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د.كندة ال�صماط
اأمني اجلامعة

)اإىل العلياء بالعلم نرتقي(
يف  حتمل  وعبارٌة  القلمون،  جامعة  يف  رحاله  حط  من  ال�ستقبال  فاحتة 
معانيها ارتقاًء بعلٍم وفق اأحدث املناهج التعليمية، مقرونًا باأخالقياٍت نحر�ص 

عليها ونتم�سك باأهدابها.

اأن  اعتدنا  فقلما  احللم(،  بـ)امل�رشوع  القلمون  اإذا و�سفنا جامعة  نبالغ  وال 
كليات  بافتتاح  فقط  لي�ص  التنمية،  اأ�سا�ص  على  مبنيًا  تعليميًا  م�رشوعًا  ن�سهد 
العمل‘ واإمنا  �سوق  متطلبات  و  تتالئم  وعملية(  )نظرية  تدري�سية  برامج  واإقرار 
اجلامع  ليكون  املجتمعية  التنمية  مفاهيم  وتعزيز  تكري�ص  اإىل  اجلامعة  ب�سعي 

لذلك كله العلم واالأخالق.

فن  معايري  وفق  التحتية  البنى  يف  احلداثة  فن  تعك�ص  اجلامعة  يف  جولة 
العمارة البيئية، واالأ�سالة التي يعبق تراب القلمون بها، و�سورة م�رشقة للتفكري 

الع�رشي الذي مل يهمل ولو تف�سياًل �سغرياً.

القلمون(  )جامعة  حلم  الطلبة  الأبنائنا  وهب  متنور  وفكر  بي�ساء  اأيــاٍد 
العمل،  مب�سرية متتد الأكرث من عقد ون�سف، بريادة يف االفتتاح، وريادة يف 
الوطن  تبني  ر�سل  خري  ليكونوا  وحتفيزهم  ال�سباب  لطاقات  اأمثل  وا�ستثمار 

وحتافظ على قيم اأ�سالة جمتمعنا ال�سوري.

جامعة  تكون  اأن  اآخر  لن�ستقبل  عامًا  نودع  اأن  و�سك  على  ونحن  اأمنياتنا 
القلمون اإدارة وعاملني واأ�ساتذة وطلبة يف عليائها وقمة عطائها.

مجلة القلمون تزف التهنئة والمباركة للدكتورة كندة الشماط لتوليها 
أمانة الجامعة متمنية لها التوفيق والنجاح

عدنان فتح اهلل 
وليندا بيطار 
مع جمعية بسمة والنبراس 
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ومليون ب�صمة من فريق اإيثار بجامعـة القلمون للأطفال امل�صابني
شركة النبراس وجامعة القلمون بمجلس األمناء وإدارتها وأسرتها...

للموسيقا  الوطنية  الفرقة  رئيس  اهلل  فتح  عدنان  األستاذ  المايسترو 
العربية عميد المعهد العالي للموسيقا وفرقته والفنانة ليندا بيطار...

فريق إيثار التطوعي في مركز مهارات ومهن في الجامعة.
مديرية العالقات العامة وفريق التنظيم... 

عدنان فتح اهلل وليندا بيطار مع جمعية ب�سمة والنربا�س 

االإنــ�ــســاين  امل�ستوى  على  اجلميع  التقى 
مع  والتعاطف  الطفولة،  تكرمي  وهــو  االأعــلــى، 
والتخفيف  ب�سفائهم  واالأمــل  منهم،  امل�سابني 
الكبري،  اخلريي  املو�سيقي  احلفل  فكان  عنهم... 

يوم االإثنني 2019/10/21م.
يف جو خريفي معتدل ومنع�ص، اجتمع ح�سد 
بح�سور  بديرعطية...  الثقافة  ق�رش  يف  كبري 
�رشكة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  دعــبــول  د.�سليم 

رئي�ص  يون�ص  ود.�سعيد  احلفل،  راعية  النربا�ص 
جامعة القلمون، ود.عادل جواد ود.اأمين ك�سيبي 
نائبي الرئي�ص، وجمع غفري من االأ�ساتذة واأبناء 
والدكتور  ونور،  قلم  مدر�سة  ومعلمات  املنطقة 
وطالب  عدنان  االأ�ستاذ  ــد  وال اهلل  فتح  �سعدو 

جامعة القلمون... 
اللطيفة  والفنانة  وفرقته،  عدنان  االأ�ستاذ 
ليندا بيطار، هم من خرية من ت�سغى اإليه القلوب 
واالأ�سماع، و�سبق اأن اأنع�سوا االأرواح والنفو�ص يف 
منا�سبات عديدة، لكنهم اليوم هم واحل�سد احلا�رش 
ب�سمة  لدعم جمعية  نبيل،  اإن�ساين  جاوؤوا يف عمل 
ــة االأطـــفـــال املــ�ــســابــني بــالــ�ــرشطــان،  يف رعــاي
وكثريون ممن مل ميكنهم احل�سور �ساهموا ب�رشاء 
اخلــريي  العمل  هــذا  يف  اإ�سهاما  بطاقات  عــدة 

االإن�ساين املدعوم من النربا�ص واجلامعة.
وغنَّت  قائدها،  بها  وعــرَّف  الفرقة،  عزفت 
امل�ساعر  وكانت  اجلمهور،  وتفاعل  بيطار،  ليندا 
تنبثق من �سغاف القلب وحتوِّم يف اآفاق الروح، 
اخلري  لعمل  وطــربــًا  املعنيني،  ب�سفاء  تيمنا 
للمو�سيقا  الوطنية  الفرقة  اأنغام  مع  املرتقرق 
العربية، وكاأنهما ن�سمات من رحيق االأمل. تلك 
هي منطقة القلمون وجامعة القلمون والنربا�ص 
وتلك  اأ.عدنان...  القلمون  وابن  القلمون،  وطالب 
الت�سامي  �سورية  والتقدم...  االأمــل  �سورية  هي 

