ����ي���������ص  وب�������ني 
ال���دك���ت���ور حم��م��د ح�����س��ان ال���ك���ردي اأن 
اف��ت��ت��اح ال��ع��ي��ادة ي���اأت���ي يف اإط�����ار خطة 
اجلامعة لرفع جودة ونوعية اخلدمات 

ال�سحية املقدمة للعاملني و�سرائح من الطلبة موؤكدا ا�ستعداد اجلامعة ودعمها لإحداث عيادات فرعية 
والتو�سع بخدماتها على م�ستوى الكليات.

واأكدت مديرة الطبابة يف جامعة دم�سق الدكتورة فتون بطارخ اإىل �سعي املديرية لتطوير الطبابات 
الفرعية يف التجمعات و الكليات من خالل تزويدها باأجهزة متطورة واإ�سافة خدمات جديدة مبا ي�سهم 

رفع الطاقة ال�ستيعابية لها وت�سهيل اإجراءات احل�سول على اخلدمة دون تكاليف.
ال�سنية  العيادة  يف  اخل��دم��ات  تو�سيع  على  حاليا  تعمل  املديرية  اأن  اىل  ب��ط��ارخ  ال��دك��ت��ورة  ولفتت 
بالطبابة املركزية يف منطقة الربامكة عرب ا�ستقدام كر�سي معاجلة جديد وجهاز ت�سوير حديث والعمل 

على اإحداث غرفة طوارئ واإ�سعاف مزودة بكل اأ�سناف الأدوية ال�سعافية والأجهزة الالزمة.
بدوره اأ�سار امل�سرف على العيادة الدكتور فادي عفارة اإىل اأن العيادة مزودة بكر�سي معاجلة حديث 
وجهاز تعقيم لأدوات املعاجلة واحلفر وحفظها يف الأوعية املختومة مو�سحا اأن العيادة تقدم خدمات 
عالجية وجراحية ولثوية جمانية للعاملني يف املدينة اجلامعية وفق مناذج الطبابة املعتمدة اإ�سافة اإىل 

تخدمي الطلبة يف احلالت ال�سعافية والطوارئ �سمن الإمكانيات.

جامعة دم�سق تنظم  �سل�سة دورات تدريبية 
على مبادئ الإ�سعاف الأويل

عاملني  �سملت  الأويل  الإ���س��ع��اف  م��ب��ادئ  على  تدريبية  دورات  �سل�سلة  دم�سق  جامعة  نظمت  
وطالب حتت اإ�سراف مديريتا الطبابة والتعليم امل�ستمر يف اجلامعة.

الرئوي  القلبي  /الإن��ع��ا���ص  يف  حم��اور  اأ�سهر  �ستة  م��دار  على  امتدت  التي  ال���دورات  وت�سمنت 
ال�سعافية  واحلقيبة  واحلمل  والنقل  والت�سمم  وال�سرع  والختناق  واحل��روق  والك�سور  والنزوف 

وال�سغط واحلقن اإ�سافة اإىل التدريب على ا�ستخدام الطفايات/.
 واأو�سح رئي�ص جامعة دم�سق الدكتور حممد ح�سان الكردي اأهمية هذه الدورات التي تاأتي يف 
اإطار تفعيل اجلانب التدريبي والتثقيفي لدى الكوادر العاملة يف خمتلف كليات اجلامعة خا�سة يف 
الظروف الراهنة بهدف ال�ستفادة من خدمات هذه الكوادر واخلربات التي تلقوها يف تطوير الأداء 

وتقدمي الإ�سعافات الأولية للعاملني والطلبة باجلامعة او خارجها.
بدورها اأ�سارت مديرة الطبابة الدكتورة فتون بطارخ اإىل اأن الدورات لقت قبول لدى خمتلف 
�سرائح العاملني والطالب يف اإطار خطة املديرية الرامية اإىل رفد الكليات والدوائر بكوادر مدربة 

على حالت الطوارئ من خالل تزويدهم بحقائب ا�سعافية ونقالت وجبائر.
ولفتت بطارخ اإىل اأن املديرية ت�سعى اإىل تطوير الدورات التي تقيمها عرب اإجراء دورات رفع 
م�ستوى للمدربني وفرز بع�ص املتدربني للتدرب يف ق�سم الإ�سعاف املركزي مب�سفى املوا�ساة م�سرية 

اإىل اإقامة دورة تدريبية اأول كل �سهر لع�سرة متدربني تقريبا.
واأك��د عدد من امل�ساركني اأن هذه ال��دورات اأ�سهمت برميم الثغرات لديهم وزي��ادة الوعي من 
خالل تقدمي املدربني املعارف لهم وتدريبهم على مبادئ الإ�سعاف الأويل وبع�ص املفاهيم ال�سحية 

وتنمية ثقافة العمل التطوعي وتعزيزها. 
ويف ختام الدورات مت توزيع ال�سهادات على امل�ساركني.
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زينة  امل��ه��ن��د���س��ة  مت��ك��ن��ت   2009 ع����ام  يف 
كلية  الكهربائية يف  الطاقة  ق�سم  بيطار من 
بجامعة  والكهربائية  امليكانيكية  الهند�سة 
بالطاقة  تعمل  ���س��ي��ارة  ت�سميم   م��ن  دم�سق 
وقودها  ت�ستمد   ، للبيئة  ،�سديقة  ال�سم�سية 

من خاليا مثبتة على �سطحها. 
ل�سيارة  الأول  هو  الت�سميم   ه��ذا  وك��ان 
اأكادميي  باإ�سراف  �سورية  يف  ينجز  كهربائية 
الت�سميم  هذا   وبنتيجة  الكلية،  اأ�ساتذة  من 
ح�سلت الباحثة بيطار على درجة املاج�ستري 

يف الطاقات املتجددة.
على  �سنوات   7 نحو  م�سي  وبعد  والآن   
ونتيجة  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة   ال�����س��ي��ارة  ت�سميمها 
ال��ع��ل��م��ي يف  ه���ذا املجال  ل��ل��ب��ح��ث  م��ت��اب��ع��ت��ه��ا 

درا�سة  اجن��از  من  بيطار  املهند�سة  ا�ستطاعت 
اأداء  درا���س�����ة  يف  بعنوان" م�����س��اه��م�����ة  ع��ل��م��ي��ة 
املحرك�ات الكهربائي�ة امل�ستخدم�ة  يف ال�سيارة 
الكهربائي�ة ال�س�م�سي�ة " لنيل درجة الدكتوراه 
يف ال��ط��اق��ات امل��ت��ج��ددة " ب��اإ���س��راف علمي من 

قبل الدكتور �سميح اجلابي. 
اأحدث  املرجعية  الدرا�سة  ت�سمنت  وق��د 
الأب�����ح�����اث ال��ع��ل��م��ي��ة يف جم�����ال ال�������س���ي���ارات 
الكهربائية  امل��ح��رك��ات  واأن������واع  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
امل�ستخدمة فيها ومت ا�ستعرا�ص هذه الأبحاث 
العلمية ودرا�سة النتائج العلمية التي تو�سلت 

اإليها.
هذا  اأن  اإىل  ب��ي��ط��ار  ال��ب��اح��ث��ة  واأ�����س����ارت 
اأنظمة  م���ب���ادئ ع��م��ل  اأي�������س���اً  ال��ب��ح��ث ع���ال���ج 
حالياً  امل�ستخدمة  املختلفة  الكهربائي  اجل��ر 
اأجزائها  وحت��دي��د  الكهربائية  ال�����س��ي��ارات  يف 
ميكانيكية  مكونات  من  الرئي�سة  وعنا�سرها 
العملي  اأدائ��ه��ا  ومقارنة  كهربائية،  ومكونات 

مع بع�سها.
الكهربائية  ال��������دارات  حت���دي���د  مت  ك��م��ا 
وحمركات  التحري�سية  للمحركات  املكافئة 
ال�سيارة  يف  امل�����س��ت��خ��دم��ة  امل�����س��ت��م��ر  ال���ت���ي���ار 
معادلت  و�سع  بحث  ج��رى  ،كما  الكهربائية 
ت�سغيل كل حمرك والنموذج الريا�سي الالزم 

لنمذجة كل من هذه املحركات. 
واأ�سافت الباحثة... لقد ان�سب الهتمام 
الكهربائية  امل����ح����رك����ات  م����ن  ن���وع���ني  ع���ل���ى 
امل�����س��ت��خ��دم��ة يف ال�����س��ي��ارة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة وهي 
واملحرك  الت�سل�سلي  امل�ستمر  التيار  حم��رك 

بعد ت�سميمها ال�سيارة الكهربائية الباحثة زينة بيطار تنجز درا�ستها العلمية 
 م�ساهمة يف درا�سة اأداء املحركـات الكهربائيـة امل�ستخدمـة 

يف ال�سيارة الكهربائيـة ال�سـم�سيـة 

ال��ت��ح��ري�����س��ي اخل���ا����ص ث���الث���ي الأط������وار، 
وذل��ك لأن��ه مت التمكن من احل�سول على 
مناذج عملية من هذه املحركات ذات البنية 
ال�سيارات  يف  للعمل  وامل��الئ��م��ة  اخل��ا���س��ة 
الكهربائية ، حيث متت حماكاة عمل هذه 
لكل  الريا�سي  للنموذج  ا�ستناداً  املحركات 
املحركات  ه��ذه  اأداء  درا���س��ة  بغر�ص  منها 
الكهربائي  اجل����ر  ن���ظ���ام  يف  ت��ع��م��ل  وه����ي 

لل�سيارة.
يف  مت  اأن������ه  اإىل  ال���ب���اح���ث���ة  واأ�������س������ارت 
اأط��روح��ة ال��دك��ت��وراه اجن��از درا���س��ات حول 
ال�سيارة  يف  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  امل��ح��رك��ات  اأداء 
ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة وو���س��ع من���اذج حم��اك��اة عمل 
الت�س�سل�سلي  امل�����س��ت��م��ر  ال���ت���ي���ار  حم�����رك 
امل�ستخدم يف ال�سيارة الكهربائية بالإ�سافة 
ا�ستعملت  ال��ت��ي  الل��ك��رون��ي��ة  امل��ب��دل��ة  اإىل 
مناذج  وك��ذل��ك  والتحكم،  ال��ق��ي��ادة  لغر�ص 
حماكاة عمل املحرك التحري�سي اخلا�ص 
املبدلة اللكرونية  ثالثي الأط��وار ومعه 
القيادة  لغر�ص  ا�ستعملت  ال��ت��ي  اخل��ا���س��ة 

والتحكم.
ع��م��ل��ي��ة حم���اك���اة هذه  اأن  ب��ي��ن��ت  ك��م��ا 
ب��رن��ام��ج ماتالب  ب��ي��ئ��ة  ال���ن���م���اذج مت���ت يف 
  Matlab/Simulik احل��ا���س��وب��ي��ة 
الت�سغيل  وقد مت حماكاة عدد من ح��الت 
الت�سل�سلي  امل�ستمر  التيار  ملحرك  الفعلية 

وللمحرك التحري�سي ثالثي الأطوار.
عمليات  اأن  اإىل  ال��ب��اح��ث��ة   واأ����س���ارت   
التحري�سي  امل����ح����رك  ت�����س��غ��ي��ل  حم����اك����اة 

دم�سق  بجامعة  املعمارية  الهند�سة  كلية  اأجن��زت 
ال���روؤى  ت�سمنت  دم�����س��ق  م��دي��ن��ة  ع��ن  متميزة  درا���س��ة 
اخل�سراء  دم�سق  ملدينة  امل�ستقبلية  والأف��ك��ار  الأول��ي��ة 
 ( للمدينة  الطبيعي  ال����راث  ت��ع��زي��ز  يف  ي�سهم  مب��ا 
امل�ساة  حم��اور  يف  بيئية  كممرات  وف��روع��ه  ب��ردى  نهر 
ومعاجلات  جذابة  عامة  ف��راغ��ات  وخلق  وال��دراج��ات( 

بيئية م�ستدامة ،
وق��د متخ�ست ه��ذه ال��درا���س��ة ع��ن اأع��م��ال ور�سة 
ب��ه��ا 21 ط��ال��ب��ا وط��ال��ب��ة م��ن ماج�ستري  ���س��ارك  ع��م��ل 
وتخطيط  وتن�سيق  ت�سميم  يف  والتخ�س�ص  التاأهيل 
احلدائق واملحيط الطبيعي يف الكلية بعنوان / املمرات 