فوق كاأْداِء املحنة.
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د.فاروق البا�صا عميد كلية احلقوق 
اأم عميد جامعة ال�صعر؟

ب�سداقة  لــيــذكــره  التحرير  مــديــر  الــتــقــاه 
اأوائل  بينهما  تربط  كانت  عمل  وعالقات  قدمية 
ال�سبعينيات قبل اأن يتلقاهما الزمن على خمتلف 
اأ�سقاع االأر�ص، ولي�ساأله عن الهدف اال�سرتاتيجي 
فكان  اجلديدة،  احلقوق  كلية  اإليه  �سيحمل  الذي 
علميا،  املتمكن  احلقوقي  �سخ�سية  بناء  هدفه 
لالأخالق من دور كبري  اأخالقيا، ملا  واملتما�سك 
يف حياة احلقوقي واأثرها االإيجابي اأو ال�سلبي يف 

حياة النا�ص. ولدى �سوؤاله عن �سداقته مع زمان 
ال�سعر العربي املعا�رش وروحه ال�ساعر املرحوم 
نزار قباين، اأجاب باإحدى الر�سائل اجلوابية التي 
عمق  عن  تعرب  رقيقة  اأدبية  ر�سالة  منه،  تلقاها 
كلية  عميد  ومكانة  املتبادلة،  الودية  امل�ساعر 
اأن  ا�ست�سمحناه  ولذا  وال�سعر.  االأدب  يف  احلقوق 
نن�رش تلك الر�سالة لقارئ جملتنا، اعتزازا بالنف�ص 

ومتتعا باالأدب:

»لندن 8 ت�رشين االأول )اأكتوبر( 91
احلبيب فاروق. 

طفٌل  ينبهر  كما  العظيمة  ر�سالُتك  َبَهَرْتني 
ال�سنة. ماذا  راأ�ص  .. يف ليلة  �َسَجرة امليالد  اأمام 

فعلَت بي يارجل؟.  ماذا فعلْت بي كلماُتْك؟
اإىل  لْتني  وحَوّ وحلمي..  جلدي  من  اأخرجتني 
كائن �سوئي، يلب�ص عباءًة مغزولًة من قو�ص ُقَزح؟..
خيمتي،  اأحــمــل  وجــدتــنــي  حلــظــات،  ويف 
الدين  قا�سيون كمحيي  قمة جبل  على  واأزرُعها 

َ من �سورة اليا�سمني.. بن عربي.. واأقراأ ما تي�رشَّ
اأدهــ�ــســنــي كــالمــك اجلــمــيــل، الــر�ــســويل، 
الكا�سف، الرائي، امل�سكون باالآتي. وقّررُت على 
الفور اأن اأقيلك من اجلامعة.. واأعّينك عميداً يف 

جامعة ال�ِسْعر..
وكَل  يــافــاروق،  احلقيقي،  مكانك  هو  هــذا 
»طّق  هي  اجلامعة،  يف  وحما�رشاتك  درو�سك 

حنك«. مكانك احلقيقي هو يف َعْيَنْي ال�سعر..
اإنني اأعترب ر�سالتك اإيلَّ »مانيف�ستو« مل ُيْكَتب 

حتى االآن، اأجمُل منه، واأروُع منه، واأخطر منه..
مثلي،  ومتطّرفة  مثلي،  جمنونة  ر�سالُتك 
مثلي.  القانون  على  وخارجة  مثلي،  وحارقة 
ر�سالتك، هوهذا  ما يف  واأحبُّها.اأهمُّ  اأحبك  لذلَك 
كاأّنك  ال�سعر..  وبــني  اهلل  بني  ـــدّي  االأب الـــزواج 
هي  الق�سيدة  اأن  اخلــارقــة،  بروؤيتك  اكت�سفت 
الكتابة  واأن  اهلل..  راحة  من  تخرج  قمح  �سنبلة 
و�سعائرها  طقو�سها  لها  اأخـــرى  ديــانــٌة  هــي 

وقرابينها ككل الديانات.
جميلة،  فهي  بــاأحــزاين..  بالك  الُت�سغل 
العربية،  الرتاجيديا  من  اإنني جزٌء  وم�رشوعة. 
الرتاجيديا  من  جــزءاً  هومريو�ص  كــان  كما 

االإغريقية..
واإذا كان الورد الدم�سقي قد بداأ ي�سلني بعد 
خم�سني �سنة من احَلْرث.. والرّي.. وزراعة ال�سعر.. 
من  يهرب  اأن  الميكن  الدم�سقي  الـــورد  ــالأن  ف

تاريخه. والأن ال�سجر البّد اأن يتذكر ع�سافريه. 
هي  التي  �سهادتك  على  يــافــاروق  �سكراً 
اأمرية ال�سهادات. ولو اأن عندي األف قارئ مثلك.. 

لفتحُت بهم الدنيا.. 
نزار "

هو اليوم عميد كلية الحقوق المحدثة في جامعة القلمون الخاصة، بعد 
بباريس،  السوربون  جامعة  في  دولة  دكتوراه  بدراسة  بدأت  أكاديمية  رحلة 
ومّرت بكليات الحقوق في جامعة دمشق وجامعات الجزيرة العربية والجزائر، 

ومناصب استشارية بنكية وصحفية...

من نبار�س جامعة القلمون
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احلملة الوطنية للك�صف املبكـــــــــــر عن �صرطان الثدي
واإلنسانية  الطيبة  المشاركة  إلى  بالجامعة  الطبية  المدينة  مشفى  بادر 
في الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، طيلة شهر تشرين األول 
في  الدائمة  الرغبة  من  انطالقا  وذلك  التوالي؛  على  الثاني  للعام  2019م. 
الناس  إنقاذ  خدمة المجتمع،  والسمة اإلنسانية للمهنة الطبية، التي تقدس 

من فتك األمراض، واإلسهام في الحفاظ على سعادة المجتمع المحيط.