الالزوردية/.
اأن  ع��اب��دي��ن  ي�سار  ال��دك��ت��ور  الكلية  عميد  وب��ني 
واملقرحات   الأف��ك��ار  م��ن  ط��رح��ت جمموعة  ال��ور���س��ة 
حيث جرى جمع املعلومات املطلوبة امل�ساعدة يف العمل 
املياه  التنظيمية  ونهر بردى و�سبكة  مثل املخططات 
وامل�ساحات اخل�سراء يف املدينة حيث مت الطالع على 
جتارب مماثلة لإعادة اإحياء جماري النهار والطالع 
على جتارب �سابقة حول التنمية امل�ستدامة يف مدينة 

دم�سق.
واأ�سار عابدين اإىل اأن الهدف من الور�سة  اإنتاج 
متاحة  لت�سبح  الباحثني  ط��روح��ات  يلخ�ص  تقرير 
ل��ل��ط��الب وامل��خ��ط��ط��ني وامل��ه��ت��م��ني ب��ه��ذا امل��ج��ال لفتا 
متميزة  اأف��ك��ارا  ط��رح��وا  الور�سة  يف  امل�ساركني  اأن  اإىل 
مع  م�سمونها  وت��ط��وي��ر  مناق�ستها   ج���رى  وج��ري��ئ��ة 
واملوؤ�س�سات  الهيئات  على  عر�سها  لي�سار  الأ���س��ات��ذة  

املعنية واأ�سحاب القرار.
من  املطروحة  الأفكار  اأن  اإىل  عابدين  لفت  كما 
خالل ور�سة العمل ركزت على �سرورة اللتزام بالعمل 
ل��ت��ح��وي��ل دم�����س��ق اإىل مدينة  ال��ط��ري��ق  وف���ق خ��ارط��ة 
ب���ردى �سمن الن�سيج  ن��ه��ر  ف���روع  خ�����س��راء  وحت��وي��ل 
املديني لدم�سق اإىل ممرات بيئية متفاعلة مع املدينة 
ال�ستمرارية  �سمان  ط��ري��ق  ع��ن  وذل���ك  ف��ع��ال  ب�سكل 
والو�سل ما بني املناطق على جوانب الأنهار والو�سل 
ما بني �ساحات وعقد ونقاط العالم الهامة يف املدينة. 
اأن نهر بردى يقدم  واأك��دت  نتائج الدرا�سة على 
فر�سة عظيمة ليكون حالة درا�سية حول كيفية اإحياء 
لتحديات  تت�سدى  ملدينة  وانعكا�ص  الأن��ه��ار  جم��اري 
بع�ص  اأهمية  على  املقرحات  بع�ص  ورك��زت  امل�ستقبل 
حماور الأنهار التي تخرق املدينة كونها تعك�ص مفهوم 

املمرات اخل�سراء البيئية .
دم�سق  مدينة  ام��ت��الك  اإىل  ال��درا���س��ة  وخل�ست 
ل��ب��ن��ي��ة خ�����س��راء غ��ن��ي��ة وم��ت��م��ي��زة ب��ت��ن��وع��ه��ا احليوي 
وتراثها الطبيعي مما يحتم العمل على املحافظة على 
اأ�سا�سية  وتعزيزها كدعامة  للمدينة  البنية اخل�سراء 
الأولوية  اإعطاء  اأك��دت على �سرورة  كما  ل�ستدامتها  
و�سرورة  وتنظيمها  وامل�����رور  ال��ن��ق��ل  �سبكة  ل��درا���س��ة 
تفعيل و�سائط نقل �سديقة للبيئة مبا يحقق الدمج 

والن�سجام مع ال�سبكة اخل�سراء والزرقاء.
املمر  مفهوم  تعزيز  اأن  اإىل  ال��درا���س��ة   وخل�ست 
البيئي لفروع الأنهار �سمن املدينة يعتمد على الوعي 
فوائد  تقدمه من  وما  املمرات  هذه  باأهمية  والثقافة 

بيئية اجتماعية، ترفيهية واقت�سادية للمدينة.

اخل��ا���ص ث��الث��ي الأط�����وار وحم���رك التيار 
الكهربائية  ال�سيارة  يف  الت�سل�سلي  امل�ستمر 
ال���ت���ي مت���ت يف ه����ذا ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي هي 

عمليات مبتكرة ومل جتر حتى الآن.
و خ�����س�����ص اجل�����زء الأخ������ري م���ن هذا 
واإجراء  العملية  للدرا�سة  العلمي  البحث 
التيار  م����ن حم�����رك  ك����ل  ع���ل���ى  ال����ت����ج����ارب 
التحري�سي  وامل��ح��رك  الت�سل�سلي  امل�ستمر 
ثالثي الأطوار ثم متت يف الف�سل ال�ساد�ص 
مقارنة نتائج املحاكاة احلا�سوبية مع نتائج 

التجارب العملية.
تغذية  م�ساألة  درا�سة  اأي�سا  ج��رت  كما 
بالطاقة  الكهربائية  ال�سيارة  يف  املحركات 
الفنية  احللول  واآخ��ر  الالزمة  الكهربائية 
التي ابتكرتها ال�سركات ال�سانعة لل�سيارات 

الكهربائية.
واملقرحات  النتائج  اإدراج  مت  واأخ���ريا 
ال��ت��ي ب���رزت م��ن ه���ذه ال��درا���س��ة ح���ول اأداء 
واأداء  الت�سل�سلي  امل�ستمر  ال��ت��ي��ار  حم���رك 
ثالثي  اخل����ا�����ص  ال���ت���ح���ري�������س���ي  امل����ح����رك 
الأطوار وامل�ستخدمة يف ال�سيارة الكهربائية  
ووتبني باملقارنة مع نتائج التجارب العملية 
اأن نظام قيادة حمركي اجلر امل�ستخدمة ذو 
ا�ستجابة جيدة قادر على متابعة التغريات 

ال�سريعة احلا�سلة على العزوم.
النمذجة  ع��م��ل��ي��ة  ن��ت��ائ��ج  ج�����اءت  ك��م��ا 
التجارب  ن��ت��ائ��ج  م���ع  م��ت��ط��اب��ق��ة  امل���ح���اك���اة 
هذا  اأن  يثبت  مم��ا  اأُج���ري���ت،  ال��ت��ي  العملية 
يف  لال�ستخدام  خ�سي�ساً  امل�سمم  امل��ح��رك 
مالئم  الكهربائي  اجل��ر  ويف  النقل  و�سائل 
ال�سيارات  يف  ل��ال���س��ت��خ��دام  ج����داً  و���س��ال��ح 

الكهربائية. 
التجارب  من�سة  اأن  ال��ب��اح��ث��ة  وب��ي��ن��ت 
الطاقة  ق�����س��م  خم���اب���ر  يف  جت��ه��ي��زه��ا  مت 
يف  العليا  ال��درا���س��ات  للطالب  الكهربائية 
اختبار لأداء حمركات  الكلية و هي من�سة 
اجل����ر ت�����س��ك��ل ف���ائ���دة ل���ط���الب ال���درا����س���ات 
العليا ملتابعة اأداء هذه الأنواع اخلا�سة من 
املحركات املدرو�سة نظريا فقط ليتم لحقا 

تطويرها عمليا.
من  متكنت  اأن��ه��ا  اإىل  الباحثة  ولفتت 
اأب����ح����اث خ���ارج���ي���ة يف جملة  ن�����س��ر خ��م�����ص 

املجال. هذا  يف   science Direct

املمرات الالزوردية .. 
درا�سة من كلية العمارة 
توؤكد  �سرورة املحافظة 

على البنية اخل�سراء 
ملدينة دم�سق وتعزيزها 

كدعامة اأ�سا�سية ل�ستدامتها 
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عالقة الطالب 
باأ�ستاذه اأ�سا�س اإجناح 
العملية التعليمية 

 ت��ع��د �ل���ع���الق���ة ب���ني �لأ����س���ت���اذ 
و�ل��ط��ال��ب ع��ن�����س��ر� ه��ام��ا يف �إجن���اح 
ولعلها  �جلامعة  يف  �لتعليمية  �لعملية 
من �أهم �لعو�مل �لتي ت�ساعد �لطالب يف 
�لأ�ستاذ  لكون  �لدر��سية  �سنته  �جتياز 
و�ملحبة  �لثقة  يزرع  �لذي  �لقدوة  هو 

بني طالبه. 
�نعد�م  �أن  �إىل  �ل��وق��ائ��ع  وت�سري 
�لتفاعل بني �لطالب و�لأ�ستاذ �جلامعي 

ت�ساهم يف توتري �لعالقة بينها. 
�أنف�سنا  م��ع  �سادقني  نكون  ولكي 
يبنون  �جلامعة  �أ�ساتذة  بع�س  هناك 
غري  لعتبار�ت  �لطالب  مع  عالقاتهم 
مو�سوعية منها �سخ�سية �أو �جتماعية 
وهي �أخطاء ل ميكن تربيرها من قبل 

بع�س �لأ�ساتذة حتت �أي م�سوغ كان.
جامعي  �أ���س��ت��اذ  ك��ل  على  وي��ج��ب   
و�آث���ار  ت�سرفاته  منعك�سات  �إدر�ك 
لكل  �أن  ي��درك  و�أن  �أق��و�ل��ه  و  �أفعاله 
على  �أخالقي  �أث��ر  له  عنه  ي�سدر  فعل 

�لطالب، و�جلامعة و�ملجتمع. 
تكون  �أن  �ل�����س��روري  م��ن  ول��ه��ذ� 
�لعالقة �ملتبادلة بني �جلانبني مظلتها 
مبدى  �ل��ط��ال��ب  يقا�س  و�أن  �ل�����س��دق، 
قاعة  د�خ��ل  و�سلوكه  �لعلمي   عطاءه 

�لتدري�س و�حرت�مه لنف�سه وزمالئه. 
�لطالب  �إق��د�م   �أن  هنا   ننكر  ول 
�مل�سوؤولة   غري  �لت�سرفات  بع�س  على 
من  ت�سدر  �لتي  وخا�سة  �أ�ستاذه  �أم��ام 
 ، قبل بع�س �لطالب �مل�ستهرتين بالعلم 
هذه  �سفو  تعكري  يف  كبري  ب�سكل  ت�سهم 
�جلامعي   �لأ���س��ت��اذ  جتعل  و  �ل��ع��الق��ة  
قد  ح��ادة  مو�قف  يتخذ  ق�سد  ب��دون 
�لقاعة  د�خ��ل  �ل��ط��الب  جميع  تطال 
بع�س  ت�����س��رف��ات  نتيجة  �ل��در����س��ي��ة 

�لطالب غري �مل�سوؤولة. 
على  �لتاأكيد  م��ن  لب��د  هنا  وم��ن 
باعتباره   �جل��ام��ع��ي  �ل��ط��ال��ب  م��ك��ان��ة 
�لثقافية  �لبلد  و�ج��ه��ات  م��ن  و�ج��ه��ة 
�لأوىل  ب��ال��درج��ة  �جل��ام��ع��ات  وع��ل��ى 
�لأخالق  �أ�سا�س  على  وتكوينه  رعايته 
بلد  �أي  يف  �مل�ستقبل  عماد  هم  فالطلبة 
�سيتوىل  �ل��ذي  �لب�سري  �خل��ز�ن  وه��م 
موؤ�س�ساته  و�إد�رة  �ملجتمع  ���س��وؤون 
يف  و�لأخ��الق  و�ملبادئ  �لقيم  وتر�سيخ  

�سوؤون �حلياة .
�إيجاد  على  �حلر�س  منطلق  ومن 
�جلامعي  �لأ���س��ت��اذ  ب��ني  جيدة  عالقة 
بني  �لعالقة  تكون  �أن  لب��د  وطالبه 
�لتفاهم  قيم  على  مبنية  �ل��ط��رف��ني 
و�لتعاون و�لتقدير و�لحرت�م �ملتبادل 

للو�سول �إىل �لهدف �ملن�سود.
 و�ئل حفيان

جامعة دم�سق تنظم زيارة ملنظمة اآمال  بدم�سق
العربي  البعث  ح��زب  ف��رع  مع  بالتعاون  دم�سق  جامعة  نظمت 
ال�سراكي زيارة اإىل املنظمة ال�سورية للمعوقني /اآمال/ يف دم�سق 
التوحد  اأط���ف���ال  مل��ج��م��وع��ة م��ن  ت��ف��اع��ل��ي  ن�����س��اط  مت خ��الل��ه��ا تنفيذ 

و�سعاف ال�سمع.
اأن  الكردي  ح�سان  حممد  الدكتور  دم�سق  جامعة  رئي�ص  وبني 
وانطالقا  الجتماعي  اجلامعة  ال��دور  جت�سيدا  تاأتي  الفعالية  هذه 
من حر�سها على التعامل والتعاون مع جميع فئات املجتمع خا�سة 
ذوي الحتياجات اخلا�سة من اجل ر�سم الب�سمة على �سفاههم موؤكدا 
اجلماعي  احل�����ص  ينمي  تطوعي  ون�ساط  عمل  لأي  ال��دع��م  ت��ق��دمي 

والإبداعي لدى الأفراد.
واأ�سار الكردي اإىل دور الطلبة يف تعزيز ثقافة العمل التطوعي 
من خالل الفعاليات واملبادرات التطوعية التي يقومون بها للتاأكيد 
اأن دور اجلامعة ل يقت�سر على العملية التدري�سية فقط واإمنا توؤدي 

دورا اجتماعيا اأي�سا.
بدورها لفتت ع�سو قيادة فرع احلزب باجلامعة رئي�ص مكتب 

العمال الدكتورة �سهام دانون اإىل اأن هذه الفعالية جت�سد الدور التكاملي ما بني املوؤ�س�سات التعليمية واجلمعيات الأهلية بهدف م�ساركة الأطفال يف فرحة 
العيد منوهة بدور ال�سباب يف اإطالق وتنظيم املبادرات اخلا�سة بالأطفال.