مبادرة طيبة واإن�سانية مل�سفى املدينة الطبية بجامعة القلمون

للتحكم  الوطنية  اللجنة  احلملة  تنظم 
واأطلقها  االأول،  ت�رشين  �سهر  طيلة  بال�رشطان 
يوم الثالثاء 2019/10/1م. نحو األف متطوع 

من جمعيات ومبادرات اأهلية.
موؤ�س�سات  ميّثلون  الذين  املتطوعون  واأطلق 
للتنمية  ال�سورية  ــة  ــان االأم منها  ومنظمات 
العربي  االأحمر  والهالل  �سورية  �سباب  وب�سمة 
االأ�رشة ونور لالإغاثة  ال�سوري وجمعيات تنظيم 

والندى والغرفة الفتية الدولية ودائرة العالقات 
الوردية  البالونات  اأطلقوا  والتنمية،  امل�سكونية 
احلملة  لبدء  اإعالنًا  بدم�سق  االأمويني  �ساحة  يف 
التي حتمل عنوانًا ي�سجع قوة االإرادة لالنت�سار 
ومن�سورات  مطويات  ــوا  ووزع ال�رشطان.  على 
املر�ص،  عــن  املبكر  الك�سف  باأهمية  توعية 
والتاأكيد على دور الك�سف املبكر عنه يف ال�سفاء 

الكامل منه.

وتتزامن احلملة الوطنية مع ال�سهر العاملي 
الثدي،  �رشطان  عن  املبكر  بالك�سف  للتوعية 
ال�سحة  لوزارات  تابعة  وم�ساف  مبراكز  َذْت  وُنفِّ
والتعليم العايل والداخلية والدفاع، و�سارك فيها 
م�سفى املدينة الطبية، متربعًا بفحو�ٍص جمانية 
وتثقيف  توعية  وجل�سات  و�سعاعية،  �رشيرية 
الثدي،  �رشطان  عن  املبكر  الك�سف  اأهمية  حول 
الطبية  ثم  الذاتية  الفحو�ص  على  والتدريب 
تزيد  التي  اخلطورة  عوامل  وبيان  وال�سعاعية، 

احتماالت االإ�سابة، و�سبل الوقاية منها.
للتحكم  الوطنية  اللجنة  رئي�سة  واأو�سحت 
–وهي  العظمة  اأروى  الــدكــتــورة  بال�رشطان 
ع�سوة جمل�ص اأمناء جامعة القلمون- اأن احلملة 
وال�سيدات  االأربعني،  �سن  فوق  الن�ساء  ت�ستهدف 
اللواتي لديهن عوامل خطورة؛ الإجراء الفحو�سات 

الثدي،  اآفات يف  اأي  املبكر عن  والك�سف  الالزمة 
ومنها االأورام ال�رشطانية، اإذ اإن االكت�ساف املبكر 

للمر�ص ي�سمن جناح العالج وال�سفاء.
وبينت العظمة اأن العدد امل�ستهدف بالفح�ص 
ال�سعاعي لهذه احلملة يقدر بنحو 35 األف �سيدة 
مراحل  يف  باإ�سابتهن  امل�ستبه  متابعة  مــع 
العام  احلملة  نتائج  بح�سب  اأنه  كا�سفة  العالج، 

املا�سي ا�ستبه باإ�سابة األفي �سيدة.
ال�رشطانات  ــرث  اأك الــثــدي  �ــرشطــان  اأن  يذكر 
�سيوعًا بني الن�ساء عامليًا حيث ي�سجل مليوين حالة 
العاملي.  ال�سندوق  الأرقــام  وفقًا  �سنويا،  جديدة 
من   %30 ن�سبة  ُي�سّجل  الوطني  ال�سعيد  وعلى 
وفقًا  الن�ساء  ت�سيب  التي  ال�رشطانات  جمموع 

لل�سجل الوطني لل�رشطان بوزارة ال�سحة.
فريق اإيثار التطوعي يف مركز مهارات ومهن 

اإ�سهامات  التوعية  حملة  يف  اأ�سهم  باجلامعة 
)ماراتون(  توعوية  م�سرية  منها  كان  متعددة 
للجامعة  )املول( املال�سق  التجاري  ال�سوق  من 
2019/10/13م.  االأحد  يوم  النبك  مدينة  اإىل 
وجتمع امل�ساركون يف �ساحة ال�سهداء، وتوزعوا 
يف  التوعوية  مبهمتهم  للقيام  ثالث،  فرق  على 
املن�سورات  خاللها  وزعــوا  الرئي�سية،  ال�سوارع 
والتو�سيحات حاثني ال�سيدات على االإقبال على 
بالك�سف  املر�ص  هذا  التقاء  الطبية،  الفحو�ص 

املبكر واملعاجلة املبكرة الناجحة.
حمافظة  يف  ال�سحة  مديرية  ــت  دع كما 
البعث  الــنــبــك حلـــزب  و�ــســعــبــة  ريـــف دمــ�ــســق 
املنطقة  مــع  بــالــتــعــاون  اال�ــســرتاكــي  الــعــربــي 
�سورية  �سباب  ب�سمة  وموؤ�س�سة  التعليمية 
اخلمي�ص  يوم  م�سري  اإىل  وخريية  اأهلية  وجهات 

ال�سحي  املركز  اأمــام  من  2019/10/31م. 
اأعــمــال  حيث  بديرعطية  الثقافة  ق�رش  اإىل 
املبادرة  اأهمية  لبيان  م�سلية؛  واإر�ساد  توعية 

واال�ستفادة من هذه احلملة.
الطبية  املــديــنــة  م�سفى  م�ساهمة  كــانــت 
ق�سم  رئي�سة  بها  زودتنا  كما  ناجحة.  اإيجابية 
اجلودة يف امل�سفى االآن�سة وجدان مالك،فكتبت: 
اأغلب  من  ل�سيدات   )335( املعاينات  عدد  بلغ 
 )164( كاالآتي:  موزعات  املجاورة.  املناطق 
من ديرعطية، )95( من �سدد، و)26( من يربود، 
واحلمرية  قارة  من  و)39(  النبك،   من   )11( و 

ودم�سق وحم�ص.
االأربعني  جتاوزن  ممن  ال�سيدات  فح�ص  مت 
بجهاز املاموغرام. و بعد قراءة ال�سورة من قبل 
طبيب  كان  بال�سورة  ال�سك  وعند  االأ�سعة  طبيب 
اإيكو لل�سيدة،  و يف  االأ�سعة يقوم باإجراء فح�ص 
يتم  ما  حالة  بوجود  اال�ستباه  من  التاأكد  حال 
توجيها اإىل طبيب اجلراحة العامة. اأما ال�سيدات 
ممن هن حتت �سن االأربعني فقد مت اإجراء االإيكو 

لهن فقط.
امل�سفى  من  احلفلة  يف  بامل�ساركة  ُكلِّف 
االأطباء: د.ماجد اجلنديل، د.في�سل عبيد، د.خالد 
د.يحيى  و  غطا�ص  د.كــنــان  و  )اأ�سعة(  خطاب 

ال�سعار )جراحة عامة(.
احلاالت الواردة خالل فرتة احلملة:

58داء غدي كي�سي ليفي

17عقد غدية ملفاوية

13تو�سع يف االأقنية اللبنية

13ورم غدي �سليم

5�سخامات حتت اإبطية

1خّراج فوق احللمة

1تكل�سات  جنمية ال�سكل

الــنــربا�ــص وجامعة  �ــرشكــة  قــدمــت  وبــهــذا 
حلقة  فيها  الطبية  املدينة  وم�سفى  القلمون 

جديدة من حلقات خدمة املجتمع.

بع�ص امل�ستجيبات لدعوة الك�سف املبكر

د.اأروى العظمةامل�سري اإىل النبك



جهدي  �سعيت  وقد  عليه.  االأ�سواء  لت�سليط  بلدنا 
اإال  اأجــد  فلم  لدينا،  تاأليفه  ماجرى  عن  للبحث 
ر�سالة ماج�ستري واحدة، نوق�ست يف كلية احلقوق 
بعنوان: )احلقوق املجاورة حلق املوؤلف( للطالب 
)خلدون احلراكي(، وذلك اإ�سافًة اإىل كتابي الذي 
و�سعته يف عام )2013م.(. وجدير بالذكر اأنني 
التنفيذية  الالئحة  �سدور  قبل  كتابي  اأجنــزت 
للمر�سوم الت�رشيعي )62(، والتي �سدرت بتاريخ 
بامل�ستوى  تكن  مل  ولكنها  م.   2014/1/7
كونها  مرتبة  اإىل  لرتقى  املنا�سب  املو�سوعي 
الت�رشيع  لــهــذا  الــالئــقــة  التنفيذية  الــالئــحــة 

احل�ساري؛ فلقد كانت قا�رشة عن م�ستواه.
ومما يجدر ذكره اأي�سًا، هو اأن جامعة الدول 
العربية  )املنظمة  ماي�سمى  خالل  ومن  العربية، 
يف  اأعــّدت  قد  كانت  والعلوم(  والثقافة  للرتبية 
اأواخر عام 1981م. ما�سمَي )االتفاقية العربية 
مقدمة  يف  ورد  ومما  املوؤلف(.  حقوق  حلماية 
الأ�سباب  وذلــك  االآتــي،  نقتطف   االتفاقية،  تلك 

�سنبّينها: 
منها  واقتناعًا  العربية،  الـــدول  اإن   ...  «
بامل�سلحة العربية يف و�سع نظام عربي مّوحد 
العربية،  الــدول  يالئم  املوؤلف،  حقوق  حلماية 
النافذة،  الــدولــيــة  االتــفــاقــيــات  اإىل  وي�ساف 
 ، االأدبية  كاتفاقية ) برين ( حلماية امل�سنفات 
املعدلتني  املوؤلف،   حلقوق  العاملية  واالتفاقية 

يف 1971/7/24 م.« 
العربي  النظام  هــذا  بــاأن  منها  »واعتقاداً 
ي�سجع  �سوف  املــوؤلــف،  حقوق  حلماية  املوحد 
وي�سِجع  واالبتكار،  االإبداع  على  العربي  املوؤلف 
اأقّرت  فقد  والعلوم،  والفنون  االآداب  تنمية  على 

هذه االتفاقية.« 
االتفاقية  من  االأوىل  املادة  �سيغة  وجاءت 
فقرتها  يف  مـــزدوج  بخطاأ  حمّملة  العربية، 
اإىل  بالن�سبة  املنطق  يخالف  خطاأ  وهو  االأوىل، 
حمّل احلماية. فلقد ورد الن�ص بال�سيغة االآتية: 
»يتمتع باحلماية موؤلفو امل�سنفات املبتكرة يف 

االآداب والفنون والعلوم ...«.
ووجه اخلطاأ يف هذه ال�سيغة يكمن يف كون 
امل�سَنف،  موؤلف  اإىل  �سياغيًا  موجهًة  احلماية 
بامل�سنف  ممثاًل  الفكري  ـــداع  االإب اإىل  ولي�ص 

اأو  فني  اأو  ــي  اأدب ابتكار  من  عليه  وماينطوي 
علمي! 

للن�ص،  ال�سياغية  البنية  ــذه  ه وتــطــرح 
ت�ساوؤالت ثالثة:

)موؤلف(  اإذا تويف  احلماية  ما م�سري   - 1
امل�سنف ) املتمع باحلماية (؟!