واأو�سحت منظمة الفعالية وامل�سرفة على فريق اجلامعة التطوعي عال ق�سماين اأن 25 متطوعا ومتطوعة من كليتي احلقوق والعلوم ال�سيا�سية 
بجامعة دم�سق �ساركوا يف تنفيذ الفعالية من خالل تاأهيل عدد من اأطفال مركزي التوحد والإعاقة ال�سمعية مبنظمة /اآمال/ لفتة اإىل تق�سيم الأطفال 
ملجموعات ي�سرف على كل جمموعة متطوع مهمته م�ساعدة الأطفال على اللعب والن�ساط املطلوب مثل تركيب فواني�ص ورقية وتلوينها والقيام بن�ساط 

ريا�سي وغريها. 
من جهتها اأ�سارت م�سوؤولة مركز التوحد يف منظمة /اآمال/ با�سمة �ساهني اإىل اأهمية الن�ساط التفاعلي بالن�سبة الأطفال التوحد وتدريبهم على 
بع�ص املهارات اليدوية �سمن عمل جماعي يغلب عليه الفرح مبا ي�سهم يف ربط الفكرة بال�سورة وتوفري ف�ساءات لنخراط الأطفال بالأن�سطة املنفذة 

مبينة اأن عدد الأطفال امل�ساركني بالن�ساط يبلغ 16 طفال وطفلة. 
ومت يف نهاية الفعالية توزيع هدايا على الأطفال امل�ساركني.

دم�سق  يف  اجلامعي  التوليد  م�سفى  قدم 
 2015 ع����ام  ه����ذا  م���ن  الأول  ال��ن�����س��ف  خ����الل 
خدمات طبية متميزة للمراجعني حيث جتاوز 
الأول من  الن�سف  نهاية  املقبولني حتى  عدد 
العام اجل��اري /8500 / مري�سة  على الرغم 
من اإجراءات ال�سيانة التي يجريها امل�سفى يف 

بع�ص اأق�سامه جراء عمليات الرميم. 
اجلامعي  ال��ت��ول��ي��د  م�سفى  م��دي��ر  ول��ف��ت 
اأن عمليات ترميم  اإىل  الكردي  ب�سار  الدكتور 
امل�����س��ف��ى يف م��راح��ل��ه��ا الأخ�����رية  ح��ي��ث  �سيتم 
الن��ت��ه��اء م��ن م�����س��روع ال��رم��ي��م اأواخ����ر العام 
امل�سروع  تنفيذ  ن�سبة  بلغت  اأن  بعد  اجل���اري 

. %90
اأن وجود عدة عوامل  اإىل  الكردي  واأ�سار 
�ساهمت يف تاأخري اجناز امل�سروع  ومن اأبرزها 
متديد الغازات  لأق�سام امل�سفى حيث مل يكن 
ملحوظا  هذا الأمر يف العقد الأ�سا�سي مل�سروع 
الغازات  متديد  اأن  اإىل  لفتا  الأم��ر  الرميم 
الغاز  حمطات  و�سول  بانتظار  جاهزا  اأ�سبح 

من اأجل تو�سيلها .
وبني الكردي اأن غرفة املخا�ص يف امل�سفى 
مت تزويدها بتجهيزها حديثة وبتقنيات عالية 
وه���ي ح��ال��ي��ا ق��ي��د ال��رك��ي��ب ك��م��ا مت اإح����داث 
امل�سفى  يف  اخل��ا���ص  للق�سم  عمليات  غ��رف��ت��ي 
ب�سكل  ق�سم ثاين لالأطفال يعمالن  واإح��داث 
ال�سيانة  عمليات  من  التقليل  بهدف  متبادل 
اإىل احل��د الأدن����ى و���س��م��ان امل��ت��اب��ع��ة  حيث مت 
و�سع ميزانية له يف اخلطة ال�ستثمارية من 
الق�سم  ت���وازي  حديثة  اج��ه��زة  ا�ستقدام  اأج���ل 

الأول .
من  متكاملة  درا���س��ة  و�سعت  واأ����س���اف.. 
للنفايات  م���ع���اجل���ة  حم���ط���ة  ت���رك���ي���ب  اأج�������ل  

اإدراج���ه���ا يف اخلطة  وال�����س��ل��ب��ة ومت  ال�����س��ائ��ل��ة 
العام  خ���الل  التنفيذ  ل��ت��دخ��ل  ال���س��ت��ث��م��اري��ة 
القادم وذلك نظرا خلطورة النفايات وخا�سة 

ال�سائلة منها .
امل�ستلزمات  ك����اف����ة  ت�����اأم�����ني  مت  ك����م����ا 
عمليات  ب�����اإج�����راء  اخل���ا����س���ة  وال���ت���ج���ه���ي���زات 
م�سريا  التنظري  طريق  عن  الرحم  ا�ستئطال 
الدرا�سات  لطالب  متوفرة  ال��ظ��روف  اأن  اإىل 
بدل  العمليات  من  النوع  ه��ذا  لإج���راء  العليا 

من اجلراحة املفتوحة .
تتبعها  ال���ت���ي  ال��ق��ب��ول  لآل���ي���ة  ب��ال��ن�����س��ب��ة 
اأو  فقدن  ممن  احلوامل  ا�ستقبال  يف  امل�سفى  
الزواج  كعقد  العائلية  ال��ب��ي��ان��ات  ميتلكن  مل 
املناطق  م��ن  ال��واف��دي��ن  العائلية  البطاقة  اأو 
احلالت  ه��ذه  اأن  اإىل  ال��ك��ردي  لفت  ال�ساخنة 
ا�سعافية  ك��ح��الت  امل��ري�����س��ات  ا���س��ت��ق��ب��ال  ي��ت��م 
حيث تتم عمليات الولدة بعد اإخطار اجلهات 

املخت�سة بتلك احلالت.  
امل�سفى يجرى  اأن  اإىل  الكردي  اأ�سار  كما  

يوميا بني 40� 50 عملية ولدة  بني الطبيعية 
و�سل  الكلي  ال���ولدات  ع��دد  واأن  والقي�سرية  
من  الأول  ال��ن�����س��ف  خ�����الل   /7000/ ن���ح���و 
قي�سرية  ولدة   /2650/ منها  اجل��اري   العام 

و/3340/ ولدة طبيعية. 
ال��ك��ردي اإىل زي���ادة ملحوظة يف  واأو���س��ح 
ع���دد ال��ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ي ي��ج��ري��ه��ا امل�����س��ف��ى حيث  
ال��ع��ام املا�سي 8330  ال����ولدات يف  جت���اوز ع��دد 
ع��ام 2010 مرجعا  ولدة مقابل 4725  خ��الل 
للمواطنني  الج��ت��م��اع��ي��ة  ل��ل��ظ��روف  ال�����س��ب��ب 
من  امل�سفى  يقدمها  ال��ت��ي  اخل��دم��ات  وت��ط��ور 
جراء تطبيق اإجراءات �سبط اجلودة  م�سريا 
اأن معدل وفيات الأمهات انخف�ص ب�سكل  اإىل 
تدريجي خالل الأعوام الأربعة املا�سية  حيث 
مئة  لكل   7.8 نحو  املا�سي  العام  �سجل خالل 
األف بعد اأن و�سل خالل عام 2010 اإىل 67 لكل 
مئة األ��ف  كما انخف�ست انتانات اجل��روح اإىل 
خالل   %1 �سجلت  اأن  بعد  املا�سي  العام   %0،1

عام 2010. 

جديد م�سفى �لتوليد و�أمر��س �لن�ساء �جلامعي 
�سبعة اآلف حالة ولدة خالل الن�سف الأول من عام 2015
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بالتعاون مع الحتاد الوطني لطلبة �سورية 
وم�ساركة باحثني وحقوقيني من بع�ص اجلامعات 
من  وخمت�سني  واخل��ا���س��ة  احلكومية  ال�����س��وري��ة 
عدد من الوزارات والهيئات املعنية اأقامت جامعة 

دم�سق ور�سة عمل عن املخدرات واأ�سرارها. 
ال��ور���س��ة /15/ ورقة  امل�����س��ارك��ون يف  ون��اق�����ص 
ت��رك��زت م��و���س��وع��ات ح���ول دور اجلامعات  ع��م��ل  
بهدف  وانت�سارها  امل��خ��درات  اأخطار  احل��د من  يف 
توعية �سباب اجلامعة  وتقدمي روؤاهم حول اأجنع 
ال�سبل ملعاجلة هذه الظاهرة  بالإ�سافة اإىل موقف 
واأ�ساليب  ال�سوري من جرائم املخدرات  الت�سريع 
ودور  الإ�سالمية  ال�سريعة  مكافحتها وحكمها يف 

القانون يف احلد من ظاهرة انت�سارها. 
املخدرات اآفة تهدد حياة وم�ستقبل ال�سباب

كما تناولت حماور الور�سة اجلوانب الطبية 
املر�سية  واآثارها  واأ�سرارها  للمخدرات  ال�سرعية 
على اجل�سم و�سبل الوقاية منها وحماية الأ�سرة 
اإىل ت�سليط ال�سوء على خماطر   منها بالإ�سافة 

املخدرات الطبيعية وامل�سببة للهلو�سة.
حممد  الدكتور  دم�سق  جامعة  رئي�ص  واأك��د 
ح�سان الكردي اأن هذه الندوة تندرج �سمن اإطار 
خطة اجلامعة والحتاد الوطني لطلبة �سورية يف 
تنظيم الفعاليات والن�ساطات التي تهتم بق�سايا 

ال�سباب وم�سكالتهم الجتماعية والنف�سية. 
ال�سوري  ال�����س��ب��اب  اأن   ... ال��ك��ردي  واأ����س���اف 
وم�ستقبله  ال���وط���ن  ع���م���اد  اجل���ام���ع���ات  وط�����الب 
وهم  الآن يف ظل احلرب التي ت�سن على �سورية 
م�ستهدفون اأكرث من اأي وقت من قبل قوى ال�سر  
امل�سكالت  اأك��رث  امل��خ��درات م��ن  اآف��ة  اأن   اإىل  لفتا 
العامل   يف  ال�سباب  وم�ستقبل  ح��ي��اة  ت��ه��دد   ال��ت��ي 
ولهذا فالوقوف اإىل جانبهم  وتوعيتهم ب�سرورة 
الت�سدي لهذه الآفة  واجب على املجتمع بدءاً من 
الأ�سرة واملدر�سة واجلامعة وت�سافر جهود جميع 

املعنية  والأهلية  احلكومية  واملوؤ�س�سات  الهيئات 
مبكافحة املخدرات.