والقانوين  املو�سوعي  امل�سمون  ما   - 2
امل�سنفات  موؤلفو  باحلماية  )يتمتع  لعبارة: 
لهم،  احلماية  هــذه  تكون  وكيف  املبتكرة(، 
حرا�سة  ذلك  يعني  هل  العملي؟!  ال�سعيد  على 

�سخ�سية؟! 
جتعل  ب�سيغة  الن�ّص  يرد  مل  ملــاذا   - 3
بداًل  �ساحبه،  وحلقوق  الفكري،  للعمل  احلماية 

من ال�سيغة ال�سخ�سية الراهنة ؟! 
احلديث  اإىل  التوجه  املحا�رش  اآثر  هذا،  بعد 

عن ت�رشيعنا ال�سوري يف قانون: 
)حماية حقوق املوؤلف واحلقوق املجاورة( 
لدينا يف  اأنه مل يكن  اإىل  ال�سياق  واأ�سار يف هذا 
امللكية  اأحــكــام  ينظم  خا�ص  ت�رشيع  �سورية 
 ) م89   ( املدين  فالقانون  وحمايتها.  الفكرية 
اأن: »احلقوق التي ترد على �سيئ غري  ن�ص على 
لدينا  يكن  ومل   « خا�سة  قوانني  تنظمها  مادي 

مثل هذه القوانني.
1949م.  لعام  العقوبات  قانون  اأن  كما 
حتت  وردت   )715-708( مواد  ثماين  ت�سّمن 
عنوان: »امللكية االأدبية والفنية«، وتوزعت هذه 
ُكّر�ست لتو�سيح وحتديد  اأربع منها،  املواد بني: 
االأربع  املواد  اأما  امللكية.  هذه  واأنــواع  مفهوم  
يتعّر�ص  التي  العقوبات  بّينت  فقد  االأخـــرى، 
بالذكر  وجدير  امللكية.  هذه  على  املعتدون  لها 
 )  103  ( املادة  بن�ص  األغيت  قد  املواد  اأن هذه 
2013م.  لعام   )  62( الت�رشيعي  املر�سوم  من 
الذي يعّد اأحدث تنظيم حلقوق املوؤلف واحلقوق 

املجاورة يف �سورية .
رقم  الــقــانــون  اأن  مــاتــقــدم  اإىل  ويــ�ــســاف 
حقوق   ( بحماية  املتعلق  2001م.  لعام   )12(
ـــذي تــكــّون مــن )50( مـــادة مل  املــوؤلــفــني( وال
الأحدث  املنا�سب  املو�سوعي  بامل�ستوى  يكن 

م�ستجدات الع�رش.
التاريخية  بعمومياته  املو�سوع  طرح  بعد 

والدولية والعربية؛ كّر�ص املحا�رش بقية حديثه، 
 ،62 رقــم  الت�رشيعي  املر�سوم  اأحــكــام  ل�رشح 
�سورية.  الفكرية يف  امللكية  الناظم ملو�سوعات 
اأو  لكلمة  القانوين  ال�سوء على املعنى  �سّلط  وقد 
)م�سطلح ( املوؤلف، وعلى حقه يف رابطة الن�سب 

بينه وبني موؤلفاته واإبداعاته.
اأي�سًا، قّدم �رشحًا الأحكام  ال�سياق  ويف هذا 
احلماية القانونية لكٍل من حقوق املوؤلف املادية 
املعنوية   وحقوقه  جهة،  من  بها،  وت�رشفاته 
وهي  ثانية؛  جهة  من   ،) للت�رشف  القابلة  )غري 
خا�سة  باأحكام  ال�سوري  امل�رشع  نظمها  حقوق 
وبني  بينها  مميزاً  املو�سوعي،  ال�سعيد  على 
لتحديد  اإي�ساح  ذلــك  تال  ثم  املــاديــة.  احلقوق 
اأثناء  فئاتهم  املادية مبختلف  اأ�سحاب احلقوق 
قبل  بها،  الت�رّشف  اأو  وانتقالها  املوؤلف،  حياة 
هذه  حماية  مــدة  اأن  اإىل  م�سرياً  وفــاتــه،  وبعد 
احلقوق املادية ت�ستمر طيلة حياة املوؤلف، وملدة 

خم�سني عامًا بعد وفاته.
فهو  الن�سب،  حق  وهو  املعنوي،  احلق  اأّما 
زمن،  ه  يحدُّ وال  ب�ساحبه،  ل�سيق  اأبــدي  حق 
وهو غري قابل للتنازل وال الأي �سكل من اأ�سكال 
املفهومات  اإىل  املحا�رش  اأ�سار  كما  الت�رّشف. 
وردت  التي  اال�سطالحات  لبع�ص  املو�سوعية 

يف القانون.
على  ال�سوء  ت�سليط  اإىل  ذلك  بعد  انتقل  وقد 
ومفهومها  املــجــاورة  احلقوق  م�سطلح  معنى 
اأ�سحاب هذه  واأنواعها، وبنّي من هم  وتعريفها 
ويف  الدولية  االتفاقيات  من  كــٍل  يف  احلقوق، 

الت�رشبع ال�سوري.
اإىل �رشح موجز  املحا�رش  انتقل   ، واأخــرياً   
واأحكامهما  االإلكرتوين  والتعاقد  التوقيع  عن 
اإىل ن�ّص  62 (، م�سرياً   ( يف املر�سوم الت�رشيعي 
لعام   )  3  ( رقــم  القانون  مــن  الثانية  املـــادة 
2014م. والتي تن�ص على اأنه : » يكون للكتابة 
للكتابة  قانونُا  املقررة  احلجّية  االإلكرتونية 
الورقية، ويكون لتبادل املعلومات اإلكرتونيًا عن 
طريق الفاك�ص اأو الربيد االإلكرتوين، اأو اأي و�سيلة 
اأو  الق�سائية  القرائن  حجّية  اأخــرى،  اإلكرتونية 

مبداأ الثبوت بالكتابة« .
باأن  منوِّهًا  حما�رشته  البا�سا  اأ.د.  واختتم 
الــتــطــورات،  اأحـــدث  واكـــب  قــد  الــ�ــســوري  الت�رشيع 
وخا�سة، ب�سدور القانون رقم ) 4 ( لعام 2009م.، 
الناظم الأحكام التوقيع االإلكرتوين ، و�سدور املر�سوم 
الت�رشيعي رقم )17( لعام 2012م. املتعلق بتنظيم 
اجلرمية  ومكافحة  ال�سبكة  على  التوا�سل  اأحكام 
2014م.  لعام   )3( رقــم  والقانون  املعلوماتية، 

املتعلق باملعامالت االإلكرتونية .

البا�سا  اأ.د.فاروق  ل�سان  ال�سابق على   )57( العدد  التا�سعة ع�رشة من  ال�سفحة  ورد يف 
القانونية«  الدرا�سات والعلوم  اإىل »كلية  االإن�سانية  ا�سم كلية احلقوق والعلوم  اقرتاح تغيري 

وال�سواب اأنه يقرتح ا�سم »كلية الدرا�سات احلقوقية والعلوم القانونية«.

تنـــويــه

تاريخية،  بلمحة  حديثه  املحا�رش  ا�ستهّل 
الت�رشيعي  االهتمام  بدايات  خاللها  من  عر�ص 
وقد  الغربية.  ــدول  ال يف  امللكية  هــذه  حلماية 
انطلقت  عديدة  دولية  موؤمترات  بعقد  ذلك  متثل 
ومارافقها  االأوربية  النه�سة  ع�رش  بدايات  مع 
من تتايل اإ�سدار ت�رشيعات وطنية يف بع�ص من 

دول القارة.
مو�سوع  يف  الــدول  تلك  اهتمام  تزايد  وقد 
التقدم  تزايد  مع  الوليدة،  امللكية  هذه  حماية 
لو�سع  املوؤمترات  عقد  وتتاىل  والتقني،  العلمي 
ذلك  عن  وجنم  احلماية.  تلك  يقّن  دويل  نظام 

�رّشعت  دولية،  ت�سكيل منظمات  الدويل،  الن�ساط 
بع�ص املعاهدات لتنظيم تلك احلماية. ومن اأبرز 
املنظمات التي جرى ت�سكيلها، وما زالت قائمة، 

ن�سري اإىل كل من : 
الفكرية،  للملكية  العاملية  املنظمة   -

وهي :
 World Intellectual Protection

 Organisation
ــمــهــا بــتــعــبــري رمـــزي  ــرش ا�ــس ــ� ــت الـــتـــي ان
اأخرى  منظمة  ت�سكيل  ذلك  تبع  ثم   .)WIPO(

وعلى نطاق عاملي 

 Universal Convention �سميت ب: 
  For Protection Of Author Rights

 ) ) UCPAR
حمّلية  ت�رشيعات  النه�سة  هذه  واكــب  وقد 
اإبداعات  االأوربية، حلماية  الدول  العديد من  يف 
املبدعني الفكرية. وتبع ذلك عقد اتفاقية جنيف 
عام  يف  اأبرمت  التي  الفكرية  امللكية  حلماية 
املتحدة  االأمم  منظمة  من  مببادرة  1952م. 
با�سم  املعروفة  والــعــلــوم،  والثقافة  للرتبية 

منظمة: ) اليون�سكو (.
مواكبة  عن  تاأخر  بلدنا  اأن  هنا  ويالحظ 
باملر�سوم  ا�ستدراكه  مّت  اأن  اإىل  املو�سوع،  هذا 
بتاريخ  �ــســدر  ـــذي  ال  )62( رقـــم  الت�رشيعي 
قد  كان  الت�رشيع،  هذا  لكن   . م   2013/9/16
�سبقه �سدور القانون رقم ) 12 ( لعام 2001م. 
املتعلق بحماية حقوق املوؤلفني، الذي تكّون من 
خم�سني مادة، وهو مل يكن بامل�ستوى امل�ستويف 

ملو�سوع امللكية الفكرية.
وبينما كانت املوؤلفات تتكاثر يف مو�سوع 
هذه امللكية على �سعيد عاملي، وحتى يف بع�ص 
يف  املعنيني  اأقــالم  تتحرك  مل  العربية،  الــدول 

أ.د. فاروق الباشا- عميد كلية الحقوق والعلوم اإلنسانية
افتتح النشاط الثقافي األسبوعي لجامعة القلمون في )اإلثنينات( من 
كل أسبوع ، بمحاضرة علمية عن الملكية الفكرية وحمايتها التشريعية، على 
الصعيد العالمي، وفي القانون السوري. وذلك يوم اإلثنين  2019/10/14م. 

في المدرج الكبير. 
قّدم الدكتور عادل جواد –نائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية–  األستاذ 
رئيس  يونس   سعيد  الدكتور  بحضور  وذلك  الباشا؛  فاروق  الدكتور  المحاضر 

الجامعة، وعدد من أساتذة الكليات، والطلبة.

الأوىل يف �سل�سلة حما�سرات الإثنني الثقايف

حما�صـرة امللكيـة الفكريـة    عة
ام
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- تعريف الد�سم واأهميتها:
النمو  لــ�ــســالمــة  �ـــرشوريـــة  ــم  ــد�ــس ال  -
مكونات  اأهــم  من  وتعترب  اجل�سم،  ووظائف 

االأغ�سية اخللوية.
وملم�ص  طعم  لتعزيز  �رشورية  الد�سم   -

الغذاء.
حتمل  ـــا  ـــه الأن �ــــرشوريــــة  الـــد�ـــســـم   -
الفيتامينات »القابلة للذوبان يف الدهون« يف 

جميع اأنحاء اجل�سم. 
- الد�سم �رشورية الأنهات�ساهم يف توفري الطاقة.

م�سادر الد�سم يف الطعام:
 - املك�رشات   – النباتية  الزيوت 
الزبدة ومنتجات االألبان الكاملة الد�سم 

- اللحوم.

مقارنة  التغذوية  الزيتون  زيت  خ�سائ�ص 
بالد�سم الغذائية: 

تركيبه املتوازن من االأحما�ص عديدة عدم 
اأف�سلية  االإ�سباع متنحه  االإ�سباع ووحيدة عدم 
اجل�سم  احتياجات  تاأمني  حيث  من  تغذوية 
جهة،  من  ال�رشورية  الدهنية  االأحما�ص  من 
جهة  من  والتزنخ  التاأك�سد  لعوامل  ومقاومته 
الكيميائية  ال�سوائب  من  خللوه  اإ�سافة  اأخرى، 
الفيزيائية،  بالطرق  يتم  ا�ستخال�سه  كــون 
حتتاج  الزيوت  باقي  بينما  بــرودة،  حالة  يف 
للتكرير با�ستخدام املذيبات الع�سوية وغريها.