�لو�زع �لديني و�لذ�تي �سمان 
�لوقاية

حممد  الدكتور  ال�سريعة  كلية  عميد  ولفت 
توفيق البوطي  يف حما�سرته »املخدرات يف ميزان 
الديني  ال�����وازع  اأن  اإىل   » الإ���س��الم��ي��ة  ال�����س��ري��ع��ة 
القومية  والربية  ال�سليمة   والأخ���الق  وال��ذات��ي 
م�سكلة  م��ن  املجتمع  ل��وق��اي��ة  �سمانة  اأع��ظ��م  ه��ي 

املخدرات.
 واأ���س��ار ال��ب��وط��ي  اإىل اأن امل��خ��درات ه��ي من 
الذي  الأخالقي  الف�ساد  واأدوات   مفرزات  اأخطر 
ن�ساأ يف ظل احلرب الكونية التي مل توفر �سالحا 
ت�سعى  التي  املافيات  خ��الل  من  املجتمع  لتفكيك 
النحراف  و���س��ائ��ل  ون�سر  ال�سباب  ط��اق��ات  لقتل 

الأخالقي فيه لإفقاده ال�سمود واملواجهة.
اجلهات  تتحمل  اأن  ���س��رورة  على  �سدد  كما   
املعنية م�سوؤوليتها يف مكافحة هذه الآفة واتخاذ 
ال��و���س��ائ��ل ال��ن��اج��ع��ة مل��ن��ع ان��ت�����س��اره��ا وع����دم اإكثار 

ور�سة عمل حول املخدرات واأ�سرارها..
 وامل�ساركون يوؤكدون دور اجلامعات يف احلد من اأخطارها 

تكرمي الطالب الع�سرة الأوائل الفائزين يف 
الأوملبياد الطالبي اجلامعي للريا�سيات لعام 2015 

 
كرمت جامعة دم�شق �لطالب �لع�شرة �لأو�ئل �لفائزين يف �لأوملبياد �لطالبي �جلامعي �ل�شابع 

للريا�شيات لعام 2015 وذلك على مدرج كلية �لعلوم.
وبني رئي�ش جامعة دم�شق �لدكتور حممد ح�شان �لكردي خالل �حلفل �أن لدى �جلامعة خطة 
عاتقهم  على  يقع  �لذين  �لوملبياد  يف  �لفائزين  لحت�شان  تهدف  �ملتميزة  �لرب�مج  من  متكاملة 

�مل�شاركة يف تطوير �خلرب�ت و�ملعارف بغية لرتقاء ب�شوية �لو�قع �لبحثي و�لتطبيقي يف �جلامعة.
و�أكد �لكردي �أن �جلامعة �شرعى بكل �ل�شبل هذه �لرثوة �لوطنية من �ملبدعني و�ملو�هب عرب 

تقدمي كل �لإمكانيات لهم و�ل�شتفادة من خرب�تهم.  
لالوملبياد  �لعلمية  �للجنة  ورئي�ش  دم�شق  �لريا�شيات يف جامعة  ق�شم  رئي�ش  لفت  من جهته 
توظيف  �أهمية  للطالب  للريا�شيات يربز  �لأوملبياد �جلامعي  �أن  �إىل  �للطيف هنانو  �لدكتور عبد 
طرح  يف  ي�شهم  كما  و��شتثماره  �ملعريف  �ملخزون  توظيف  عرب  �لعلمية  �مل�شكالت  حل  يف  �ملعرفة 
و�كت�شاف و�شياغة �آليات توظيف �ملعرفة بحل �مل�شكالت �لعملية عرب �ملحاكمة �ملنطقية كمرتكز 

يف �لتفكري �لعملي و�شقله وتنظيمه.
�جلهود  نتيجة  متميز�  جناحا  حقق  للريا�شيات  �لعلمي  �لأوملبياد  �أن  �إىل  هنانو  و�أ���ش��ار 
�إ�شافة �إىل �جلهد �لعلمي للطالب �مل�شاركني يف  �ملت�شافرة بني �لق�شم و�لكلية ورئا�شة �جلامعة 

�لأوملبياد خالل مرحلتيه �لأوىل و�لثانية.
من جهته بني ممثل �جلمعية �لعلمية �ل�شورية للمعلوماتية �لدكتور مهيب �لنقري �أن �جلمعية 
كل  تقدمي  على  حتر�ش  كما  منها  �لربجمية  وخا�شة  بالإبد�ع  عالقة  لها  �لتي  �لن�شاطات  تدعم 

�لدعم بهدف �إجناحها �شيما �أن معظم �مل�شاركني يف �لأوملبياد من كلية �لهند�شة �ملعلوماتية.

وقال �لطالب عمر حافظ يف كلمة �لطلبة �مل�شاركني بالأوملبياد  تاأتي �أهمية �لأوملبياد جلهة 
�إحياء �حلما�ش و�ملناف�شة يف �لبحث و�لتميز �لعملي عاما بعد عام وخلق قيمة م�شافة تختلف عن 

�لنموذج �لتقليدي يف �لتعليم.
وقال �لطالب �لفائز باملرتبة �لأوىل ق�شي �لعثمان .. �أن �لأوملبياد �أتاح له �إىل جانب �خلرب�ت 
وتبادل  �لكليات  خمتلف  من  و�ل�شابات  �ل�شباب  من  كبري  عدد  لقاء  �لكبرية  و�لعلمية  �لعملية 
خرب�تهم ومعارفهم وتعميق تو��شلهم �لجتماعي فيما �عترب �لفائز باملرتبة �لثانية عمر حافظ 
�أن �لأوملبياد �ل�شوري منحه فر�شا عديدة لكت�شاب مهار�ت ومعارف علمية و�لتعرف �إىل �أ�شدقاء 

جدد و�مل�شاركة باأحد�ث علمية عاملية.
مت خالل �لتكرمي تقدمي مكافاآت مالية للطالب �لثالثة �لأو�ئل بو�قع100�ألف لرية لالأول و60 

�ألف لرية للثاين و40 �ألفا للطالب �لثالث.

لأن  الف�سول  يثري  ب�سكل  مبا�سرة  عنها  احلديث 
قاتلة  جتربة  خو�ص  اإىل  البع�ص  يدفع  قد  ذل��ك 

مع هذه الآفة. 
ال��دك��ت��ور ع��ب��ود ال�سراج  ا���س��ت��ع��ر���ص  ب����دوره   
موقف  دم�سق   بجامعة  احلقوق  كلية  يف  الأ�ستاذ 
واأ�ساليب  املخدرات  ال�سوري من جرائم  الت�سريع 
مكافحتها  لفتا اإىل اأن  الت�سريع كان �ساماًل  مبا 
باملخدرات جلهة  امل�سروع  الت�سال  بناحية  يتعلق 
والبحث  وامل��ع��اجل��ات  الأم���را����ص  يف  ا�ستخدامها 

العلمي اأو مبا يخ�ص مكافحتها.

ظاهرة �ملخدر�ت يف �جلامعات 
عملية ممنهجة

ال�سوري  القانون  اأن    .. ال�سراج  واأ���س��اف      
نظم ت�سريع دقيق لعمليات ال�سترياد والت�سدير 
الأدوية  يف  املخدرات  ا�ستعمال  لكيفية  وال�سناعة 
ترخي�ص من  �سرورة وجود  اإىل  م�ستنداً  الطبية 
وزارة ال�سحة املناط بها العمل والتن�سيق مع وزارة 
الداخلية واجلهات املعنية مبا يتعلق بالتعامل مع 
الت�سريعية يف  ال�سيا�سية  اأن  اإىل  املخدرات م�سرياً 

املخدرات  مكافحة  يف  ج��دا  �سديدة  كانت  �سورية 
من حيث التجرمي والعقاب .

وك�سف ال�سراج باأن عملية انت�سار املخدرات يف 
اجلامعات عملية مدرو�سة تقوم بها دول  واأن لدى 
"اإ�سرائيل" وعدد  اأن  �سورية براهني واأدلة تثبت 
املخدرات  ن�سر ظاهرة  املعادية حتاول  ال��دول  من 
على   م�سددا  خا�ص  ب�سكل  ال�سورية  اجلامعات  يف 
���س��رورة ت��وخ��ي احل���ذر وال��ي��ق��ظ��ة وت��ك��ات��ف جهود 
الآفة  ل��ه��ذه  ال��ت�����س��دي  �سبيل  يف  املعنية  اجل��ه��ات 

اخلطرية يف املجتمع .  
م�سروع وطني للوقاية من املخدرات 

ال�سورية  اجل����ام����ع����ة  رئ���ي�������ص  وحت�������دث 
ال����رزاق �سيخ عي�سى  ال��دك��ت��ور ع��ب��د  اخل��ا���س��ة 
اجل��ام��ع��ات يف احلد  دور  ع���ن  يف حم��ا���س��رت��ه 
على  م�سددا  وانت�سارها  املخدرات  اأخطار  من 
الب�سرية  اجلامعات  اإمكانيات  و�سع  ���س��رورة 
الوطني  امل�سروع  بخدمة  واملعرفية  والبحثية 

للوقاية من املخدرات وانت�سارها.
واأكد �سيخ عي�سى على �سرورة الركيز على 
التح�سني الذاتي للطلبة، وتنمية دورهم يف ن�سر 
دورات  واإقامة  املجتمع  �سرائح  خمتلف  يف  الوعي 
اجتماعية  م��ه��ارات  ال�����س��ب��اب  اإك�����س��اب  اإىل  ت��ه��دف 
و�سخ�سية، تعزز من ثقتهم باأنف�سهم  اإ�سافة اإىل 
التعامل مع  القادرة على  الب�سرية  الكوادر  تهيئة 
اكت�ساف  املر�سدين على طرائق  و تدريب  الطلبة 
احلالت  مع  التعامل  وكيفية  التعاطي  عالمات 
اجلامعية  امل�سلكية  بالعقوبات  الطالب  وتعريف 
الجتار  اأو  تعاطيها  اأو  املخدرات  بحيازة  املتعلقة 

بها.
امل�سايف اجلامعية  اأهمية  دور  �سدد على  كما 
يف ال��ت��دخ��ل ال��ع��الج��ي امل��ب��ك��ر ق��ب��ل ال��و���س��ول اإىل 
اجلامعي  الإع���الم  دور  وتفعيل  الإدم����ان  مرحلة 
للوقاية من املخدرات   وعلى �سرورة تفعيل جانب 
والتطبيقية  العلمية  الكليات  يف  العلمي  البحث 
اإح�سائية تهدف  ب��اجل��ام��ع��ات  واإج����راء  درا���س��ات 
اجلامعات  يف  املخدرات  انت�سار  مدى  حتديد  اإىل 

وطرائق ترويج املخدرات واآليات الوقاية منها. 
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يف مرحلة التعليم الأ�سا�سي  يف �سورية يف �سوء خربات بع�ص 
الدول .../  باإ�سراف الدكتورة �سمية من�سور بينت الباحثة 
/الغفري/  اأن تطبيق املدر�سة املجتمعية يف �سورية يتحقق اإذا 

توفرت املتطلبات الإدارية والب�سرية  واملادية.
تلك  ه��ي  املجتمعية«  »امل��در���س��ة  اأن  الباحثة  واأو���س��ح��ت 
باإ�سراك  التعليمية  العملية  خاللها  من  تتم  التي  املن�ساأة 
التنمية  منطلق  وه��ي  واملجتمع،  واملدر�سة  الأ���س��رة  من  ك��ٍل 
التغيري  دور  لعب  على  التالميذ  ق��درة  وتوؤكد  الجتماعية 
امل�����س��ت��م��ر، م���ن خ����الل مت��ك��ي��ن��ه��م م���ن اكت�ساب  وال��ت��ط��وي��ر 
نفو�سهم  يف  الثقة  وت��ع��زي��ز  اأنف�سهم،  تطوير  على  ال��ق��درة 
الفعلي  الإ�سهام  من  ليتمكنوا  حولهم  ي��دور  ملا  وتوعيتهم 
واحلوار  امل�ساركة  مبداأ  على  وتقوم  جمتمعهم،  تطوير  يف 

والدميقراطية وت�سافر جميع اجلهود.
اأنها قطعت  �سورية رغم  اأن  الغفري  الباحثة   واعتربت 
�سوطاً وا�سعاً يف جمال تطوير ال�سيا�سات الربوية للتعليم 
الأ�سا�سي وتعزيز �سلته باأهداف املجتمع وغاياته، والتو�سع 
بها،  امللتحقني  يف ن�سره وازدي��اد عدد مدار�سه وارتفاع عدد 
وتطوير  الأ�سا�سي،  التَّعليم  يف  التكنولوجيا  دم��ج  وتعزيز 
اأن هناك  اإل  املجتمع واهتماماته  مناهجه وربطها بق�سايا 
ع�����دداً م���ن امل�����س��ك��الت، ال��ت��ي ل ت����زال ت�����س��ك��ل ن��ق��اط �سعف 
الأ�سا�سي مثل �سعف نوع خمرجات  التَّعليم  اأمام  وحتديات 
��ع��ل��ي��م الأ���س��ا���س��ي، ع��ل��ى ن��ح��و ي��ت��الءم وم��ت��ط��ل��ب��ات ع�سر  ال��تَّ
ال��ت�����س��ارع امل��ع��ريف وامل��رك��زي��ة ال�����س��دي��دة ل�����الإدارة الربوية 
واأولياء  املدر�سة  بني  التوا�سل  و�سعف  ال��ق��رارات  ومنطية 