 معايري جودة زيت الزيتون:
- معايري فيزيوكيميائية:

حمو�سة–  �سوائب–  رطوبة–   
كيميائي   تــركــيــب  ــد   ــي ــس بــريوكــ�

)اأحما�ص دهنية، �ستريوالت، فينوالت...(.
- معايري ح�سية:

 - �سفات اإيجابية: )فاكهي، مر، حد(
متخمر،  عفن،  ــري،  )ه �سلبية:  �سفات   -  

موحل، معدين، زنخ(

زيت الزيتون والفوائد ال�سحية:
- زيت الزيتون والوقاية من ت�صلب ال�رشايني: 
ع�سلة  باحت�ساء  االإ�سابة  معدل  انخفا�ص  لوحظ 
القلب يف البلدان التي فيها زيت الزيتون هو امل�سدر 

الرئي�سي للدهون، وميكن تف�سري ذلك بفعل:
الدهنية  الأحما�ض  ن�صب  يف  ال��ت��وازن   -

امل�صبعة وغري امل�صبعة. 
 Monounsaturated دور الأحما�ض -

.LDL يف خف�ض ن�صبة
- زيت الزيتون مانع اأك�صدة طبيعي: 

احلية  اخلاليا  يف  الدهنية  املــواد  اأك�سدة 
يزيد هرمها وموتها

- زيت الزيتون  - غني بفيتامني E، غني 
باملركبات الفينولية:

م�صاد  الدموية،  ال�صفيحات  جتمع  يثبط   -
hydroxytyrosol التهاب

بكتريي  م�����ص��اد  ل��ل�����رشاي��ني،  واق����ي   -
  .oleuropéine

- زيت الزيتون والأورام اخلبيثة: 
الثدي،  ب�رشطانات  االإ�سابة  ن�سبة  يقلل 

واجلهاز اله�سمي.
- زيت الزيتون ومر�ض ال�صكري: 

االإ�سباع  عــدم  وحــيــدة  الدهنية  االأحــمــا�ــص 
)MUFA( ت�سمح بتخفي�ص ن�سبة ال�سكر يف الدم 

و قد يوؤدي اإىل حت�سن م�ستمر يف اإفراز االأن�سولني.

ا�ستخدامات زيت الزيتون:
بطرق  م�ستخل�سًا  الزيتون  زيت  لكون  نظراً 
قد  كيميائية  مــواد  اأي  من  وخاليًا  فيزيائية 
فهو  تكريرها،  نتيجة  االأخرى  الزيوت  حتتويها 
االأف�سل �سحيًا لال�ستهالك الطازج خا�سة، لغناه 
بحم�ص االأولييك )وحيد عدم االإ�سباع( الذي ثبت 

دوره يف خف�ص الكولي�سرتول ال�سيء.
من ناحية اأخرى فاإن الرتكيب املتوازن من 
االأحما�ص الدهنية ح�سب درجة اإ�سباعها، وكذلك 
 E فيتامني  ن�سبة  كامل  على  الزيت  حمافظة 
الزيت  اإىل مقاومة هذا  يوؤدي  لالأك�سدة،  امل�ساد 
لدرجات حرارة القلي؛ لذلك يعترب زيت الزيتون 

اأف�سل الزيوت لال�ستخدام يف الطبخ اأو القلي.
ومداخالت  بتعقيبات  املحا�رشة  انتهت 

واالإجابة على ت�ساوؤالت احل�سور.

حة وعافية  زيـت الزيتون.. �صِ

اإدارة املياه يف املدن امل�صتدامة

الثانية يف �سل�سلة حما�سرات الإثنني الثقايف

الثالثة يف �سل�سلة حما�سرات الإثنني الثقافية

د.حممد عادل جواد نائب رئي�ص اجلامعة لل�سوؤون العلمية
نائب  جواد  عادل  محمد  الدكتور  ألقى  الثقافي  اإلثنين  نشاط  ضمن       
الزيتون... صحة  العلمية محاضرة تحت عنوان: »زيت  الجامعة للشؤون  رئيس 
َن فيها األهمية الغذائية والفوائد الطبية. وكان ذلك فس الساعة  وعافية« بيَّ
الثانية عشرة بتاريخ 2019/10/21م. في المدرج الكبير بحضور رئيس جامعة 
الكليات  عمداء  من  وثّلة  الجامعة،  وأمين  يونس  سعيد  الدكتور  القلمون 

َل به المحاضر: والكادر التدريسي، والطلبة. نوجز فيما يأتي ملخصًا لها تفضَّ

�سد�ص  حــوايل  احل�رشية  املناطق  ت�ستهلك 
النمو  تــزايــد  ــع  وم ــعــامل،  ال يف  العذبة  املــيــاه 
تتزايد  املناخية  التغريات  وتــاأثــري  احل�رشي 
املحدودة  العذبة  املائية  املوارد  على  ال�سغوط 
املياه.  مزودي  اأمام  كبريا  لت�سكل حتديا  اأ�سال؛ 
احللول  من  لالأبنية  امل�ستدام  الت�سميم  يعترب 
يف  املــيــاه  ا�ــســتــخــدام  كــفــاءة  لــرفــع  الناجعة 
املعايري  �سمن  من  وهــو  احل�رشية،  املناطق 

�سوية  لتحديد  امل�ستخدمة  الرئي�سة  اخلم�سة 
الت�سميم املعماري امل�ستدام. ناق�ست املحا�رشة 
املتبعة  املختلفة  ــطــرق  وال اال�سرتاتيجيات 
من  ونوعًا،  كمًا  املياه  اإدارة  طريقة  لتح�سني 
ومياه  الرمادية  املياه  ا�ستخدام  ــادة  اإع حيث 
العذبة،  املياه  على  ال�سغط  لتخفيف  االأمطار؛ 
والفي�سانات  املجاري  مياه  كميات  من  واحلد 
الناجتة، وذلك على م�ستوى االأبنية والتجمعات 