اأمور التالميذ، وغياب امل�ساركة يف امل�سوؤوليات.
الأبنية  ج���ودة  ك�����س��وء  امل�����س��اك��ل  بع�ص  اإىل  اأ����س���ارت  ك��م��ا 
الدوام  ظاهرة  وانت�سار  ال�سفية،  الكثافة  وزي��ادة  املدر�سية، 
املدر�سة  تطبيق  وم��ع��وق��ات  متطلبات  وحت��دي��د  الن�سفي 

املجتمعية يف مرحلة التعليم الأ�سا�سي يف �سورية.
�سمل  لدرا�ستها  الأ���س��ل��ي  املجتمع  اأن  الباحثة  وبينت 
اأ�سحاب القرار الربوي يف وزارة الربية يف �سورية املعنيني 
ب�سوؤون التعليم الأ�سا�سي من  مدراء املديريات املعنية حيث 
بلغ عددهم)18( فرداً، اإ�سافة اإىل  مديري مدار�ص التعليم 
عددها  وال��ب��ال��غ  دم�����س��ق،  حم��اف��ظ��ة  يف  الر�سمية  الأ���س��ا���س��ي 
بتطبيق  امليدانية  الدرا�سة  اإج��راء  مت  وق��د  مدر�سًة،   )353(
مديراً  م��ن)17(  مكونة  ع�سوائية  عينة  على  ال�ستبانة  اأداة 
يف  اأ�سا�سي  تعليم  ملدر�سة  م��دي��راً  و)166(  الربية  وزارة  يف 
املجتمع  ن�سبة  م��ن   %  49.32 بن�سبة  اأي  دم�سق،  حمافظة  

الأ�سلي.
)بطاقة  ال���درا����س���ة  اأداة  ت���وزي���ع  مت  ل��ق��د   .. واأ����س���اف���ت 
املقابلة( على)49( مديراً من املدراء املعنيني ب�سوؤون التعليم 
وم����دراء مدار�ص  ���س��وري��ة،  ال��رب��ي��ة يف  وزارة  الأ���س��ا���س��ي يف 

نوافـــــــــــــــذ

كيف نكر�س قيم انتماء الطالب 
اإىل جامعته؟

دعوة �خلريجني و�لطالب �إىل �لعتز�ز بالنتماء 
�إىل جامعتهم و�لبقاء �أوفياء لها .. قد تكون من �أكرث 
عند  �مل�سوؤولون  ي��ردده��ا  �لتي  �لتقليدية  �ل��ع��ب��ار�ت 
�إنها   .. �جلامعة  طالب  من  دفعات  بتخريج  �لحتفال 
�لقيم  من  �لكثري  طياتها  يف  حتمل  دع��وة  �سك  ب��دون 
�جلميل  ورد  للوفاء  دعوة   .. و�لجتماعية  �لإن�سانية 
للجامعة �لتي تلقو� فيها علومهم وطورو�  فيها معارفهم 
وثقافتهم  فكانت بالن�سبة لهم �حلياة �جلامعية د�خل 

�حلرم �جلامعي وطنهم �ل�سغري د�خل �لوطن �لكبري. 
ولأن معظم  �لدول حري�سة على �أن يبقى طالبها 
جامعته   مع  جيدة  وعالقة  تو��سل  على  وخريجها 
�أينما حل .. ولأن ل�سي  و�أن ينقل �سورة جميلة عنها 
للجامعة  �لطالب  �نتماء  تعزيز  ف��اإن  ف��ر�غ   من  ياأتي 
تبنيها  على  �ل��دول  كل  تعمل  مقومات  له  للوطن   كما 
بناء  يف  �لإ���س��ه��ام  خ��الل  م��ن  ذل��ك  وي��ك��ون  حتقيقها  و 
ومتكينه  رغباته   وتلبية  �جلامعي  �لطالب  �سخ�سية 
�لأن�سطة  خالل  من  �جلامعي  �جلو  يف  �لنخر�ط  من 
و�لفعاليات �جلامعية ، فاجلامعة يف وقتنا �حلا�سر مل 
تعد مكانًا للعلم و�لدر��سة فقط  بل هي مبثابة ملتقى 
للفكر و�حلو�ر ، وعلى عاتق �جلامعات تقع مهمة �إعد�د 
قياد�ت و�عدة من طلبة �جلامعة ت�سهم بعد �لتخرج يف 

�لقيادة و�لبناء.
مو�هب  رعاية  يف  �جلامعة  دور  �أي�سا  نن�سى  ول   
م�سكالتهم  وم��ت��اب��ع��ة  و�سقلها  وتنميتها  �ل��ط��ل��ب��ة 
وتطلعاتهم خالل فرتة در��ستهم �جلامعية و�لعمل على 
حل �مل�ساكل وحتقيق طموحاتهم ومد ج�سور �لتو��سل 

بني �لطلبة وموؤ�س�سات �ملجتمع �ملدين.
وبالعودة �إىل جامعاتنا وطلبتنا ففي ظل �لو�قع 
�لذي نعي�سه جر�ء ما ن�سهده من �أحد�ث �أرخت بظاللها 
و�لجتماعية  �لفكرية  بنيته  يف  و�أثرت  �ملجتمع  على 
حيث مل ي�سلم  طالب �جلامعات و�ملوؤ�س�سات �لتعليمية 
�أهمية  �أدرك���ت  �جل��ام��ع��ات  معظم  ولأن   ، �آث��اره��ا  م��ن 
يف  و�ل��ولء  �لنتماء  ومبادئ  قيم  يعزز  ما  كل  حتقيق 
وت�سخري  مب�ستو�ها  �لرتقاء  خالل  من  طالبها  نفو�س 
�لبنية  ومقومات  و�لب�سرية  �ملادية  �لإمكانيات  كافة 
حتقق  �لتي  �ملثلى  �جلامعية  �لبيئة  خللق  �لتحتية 
�لأهد�ف و�لتطلعات �لأكادميية و�ملهنية، وتذلل كل ما 
طالبها  لدى  و�لولء  �لنتماء  روح  على  يوؤثر  �أن  ميكن 
م�سى  وقت  �أي  من  �أكرث  �ليوم   علينا  لز�ما  �أ�سبح  فقد 
طالب  م��ع  �لتعاطي  يف  ج��دي��دة  �أ�ساليب  ع��ن  �لبحث 
لرت�سيخ  و�لرتبوية  �لتعليمية  وموؤ�س�ساتنا  جامعاتنا 
مفهوم �لنتماء �لوطني وجتذيره يف نفو�سهم وعقولهم 
باعتماد  يكون  ذلك  �إىل  للو�سول  �ل�سبل  �أف�سل  ولعل   ،
تكر�س  مو�سوعات  تت�سمن  در��سية  ومناهج  بر�مج 
مفهوم �لنتماء �سو�ء �إىل �ملوؤ�س�سة �لتعليمية �أم للوطن 
�ملجتمعي  �لعمل  يف  �لنخر�ط  على  �لطلبة  وت�سجع   ،
كما  و�لفكرية  و�لجتماعية  �لثقافية  جو�نبه  بكافة 
�لوطنية،  �لهوية  تعزيز  يف  دورً�  �لهادف  للحو�ر  �أن  
�لطلبة  توظيف  خ��الل  ذل��ك  وياأتي  للعطاء  وحافز� 
مهار�تهم يف �حلو�ر و�لت�سال �لفعال و �حرت�م �لر�أي 

و�لر�أي �لآخر. 
�ساأنه  �لأم��ور من  ه��ذه  ف��اإن حتقيق  �سك  وب��دون  
وتكري�س  جامعاتنا  ط��الب  دور  تفعيل  يف  �مل�ساهمة 
وحتفيزهم  جامعتهم  جتاه  لديهم  و�لنتماء  �ل��ولء 
و�سمعة  ���س��ورة  تعزيز  يف  ت�سهم  م��ب��ادر�ت  لتقدمي 

جامعتهم وبلدهم يف �لد�خل و �خلارج.

رجاء يون�س

التعليم الأ�سا�سي الر�سمية يف حمافظة دم�سق.
 وبح�سب راأي اأفراد العينة فاإن اأهم املعوقات الإدارية املتعلقة 
الإدارة   مركزية  يف  تتمثل  �سورية  يف  املجتمعية  املدر�سة  بتطبيق 
واتخاذ  التخطيط  يف  املحلي  املجتمع  م�ساركة  م��ن  حت��د  ال��ت��ي  
مب�ستوياتها  ال��رب��وي��ة  الإدارة  رب���ط  وق�����س��ور  ال��رب��وي  ال��ق��رار 
ف�سال  املعلومات  بتبادل  ت�سمح  الكرونية  توا�سل  ب�سبكة  كافة 
امل�ساركة يف م�سروع  اأدوار وم�سوؤوليات اجلهات  عن غياب حتديد 

املدر�سة املجتمعية.
 كما راأى  اأ�سحاب العينة اأن من اأهم املعوقات الب�سرية املتعلقة 
بتطبيق املدر�سة املجتمعية يف �سورية تتمثل ب�سعف التعاون مع 
اأ�سحاب املهن واخلربات والخت�سا�سيني يف تنفيذ برامج املدر�سة 
التالميذ  م�سكالت  حل  يف  املحلي  املجتمع  مع  التعاون  و�سعف 
الربوية والتعليمية اإ�سافة اإىل عدم اإجراء الربويني للبحوث 

امليدانية ون�سرها وتبادل اخلربات داخل املدر�سة وخارجها.
ووف���ق اأف����راد عينة ال��درا���س��ة ف���اإن امل��ع��وق��ات امل��ادي��ة تتلخ�ص 
ي�سبب �سعوبة  املدر�سي مما  ال�سف  الكثرية يف  التالميذ  باأعداد 
واملكافاآت  احلوافز  تقدمي  وق�سور  معهم  ت�ساركية  برامج  تنفيذ 
التمويل  والأفكار اخلالقة ف�سال عن �سعف  املبدعة  للن�ساطات 
املدر�سة  مب�����س��اري��ع  اخل��ا���س��ة  التعليمية  ل��ل��و���س��ائ��ل  ال�������س���روري 

املجتمعية.
كما اعترب اأفراد العينة اأن املتطلبات الإدارية الالزمة لتطبيق 
الإداريني  بتدريب  تتمثل  التعليم  مرحلة  يف  املجتمعية  املدر�سة 
وم�ساركة  والت�����س��ال  امل��ع��ل��وم��ات  تكنولوجيا  ا���س��ت��خ��دام��ات  ع��ل��ى 
املجتمع املحلي يف التخطيط واتخاذ القرارات اإ�سافة اإىل تطبيق 
املتطلبات  اأن  راأوا  القرارات والإج���راءات يف حني  املرونة يف  مبداأ 
الب�سرية الالزمة لتطبيق املدر�سة يكون من خالل متكني فريق 
العمل يف املدر�سة من اإقامة عالقات �سداقة مع الأولياء واملجتمع 
املحلي وقدرته على بناء جو من الثقة يف عالقاتهم مع املحيط 

املدر�سي ومتتعه  بالقدرة على البتكار والتجديد.
ومبا يخ�ص املتطلبات املادية فقد حدده اأفراد العينة بتجهيز 
الذي  املدر�سي  الأث���اث  وتوفري  املتطورة  بالتكنولوجيا  امل��دار���ص 
امل�سرك  والعمل  التفاعلي  واحل���وار  العمل  ور����ص  بعقد  ي�سمح 

وجتهيز املدار�ص بقاعات اجتماعات وا�سعة.
للمدر�سة  اأمن��وذج��ا  درا�ستها  ختام  يف  الباحثة  عر�ست  وق��د 
التعليم  م��رح��ل��ة  يف  امل��ق��رح  ال��رب��وي��ة  و���س��ي��ا���س��ات��ه��ا  املجتمعية 
واأهداف،  اأ�س�ص ومبادئ  �سورية، وما يقوم عليه من  الأ�سا�سي يف 
وحتديد ما يحتاج تنفيذ من متطلبات، وبيان بع�ص ال�سعوبات 
ال��ت��ي ق��د ت��واج��ه ت��ن��ف��ي��ذه ح��ي��ث ق��دم��ت ث���الث ب��دائ��ل مقرحة 
مرحلة  يف  ال��رب��وي��ة  و�سيا�ساتها  املجتمعية  امل��در���س��ة  لأمن����وذج 
ال�سحية  املجتمعية  للمدر�سة  الأول  �سورية  يف  الأ�سا�سي  التعليم 
فهو   ال��ث��ال��ث  واأم���ا  التكنولوجية  املجتمعية  للمدر�سة  وال��ث��اين 

مقرح  خا�ص باملدر�سة املجتمعية البيئية.

درا�سة جامعية  تقدم اأمنوذجًا مقرتحًا  للمدر�سة املجتمعية 
و�سيا�ساتها الرتبوية يف مرحلة التعليم الأ�سا�سي  يف �سورية ...

الغفري  اأحمد  فتون  الباحثة  قدمت 
املجتمعية   ل��ل��م��در���س��ة  م���ق���رح  اأمن������وذج 
مرحلة  يف  ال����رب����وي����ة  و����س���ي���ا����س���ات���ه���ا 
ت�سمنت  ���س��وري��ة  يف  الأ���س��ا���س��ي   التعليم 
وتطبيقاتها  املجتمعية  املدر�سة  اأه���داف 
على  بها  اخلا�سة  الربوية  وال�سيا�سات 
م�ستوى احلكومي واملحلي وهى م�ستوى 

املدر�سة.
امل��ق��دم��ة  لنيل درجة  و يف درا���س��ت��ه��ا 
والربية  املقارنة  الربية  يف  الدكتوراه 
الربية  ك��ل��ي��ة  يف  ال���رب���وي���ة  والإدارة 
مقرح  اأمن��وذج  بعنوان/  دم�سق  بجامعة 
للمدر�سة املجتمعية  و�سيا�ساتها الربوية 
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بجامعة  للغات  العايل  املعهد  يف  اختتمت 
دم�سق فعاليات اجلزء الأول من حملة /عي�سها 
غ��ري/ بتكرمي ع��دد من الطالب الأوائ���ل ممن 

التحقوا بدورات يف اللغات الأجنبية.
واأكد رئي�ص جامعة دم�سق الدكتور حممد 
تقام  التي  املبادرات  اأهمية هذه  الكردي  ح�سان 
يف اإطار م�ساركة اجلامعة بحملة /عي�سها غري 
ي�سهم يف حتفيز  اجل����اري مب��ا  ال��ع��ام  ط��ي��ل��ة   /
لديهم  ال��ف��ردي��ة  امل���ب���ادرات  روح  وخ��ل��ق  الطلبة 

ودعم ثقتهم بقدرتهم على النجاح.
�ستدعم  اجلامعة  اأن  على  الدكتور  و�سدد 
لإقامة  وامل���ع���اه���د  ال��ك��ل��ي��ات  خم��ت��ل��ف  اإدارات 
من  تعزز  تدريبية  ودورات  واأن�سطة  فعاليات 
وتزيد  العلمي  التح�سيل  على  ال��ط��الب  ق��درة 
تفاعلهم مع املجتمع مبختلف موؤ�س�ساته منوها 
اإن�سانية  ل��غ��ات  لإح��ي��اء  ال��ل��غ��ات  مب��ب��ادرة معهد 

بداأت ت�سهد بع�ص الندثار.
العايل  املعهد  عميد  اع��ت��ربت  جهتها  م��ن 
دورات  افتتاح  ال�سيويف  مي�ساء  الدكتورة  للغات 
/ حملة  اإط���ار  يف  الأجنبية  اللغات  يف  جمانية 
الجتماعي  ال���دور  على  ت��اأك��ي��د   / غ��ري  عي�سها 
وال���ت���وا����س���ل���ي ل��ل��م��ع��ه��د ال���ع���ايل ل��ل��غ��ات ال���ذي 

�سي�ستمر يف تنظيم دورات يف لغات اأخرى داعية 
الطلبة للم�ساركة الفاعلة والت�سجيل فيها.

لغات  اأ�ساتذة  بجهود  املعهد  عميد  ونوهت 
ال���س��ب��ان��ي��ة والي��ط��ال��ي��ة والأرم��ن��ي��ة ل��ق��اء عدم 
�سعي  موؤكدة  تدري�سهم  عن  اجر  اأي  تقا�سيهم 
م�ساريعه  ب�سوية  ل��الرت��ق��اء  ب��ا���س��ت��م��رار  امل��ع��ه��د 
اجلامعة  طاقات  مب�ساهمة  والثقافية  العلمية 

ال�سبابية .
املختلفة  اللغات  رئي�ص ق�سم  اأو�سح  ب��دروه 

واأ�ساف الدكتور اللحام .. اأن اأدارة املعهد 
مكافاأة  ل��غ��ة  ك��ل  يف  الأوائ�����ل  ال��ط��الب  �ستمنح 
الأجنبية  ال��ل��غ��ة  يف  جم��ان��ي��ة  دورة  ع��ن  ع��ب��ارة 
ت���ق���دي���راً جلهودهم  ت��ع��ل��م��ه��ا  ي���رغ���ب���ون  ال���ت���ي 
وح�سن اأدائهم يف الدورات مبا ي�سهم يف تعزيز 
خمتلف  يف  باملجتمع  اجلامعة  خمرجات  رب��ط 

موؤ�س�ساته.
امللتحقني  ال���ط���ل���ب���ة  م����ن  ع�����دد  واأع���������رب 
بالدورات عن �سكرهم لإدارة املعهد جراء اإتاحة 
ع��د من  ع��ل��ى  الت�سجيل  اإم��ام��ه��م يف  ال��ف��ر���س��ة 
اللغات مبا يح�سن من قدراتهم اللغوية ويفتح 

افاق جديدة اأمامهم .
التحاق  �سهادات  توزيع  اخلتام  يف  وج��رى 
التي  اللغات  امل�ساركني  الطلبة  على  لغة  دورة 

اأقامها املعهد.
يف  التعليمية  املوؤ�س�سات  م�ساركة  وت��اأت��ي 
حملة عي�سها غري2015 يف اإطار �سعي منظومة 
والتميز  ال��ت��ف��وق  ل��ت�����س��ج��ي��ع  ال���ع���ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م 
وحتفيز الطالب على اإنهاء حت�سيلهم العلمي 
ال��ع��م��ل وال���ب���دء بر�سم  ���س��وق  والن����خ����راط يف 
التنمية  عملية  يف  وامل�ساهمة  املهني  م�سارهم 

واإعادة الإعمار.

اختتام فعاليات اجلزء الأول من حملة /عي�سها غري/ يف املعهد العايل للغات

          طالب يطلقون مبادرة تطوعية لتجميل 
وترميم مبنى كلية القت�ساد

اأط�����������ل�����������ق�����������ت   
جم��م��وع��ة م��ن طالب 
ك�����ل�����ي�����ة الق�����ت�����������س�����اد 
اجلميلة  وال����ف����ن����ون 
بجامعة دم�سق مبادرة 
لتجميل  ت���ط���وع���ي���ة 
كلية  م��ب��ن��ى  وت��رم��ي��م 
وقاعاتها  الق��ت�����س��اد 

ومدرجاتها.
واأك��������������د رئ����ي���������ص 
ج�������ام�������ع�������ة دم�����������س�����ق 

التطوعية باجلامعة  ال��ط��الب��ي��ة  امل���ب���ادرات  اأه��م��ي��ة  ال��ك��ردي  ال��دك��ت��ور حم��م��د ح�����س��ان 
لال�ستفادة من اأفكارهم وتوظيفها مبا يخدم تعزيز العملية التعليمية وتفعيل اجلانب 

العملي من خالل امل�ساهمة يف حت�سني البيئة الدر�سية واملظهر اجلمايل بكلياتهم.
املبادرات  وتنفيذ هذه  ا�ستعداد اجلامعة ودعمها لجناز  الكردي  الدكتور  واأب��دى 
الطالبية وتعميمها يف خمتلف الكليات واملعاهد بهدف خلق اآليات توا�سل جديدة بني 
بالكلية  املوجودة  الفراغات  ا�ستثمار  يف  اأ�سهمت  املبادرة  اأن  معتربا  والأ�ساتذة  الطلبة 

وال�ستفادة منها يف اإقامة اأن�سطة ريا�سية وترفيهية يف اأوقات الفراغ بني املحا�سرات.
بدوره ذكر عميد كلية القت�ساد الدكتور ر�سالن خ�سور اأن املبادرة تهدف لتعزيز 
التعاون وزيادة التوا�سل وتبادل اخلربات بني الطالب وحتفيزهم على الإبداع والعمل 

التطوعي وجذبهم للقاعات واملدرجات التدري�سية باأ�سكال خمتلفة.    
واأ�ساف الدكتور خ�سور.. اأن املبادرة تكت�سب بعدا اجتماعيا وفنيا وعلميا يف نف�ص 

الوقت كما ت�ساعد الطالب على كيفية تقدمي فكرة م�سروع وت�سميمه.
املبادرة  اأن  اإىل  بكد�ص  فواز  الدكتور  الفنون اجلميلة  كلية  لفت عميد  من جهته 
ت�سهم يف ن�سر الذائقة الفنية بالكليات �سمن قوالب جمالية تك�سر حدة اجلمود وجتنح 
اإىل البتكار والتعبري عن الرموز القت�سادية بلغة فنية من وحي العلوم القت�سادية.     
من جانبه اأو�سح امل�سرف على فريق العمل الدكتور �سائد �سلوم اأن املتطوعني البالغ 
واأق�سامها  الكلية  الكليتني قاموا بر�سم 15 لوحة �سغرية وكبرية عن  عددهم 26 من 
 30 وترميم  منحوتة  ت�سميم  اإىل  اإ�سافة  اخلارجية  جدرانها  على  ج��داري��ة  ول��وح��ات 
مقعدا بحديقة الكلية م�سريا اإىل اأن التح�سريات ا�ستغرقت 6 اأ�سهر والتنفيذ �سهرين .
وبني عدد من الطالب امل�ساركني اأن فكرة املبادرة نبعت من اإح�سا�سهم بامل�سوؤولية 

جتاه كليتهم و�سرورة املحافظة على مرافقها وتقدميها بال�سورة الأف�سل.

..و فعاليات دورة الظهور الإعالمي 
يف و�سائل الإعالم املرئية

كما اختتمت يف مدرج جامعة دم�سق دورة /الظهور الإعالمي يف و�سائل الإعالم املرئية 
�ستاند باي/ التي اأقامتها وحدة عيادات العمل باجلامعة.

تدريبية  دورات  اإقامة  اأهمية  الكردي  الدكتور حممد ح�سان  دم�سق  رئي�ص جامعة  واأك��د 
النظرية والعملية وتدريبهم على  املعارف  الفجوة بني  املجالت بهدف ردم  �ستى  للطالب يف 
املا�سة  احلاجة  اإىل  م�سريا  لديهم  والتقدمي  الظهور  مهارات  وتطوير  الإعالمية  التقنيات 
لالإعالمي املوؤهل القادر على القيام بدوره بحرفية ومهارة عالية بغية نقل الوقائع واحلقائق 

بعناية ودقة خا�سة يف هذه الظروف.
بدوره اأو�سح م�سوؤول التوا�سل يف عيادات العمل اإياد قدور اأن الغاية من هذه الدورة تهيئة 
الإعالمية  للممار�سة  الأ�سا�سية  باملعارف  تزويدهم  العمل من خالل  �سوق  لدخول  املتدربني 
وتطبيقاتها العملية قدر الإمكان م�سريا اإىل اأن وحدة عيادات العمل توجهت منذ انطالقتها 

نحو التدريب العملي يف جمال التقدمي التلفزيوين.
ع����دد  اأن  اإىل  ق���������دور  ول�����ف�����ت 
ا�ستمرت  ال��ت��ي  ب���ال���دورة  امل�����س��ارك��ني 
اأيام  �ستة  �ساعة موزعة على  ع�سرين 
حماورها  وان  وطالبة  طالبا   31 بلغ 
الكتابة  يف  م���و����س���وع���ات  ت���ن���اول���ت 
والظهور  امل��رئ��ي��ة  الإع�����الم  ل��و���س��ائ��ل 
والإل��ق��اء اأم���ام ال��ك��ام��ريا اإ���س��اف��ة اإىل 
تنفيذ تدريبات على ال�سوت والقراءة 
مع  والتعامل  الن�سو�ص  عار�ص  من 

تقنيات الأ�ستوديو.
من جهته اعترب املدرب الدكتور حممد عبد احلميد الدورة خطوة نحو الإحاطة ال�ساملة 
باخلربة العملية والتاأكيد على امتالك املتدربني مهارات التقدمي ب�سكلها العملي م�سريا اإىل 
خمتلف  من  املتدربني  معظم  ل��دى  متنوعة  وطاقات  مواهب  اكت�ساف  يف  اأ�سهمت  ال��دورة  اأن 

الخت�سا�سات اجلامعية ومبديا ال�ستعداد لإعادة هذه التجربة الهامة.   
دم�سق  جلامعة  �سكرهم  عن  �سانا/  ل�/  ت�سريحات  يف  املتدربني  من  عدد  اأع��رب  بدورهم 
التدريبية لكت�ساب مهارات ومعارف ت�ساعدهم م�ستقبال يف احل�سول  لإقامة هذه الأن�سطة 
امل���درب يف تطوير  م��ن خ��ربات  ا�ستفادوا  اأن��ه��م  الإع���الم موؤكدين  م��ي��دان  على فر�ص عمل يف 

اجلانب العملي لديهم يف �سوء تطور تقنيات الإعالم واأ�ساليبه.
خالل  العملية  وتدريباتهم  الطالب  اأداء  يظهر  م�سور  تقرير  عر�ص  الختتام  وت�سمن 

الدورة التدريبي اأعقبه توزيع / �سهادات التدريب/ على امل�ساركني.
الأمانة  يف  العمل  ع��ي��ادات  لربنامج  الوطني  امل��دي��ر  ال�سهادات  وت��وزي��ع  الخ��ت��ت��ام  ح�سر 

ال�سورية للتنمية هنادي جاوي�ص وعدد من الأ�ساتذة.

الدكتور علي  ال��دورات  املعهد وامل�سرف على  يف 
افتتاح  احلملة  فعاليات  �سمن  مت  ان��ه  اللحام 
/ال�سبانية  ل��غ��ات  يف  جم��ان��ي��ة  دورات  ث����الث 
والي��ط��ال��ي��ة والأرم���ن���ي���ة/ ا���س��ت��وع��ب��ت ن��ح��و 90 
لغة  كل  يف  �سعبتني  على  توزعو  وطالبة  طالبا 
افتتاح  �ست�سهد  القادمة  الأي���ام  اأن  اإىل  م�سريا 
دورات جمانية يف اللغات /الآرامية والفار�سية 
�����س����روط حم����ددة  ت����وج����د  وال����ي����اب����ان����ي����ة/ ول 

للت�سجيل.
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املزمن  ال�������س���اد  ال����رئ����وي  ال�������داء  ي�����س��ك��ل 
)COPD( عبئاً كبرياً من الناحية ال�سحية يف 
كافة اأنحاء العامل ، و هو �سبب رئي�سي للعجز 
و الوفاة حول العامل ، مع معدل انت�سار حوايل 

5 – 13% من ال�سكان )1،2(.
مبا�سر  ب�سكل  انت�ساره  معدل  يرتبط  كما 
تظاهرات  ولكن  البيئي   التلوث  و  بالتدخني 
املر�ص ل تقت�سر على الرئتني ، بع�ص املر�سى 
حتدد  تت�سمن  ج��ه��ازي��ة  ت��ظ��اه��رات  ي���ط���ورون 
الع�سالت  وظيفة  �سوء  و   ،)167( الن�ساط  يف 

املحيطية )168( ، و �سوء التغذية )169( .
  ومن الختالطات الأكرث �سيوعاً و الأقل 
 .)49،164( الك��ت��ئ��اب  و  ال��ق��ل��ق  عالجا" ه��ي 
القلق و الكتئاب  اأن  الدلئل على  ت��زداد  حيث 
ميكن اأن يكون لهما تاأثري مبا�سر على احلالة 
لل�  احل���ادة  ال�����س��ورات  و  وال�ست�سفاء  ال�سحية 
الأهمية  يو�سح  ذل��ك  و   ،  )173،174(COPD
ال��ك��ب��رية ل��الك��ت��ئ��اب و ال��ق��ل��ق ع��ن��د م��ر���س��ى ال� 

.COPD
اأن الرت��ب��اط الدقيق  ال��رغ��م م��ن    وعلى 
ب���ني ال��ق��ل��ق والك���ت���ئ���اب م���ع���روف ج���ي���داً ، فاإن 
عند  بينهما  ال��ت�����س��ارك  در���س��ت  قليلة  اأب���ح���اث 

.COPD �مر�سى ال
ويف درا�سة علمية اأجريت يف م�سفيي الأ�سد 
الدرا�سات  طالب  اأعدها  اجلامعيني  واملوا�ساة 
جان  الدكتور  الب�سري  الطب  كلية  يف  العليا  
اأمرا�ص  يف  املاج�ستري  �سهادة  لنيل   / �ساهني 
اإ�سراف الدكتور يو�سف  اجلهاز التنف�سي حتت 
�سنة لوحظ وجود  ا�ستمرت ح��وايل    / لطيفة 
 )%41( الكتئاب  و   )%24( للقلق  عالية  ن�سبة 
ع��ن��د م��ر���س��ى ال������داء ال���رئ���وي ال�����س��اد املزمن 

امل�ستقر يف امل�سفيني.
ولحظ الباحث من خالل درا�سته ارتباط 
القلق و الكتئاب مع اجلن�ص املوؤنث و الأعمار 
حالة  و  الأدن����ى  التعليمي  امل�ستوى  و  ال�سابة 
التدخني ال�سابقة و احلالة الجتماعية )غري 

املتزوجني(.
القلق  ن�سبة  زي��ادة  اأن  الدرا�سة  بينت  كما 
 COPD و الك��ت��ئ��اب ت��راف��ق��ت ب���زي���ادة درج����ة
درجة  كذلك  و  الرئة  وظائف  ح�سب  امل�سنفة 
COPD ح�سب ت�سنيف GOLD 2013 )حيث 
ت��ك��ون ال��ن�����س��ب��ة اأع��ل��ى ب��ال��درج��ات ال�����س��دي��دة ل� 

COPD( ، و اأن ن�سبة القلق و الكتئاب كانت 
و  الأ���س��د،  التنف�سية  ال��زل��ة  مر�سى  عند  اأع��ل��ى 
و   ، منزلية  اأك�سجة  على  املو�سوعني  املر�سى 
ق�سة  لديهم  اأو  امل�سفى  يف  املقبولني  املر�سى 

ا�ست�سفاء خالل ال�سنة ال�سابقة.
القلق  ن�سبة  زي���ادة  اأن  ال��درا���س��ة  وك�سفت 
والك��ت��ئ��اب ارت��ب��ط��ت ب��وج��ود اأم���را����ص اأخ���رى 
خا�سة  و  املزمن  ال�ساد  الرئوي  للداء  مرافقة 

مر�سى ارتفاع التوتر ال�سرياين.
واأو����س���ح ال��ب��اح��ث م��ن خ���الل درا���س��ت��ه اأن 
اأعرا�ص  من  يعانون  الذين   COPD مر�سى 
ال��ق��ل��ق و الك���ت���ئ���اب ل��دي��ه��م درج�����ة اأع���ل���ى من 
و    Mmrc ت�سنيف  ح�سب  التنف�سية  ال��زل��ة 
كذلك درجة اأعلى من COPD ح�سب ت�سنيف 
القلق  م��ر���س��ى  اأن  يعني  مم��ا   2013  GOLD
والكتئاب لديهم اأعرا�ص اأ�سد و خطورة اأعلى 
مر�سى  بالتايل  و  احل���ادة(،  ال�سورات  حل��دوث 
يكون  اكتئاب  اأو  قلق  لديهم  ال��ذي��ن   COPD
املر�سى  مع  باملقارنة  اأ�سواأ  نوعية حياة  لديهم 

بدون اأعرا�ص قلق اأو اكتئاب.
القلق  ارت������ب������اط  ال�����درا������س�����ة  ولح�����ظ�����ت 
م���ع قيمة   COPD م��ر���س��ى  ع��ن��د  والك���ت���ئ���اب 
FEV1 باللر املقا�سة باختبار مقيا�ص النف�ص 

.)Spirometry(
اج���ري���ت ال���درا����س���ة خ����الل ع��ام��ي 2013-

2014 وبلغ حجم العينة 100 مري�ص حيث مت  
ال�سابقة.  القبول  معايري  وفق  املر�سى  اختيار 
و مت ت�سجيل بياناتهم )رقم املري�ص- العمر- 
املهنة  ري����ف(-  اأو  اجلن�ص– ال�����س��ك��ن)م��دي��ن��ة 
كتلة  م�����س��ع��ر  ال��ث��ق��اف��ة-  مدتها– م�����س��ت��وى  و 
العالج  املر�سية-   اجل�سم BMI– ال�سوابق 
ق�سة  ال����ت����دخ����ني-  ح����ال����ة  ب����الأوك���������س����ج����ني- 
ال�سابقة  ال�سنة  خالل  ال�ست�سفاء  ال�ست�سفاء) 
ل��ف��رة امل�����س��ح و خ���الل ف���رة امل�����س��ح( ( وذلك 
ب���الع���ت���م���اد ع��ل��ى ت���ق���اري���ر امل���ري�������ص .  ث���م مت 
التو�سيع  ب��ع��د  ال���رئ���ة  ق��ي��ا���ص وظ���ائ���ف  اإج�����راء 
باملو�سعات الق�سبية الإن�ساقية مبا يتوافق مع 
و  الأوروب��ي��ة  ال�سدر  اأم��را���ص  جمعية  معايري 
الأمريكية)88،89()على الأقل ثالث حماولت 
اختيار  يتم  و  كامل  �سهيق  بعد  اأعظمي  زف��ري 
وبعد   ،  )FVC وال   FEV1ل�����ل ق��ي��م��ة  اأف�����س��ل 
ت�سخي�ص الداء الرئوي ال�ساد املزمن و حتديد 

بحث علمي يوؤكد وجود 
ن�سبة عالية 

للقلق والكتئاب 
عند مر�سى الداء الرئوي 

)COPD(ال�ساد املزمن

و  القلق  قيا�ص  2011مت   GOLD ح�سب  درجته 
القلق  با�ستخدام مقيا�ص  املري�ص  الكتئاب لدى 
 HADS )Hospitalامل�سفوي الك���ت���ئ���اب  و 
 Anxiety and Depression Scale
لالأعرا�ص  عاملياً  مطبق  مقيا�ص  هو  و    )173()
الذين  للمر�سى  والك��ت��ئ��اب(  )ال��ق��ل��ق  النف�سية 
هذا  يحتوي  حيث  ج�سدية  ا���س��ط��راب��ات  لديهم 
و  بالقلق  مرتبطة  اأ���س��ئ��ل��ة  �سبعة  ع��ل��ى  امل��ق��ي��ا���ص 
 14 )امل��ج��م��وع  بالكتئاب  مرتبطة  اأ�سئلة  �سبعة 
حلالته  الأق��رب  الإجابة  املري�ص  يعطي  �سوؤال(. 
و يعطى درج��ة من 0 اىل 3 لكل �سوؤال .الدرجة 
اأعرا�ص  وج���ود  ع���دم  مت��ث��ل   7 اىل   0 م��ن  الكلية 
ن��ق��اط متثل   10 8 اىل  م���ن  ال��ك��ل��ي��ة  ال���درج���ة  ،و 
 11 من  الكلية  ال��درج��ة  و   ، به  م�ستبه  ت�سخي�ص 
حتى 21 متثل ت�سخي�ص موؤكد  وتعترب الدرجات 
اأكرث اأو ي�ساوي 8 اإمكانية وجود القلق و الكتئاب 

و ذلك لتقليل اإمكانية ال�سلبية الكاذبة.
متت درا�سة انت�سار القلق والكتئاب و قيمة 
 COPD درج�����ات  م���ن  درج����ة  ك���ل  HADSعند 
كانت  و  ال��رئ��ة  وظ��ائ��ف  على  بالعتماد  امل�سنفة 

النتائج ح�سب اجلدول التايل رقم )9(:
اأن  بوجوب  بحثه  ختام  يف  الباحث  واأو���س��ى 
يكون تق�سي وجود القلق و الكتئاب عند مر�سى 
الداء الرئوي ال�ساد املزمن من �سمن ال�ستق�ساء 
الذين  املر�سى  عند  و خا�سة  للمر�ص  الروتيني 
لديهم احتمال اأعلى حلدوث القلق و الكتئاب و 

ذلك لو�سع الت�سخي�ص و العالج الباكر للحالة.
درا�سات  اإج��راء  اإمكانية  الدرا�سة  بينت  كما 
اأك��رب م��ن املر�سى و  اأخ���رى لحقا" ت�سمل ع��دد 
تبني تاأثري القلق و الكتئاب على نوعية احلياة 
 COPD مر�سى  عند   )Quality of life(
درا�سة  ميكن  كما   ، خا�سة  ا�ستبيانات  با�ستخدام 
نوعية  الكتئاب يف حت�سني  و  القلق  تاأثري عالج 

حياتهم و اأعرا�سهم.
التي  ال�سعوبات  اأب���رز  اإىل  ال��ب��اح��ث  واأ���س��ار 
واج��ه��ت��ه خ���الل اإج�����راء ال��درا���س��ة م��ث��ل �سعوبة 
العديد  احل�سول على وظائف رئة مقبولة عند 
من املر�سى بعد اإجراء عدة حماولت من اختبار 
م��ق��ي��ا���ص ال��ن��ف�����ص ب�����س��ب��ب ���س��ع��وب��ة الإج������راء من 
اإكمال  يف  و�سعوبة   تعاونه  اأو عدم  املري�ص  قبل 
ال�ستبيانات عند العديد من املر�سى ب�سبب عدم 

تعاون املري�ص اأو عدم فهمه لالأ�سئلة.

طاعون .. من �سل�سلة 
يوميات امراأة مبالية .

 .. �لليلة  هذه  جنوم  جد�  كثرية 
وكاأنها تعلم �أن هناك كثري من �لق�س�س 
بيانو  دق��ات  على  للرق�س  ترت�ك�س 

�جلنيات و �مر�أتي تلقي ق�سة �ليوم .
حررت �سفائر �لد�نتيل �لهزيلة..
�ملتمرد�ت  ه��وؤلء  قليال  تعاركت 
وج��ل�����س��ن ح���ني ت��ن��ه��دت �م���ر�أت���ن���ا 

�مل�سنية..
بجعات  بجو�ر  �لليل  قهقهات  بعد 
بجعة  �أجمل  يبكي  �أن��ني   .. �ملتو�سط 

و�أجر�أ جنية ..
�لعقارب  �سموم  �سرية   ... �ليوم 
حلوم  يف  منت�سر  طاعون  من  �أخافتهم 
�أكل  من  و   .. �للحم  �أك��ل  من  و  �لبعري 
�ل��ل��ح��م �أ���س��ي��ب ب��امل��ر���س وحت���ول من 
�إن�سان لعقرب �سام يتغذى على م�ساعر 
و مل  �نهزم  �إن  نف�سه  يلدغ  و  �لآخرين 

يلق �أحد� ي�سعر ..
حمد� هلل �سغريتنا تاأكل �لآ�س .. 
ن�ساعة  �لكا�س  و حتمل  زبيب  ت�سرب 

�لأملا�س..
من  �إل  عليه  خ��وف  ل  �لنباتي  و 

عدوى معذبة لي�س �إل ..
يا له من طاعون �سرير ..

يقلب من حال �إىل �أ�سو�أ ..
زنا  م��ن  �إل  ي��رى  ل   .. ه��و  �أع���ور 
�أن  ممكن  �أو  يوما  �سيزين  �أو  فاح�سة 

�أحد 
فعلها يف �لأزمنة �لقدمية  ..

�أحدب هو .. يحمل قمعا يف ظهره 
�أو  �أرجوحة  ن�سب  �أو  يقمع من �سحك 
حمتمل �أنه غرّي ق�سة قمي�سه فاأ�سبح 

�سعيد� و �أغ�سب �لطاعون ..
�لإن�سانية  ي�سمم   .. �أبكم  طاعون 

بال هم�سة �أو �سرخة ..
عالجه  ي�ستحيل   .. �أ�سّم  طاعون 
قر�آن  �أو  هادئة  تر�نيم  ب�سيمفونية 

جمّود ..
 .. ذبلت   �ل�سود�ء  �لعينان  هاتان 
بحريتها  طماأنينة  على  قادرة  تك  مل 
مبا فيها �جلنيات و �لنحوم .. �لبيانو 

و �لبجع .. �لليل و �لقمر .. 
حنان  ن��ظ��رة  على  �إل  ت��ق��در  مل 

�عتادو� عليها ...
�لذي  �لب�سو�س  �لقلب  ه��ذ�  ل  و 

كالطفل مل يدق �إل للبيانو ..
من  �خل���وف  ترنيمات  �ل��ي��وم  دق 
هزمية نكر�ء �أمام طاعون يهدد وجود 

�أنوثتها
مل يبق �إل �سعر حالك من�سدل بني 

��سابع �خلاّلن .
فريوزية  �سباحات  معا  ينتظرون 

تبعدهم عن دماء �لطاعونية ..
و تعزلهم عن �سمومها .

  كتبت  من �ساطئ �ملتو�سط  ليلة 
رق�سة �لبجع �حلزين

  على �أجر��س �حلرب �حلقرية.
عال طه - كلية �لآد�ب
ق�سم �للغة �لنكليزية
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دليل توجيهي لطالب اجلامعة
التوجيهي  الطالب  دليل  موؤخراَ  دم�سق  جامعة  اأ�سدرت 
والنقل  الت�سجيل  ب��اآل��ي��ات  املتعلقة  املعلومات  تو�سيح  ب��ه��دف 
واملعاهد  الكليات  يف  وال���دوام  المتحانات  وتقدمي  والتحويل 
المتحانية  العملية  و�سوابط  العقوبات  احتوائه  على  ف�ساًل 
منعاً لأي خمالفة قد تعر�ص الطالب اإىل العقوبة . واأو�سحت 
للطالب  ميكنه  وافياً  ب��اأن هذا الدليل  يعد مرجعاً  اجلامعة  
الرجوع اإليه يف اأي اأمر مبا يوفر عليه  الوقت واجلهد  وي�سهل 

عليه الإجراءات املتعلقة بالتقدم والت�سجيل.
مع  ال��دائ��م  التوا�سل  الطالب  الدليل  ه��ذا  كما مي��ك��ن     
املكاتب املعنية يف رئا�سة اجلامعة والكليات واملعاهد ملعاجلة اأي 

اأمر والوقوف عند اأي مالحظة اأو ا�ستف�سار .

جديد جمالت جامعة دم�سق 
���س��درت  م��وؤخ��راً اأع����داداً ج��دي��دة م��ن جم��الت جامعة 

دم�سق العلمية الدورية املحكمة لعام 2014 . 
العلوم  جملة  م��ن  وال��ث��اين  الأول  ال��ع��ددان  �سدر  فقد 
الأول  وال��ع��دد  الربوية  والعلوم  والقانونية  القت�سادية 
من جملة العلوم الزراعية  والعدد الثاين من جملة العلوم 
ال��رب��وي��ة  وال���ع���ددان ال��ث��ال��ث وال���راب���ع  م��ن جم��ل��ة العلوم 

الإن�سانية .
كما �سدر العدد الثاين من املجلة الأ�سا�سية لعام 2013. 

حتية من اأطفال �سورية اإىل الوطن.. 
معر�س يف كلية الفنون اجلميلة

افتتح  ال�����ذي  امل���ع���ر����ص  ���س��م 
الفنون  بكلية  امل��ع��ار���ص  ���س��ال��ة  يف 
اجل��م��ي��ل��ة يف ج��ام��ع��ة دم�����س��ق حتت 
ع��ن��وان حت��ي��ة م��ن اأط���ف���ال �سورية 
وجم�سمات  ر���س��وم��ات  ال��وط��ن  اإىل 
ي��دوي��ة وو���س��ائ��ل تعليمية  واأع��م��ال 
م���ن اإن���ت���اج اأط���ف���ال وم��رب��ي��ات دور 

ريا�ص الأطفال باجلامعة.
وق����ال رئ��ي�����ص ج��ام��ع��ة دم�سق 
الكردي  ح�����س��ان  ال��دك��ت��ور حم��م��د 
مواهب  لتنمية  يهدف  املعر�ص  اإن 
وح�سهم  ال����ر�����س����م  يف  الأط������ف������ال 
ال����وط����ن����ي م�����ن خ������الل ال���ل���وح���ات 
التي  وم��و���س��وع��ات��ه��ا  امل���ع���رو����س���ة 
جت�����س��د ح����ب ال����وط����ن والن���ت���م���اء 

وانت�سارات اجلي�ص العربي ال�سوري م�سريا اإىل اأن تنفيذ معار�ص تربوية حتقق الأهداف املن�سودة جزء من الهتمام الذي توليه 
اجلامعة لريا�ص الأطفال التي حتت�سنها.

باأن  املعر�ص ر�سالة للعامل  الدكتورة �سهام دانون  العربي ال�سراكي  البعث  العمال بفرع حزب  بدورها اعتربت رئي�ص مكتب 
احلياة يف �سورية م�ستمرة رغم انهمار قذائف احلقد والإرهاب على املدار�ص واجلامعات واملوؤ�س�سات  م�سرية اإىل اأن الر�سوم العفوية 

لالأطفال عربت عن انتمائهم للوطن.
واأ�سافت الدكتورة دانون.. اإن التح�سريات للمعر�ص ا�ستغرقت ثالثة اأ�سابيع و�ساركت ت�سعة رو�سات وريا�ص اأطفال بجامعة 

دم�سق.  
وقدمت جمموعة من الأطفال خالل املعر�ص لوحات وعرو�ص فنية متنوعة.

ح�سر افتتاح املعر�ص اأمني فرع جامعة دم�سق للحزب الدكتور جمال املحمود وعدد من اأع�ساء قيادة الفرع وعمداء الكليات 
والأ�ساتذة واملدر�سني.

 لن نن�سى...  معر�س لل�سور الفوتوغرافية 
يف كلية الهند�سة املعمارية

مب��ن��ا���س��ب��ة ذك������رى اجل����الء 
املعمارية  الهند�سة  كلية  نظمت 
الفوتوغرافية  لل�سور  معر�ساً  
يوثق لأبرز الأحداث التاريخية 
يف  الفرن�سي  امل�ستعمر  وج��رائ��م 
ع��دد م��ن امل���دن ال�����س��وري��ة. حتت 

عنوان  لن نن�سى .
جامعة  رئ���ي�������ص  واع����ت����رب   
دم�����س��ق ال��دك��ت��ور حم��م��د ح�سان 
طلبة  م�����س��اه��م��ة  اأن  ال�����ك�����ردي 
واأ�ساتذة كلية الهند�سة املعمارية 
تاأكيد  ر���س��ال��ة  امل��ع��ر���ص  ه���ذا  يف 
والتغني  بالأر�ص  التم�سك  على 
مب���اآث���ر الأج�������داد وال�����س��ري على 
الطريق  مل���وا����س���ل���ة  خ���ط���اه���م 
وحتقيق الن�سر الذي بات قريبا 

بف�سل ت�سحيات اجلي�ص العربي ال�سوري.
ذك��رى اجل��الء يعترب عربون وفاء  تقيمها اجلامعة مبنا�سبة  التي  الفعاليات  اإط��ار  ياأتي يف  ال��ذي  املعر�ص  اأن  واأ���س��اف  

لت�سحيات ال�سوريني على مذبح ال�ستقالل �سد امل�ستعمر الفرن�سي واإبراز دور الرجالت الوطنية يف اجناز ال�ستقالل.
بدوره لفت عميد كلية الهند�سة املعمارية الدكتور حممد ي�سار عابدين اإىل اأن ال�سور الفوتوغرافية املعرو�سة والبالغ 
عددها 150 مت اأخذها من اأر�سيف مر�سد الراث العمراين يف الكلية الذي يهتم وير�سد خمتلف اجلوانب العمرانية القدمية 

والنادرة يف املدن ال�سورية مع توثيق الأحداث التاريخية املرتبطة بها.
احلدث  بني  تربط  والتي  للطلبة  الأن�سطة  مثل  اإق��ام��ة  عقيل  ط��الل  الدكتور  املعر�ص  على  امل�سرف  اعترب  جانبه  من 

وحميطه والإن�سان تاأكيد على هوية ال�سوريني احل�سارية والوطنية.  