البيئة.  ال�سكانية، وتاأثري ذلك على احلفاظ على 
التنمية  اأهــداف  حتقيق  على  ي�ساعد  الذي  االأمر 
لتاأمني   SDG6 الهدف  )خا�سة  امل�ستدامة  

املياه و SDG11 للمدن امل�ستدامة(. 
يف  ــًة  هــاّم م�ساألة  تثري  حمــا�ــرشة  كــانــت 
الثقايف،  االإثــنــني  حمــا�ــرشات  �سمن  حياتنا، 
الثانية  ال�ساعة  2019/10/28م.  يف  األقيت 
َدنا الدكتور حممود م�سكوراً بن�ص  ع�رشة. وقد زوَّ
وال�سكر  املقاالت،  باب  يف  لنن�رشه  املحا�رشة، 
جلميع ال�سادة املحا�رشين واحلا�رشين لتاآلفهم 
على ما ينفع النا�ص وير�سخ يف االأر�ص. و�ستتابع 

املجلة تلك ال�سل�سلة يف االأعداد القادمة.

الدكتور حممود ال�سباعي - كلية الهند�سة املدنية واملعمارية 
وازدهرت  المياه،  مصادر  عند  تاريخيا  السكانية  والتجمعات  المدن  نشأت 

ونمت بفضل توفر هذه المصادر.
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د.علي اأنطكلي - اخت�صا�صي الن�صائية والتوليد وجراحتها
م�صفى املدينة الطبية/ ق�صم الن�صائية والتوليد

يعتمد الشكل التقليدي في الجراحات النسائية, على فتح البطن للقيام 
الحوضية،  الكتل  استئصال  المبيض،  كيسات  مثل  العمليات  من  بالعديد 
للقيام  وسرعة  جيدة،  جراحي  عمل  ساحة  يؤمن  مما   ....... الرحم  استئصال 

باإلجراءات المطلوبة. 

ولكن اليخلو ذلك من الكثري من امل�ساعفات 
واالختالطات، التي قد تعاين منها املري�سة مثل: 
وااللت�ساقات  لالنتان  العايل  واملعدل  النزف، 
للعمليات  الــتــالــيــة  والــبــطــن  احلــو�ــص  داخـــل 

اجلراحية.
التنظريية؛  اجلــراحــة  اأهمية  اأتــت  هنا  من 
للتقليل من هذه االختالطات، اإ�سافة لدورها يف 
امل�ست�سفى  يف  املر�سى  لبقاء  احلاجة  من  احلد 
وامكانية  العمليات،  بعد  طويلة  زمنية  لفرتة 
بــاأ�ــرشع  الطبيعية  حلياتها  املري�سة  عـــودة 

ماميكن.
حتت  العمل  على  التنظريية  اجلراحة  تعتمد 
االأدوات  مع  الكامريا،  بوا�سطة  مكربة  �سورة 

ثقوب  عــرب  تدخل  التي  التنظريية  اجلــراحــيــة 
يف  ملليمرتات  عدة  اأقطارها  التتجاوز  �سغرية 

بطن املري�سة.
الطبية  املدينة  م�ست�سفى  يف  قمنا  ــد  وق
من  العديد  اأجرينا  اإذ  االجتـــاه،  بهذا  بالعمل 
جترى  كانت  التي  الهامة  اجلراحية  العمليات 
�سابقا عن طريق فتح البطن اجلراحي التقليدي، 
وم�سجعة  ممتازة  وبنتائج  بالتنظري  بها  قمنا 

لال�ستمرار. 
بعدة  قمنا  احل�رش،  ال  املثال  �سبيل  فعلى 
هاجرة،  لوالب  ال�ستخال�ص  تنظريية  عمليات 
وا�ستئ�سال كتلة عجائبية على املبي�ص تنظرييا 
وب�سكل كامل، وعمليات تنظريية بحاالت انفتال 

املبي�ص(، وعمليات تنظريية  )البوق،  امللحقات 
لدى مر�سى �سعف اخل�سوبة والعقم، وعمليات 

فك الت�ساقات حو�سية عرب التنظري.
ون�سعى لتح�سني نوعية العمليات التنظريية 
حتى  ي�سمل  اأعلى  مل�ستوى  واالنتقال  املجراة، 
من  االأوىل  لتكون  تنظرييا؛  الرحم  ا�ستئ�سال 

نوعها يف منطقة القلمون.
البد يل يف النهاية ان اأنوه اأن كل هذا العمل 
م�ست�سفى  اإدارة  دعم  لوال  ليتم  ماكان  املنجز 
بتجربتنا  واإميانها  الكامل،  الطبية  املدينة 
مبا  واحتياجاتها  متطلباتنا  لكل  وتوفريها 
املقدمة  الطبية  اخلدمة  نوعية  ويح�سن  يخدم 

للمر�سى والو�سول الأف�سل النتائج املمكنة.

دور اجلراحة التنظريية 
كبديل لفتح البطن اجلراحي 

يف العمليات الن�صائية

م�سفى املدينة الطبية بجامعة القلمون
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الإدارات العلمية للكليات ومديرية العلقات العامة وطلبة
 فريق اإيثار ي�صتقبلون الطلبة امل�صتجدين يف اأ�صرة اجلامعة

الطلبة اجلدد ي�ستجلون معامل اجلامعة...

العام الدراسي في أوله... 2019/9/16م. واألبناء المستجدون يفارقون 
عن  ويحملون  وتطلعاتهم،  آمالهم  إليها  يحملون  جديدة  بيئة  إلى  أسرهم 
الرهبة.  بعض  معها  التكيف  أساليب  وعن  أفكارًا،  الجامعية  الحياة  سمو 
بزرع  تبدأ  بل  المحاضرة،  قاعة  في  باستالمهم  القلمون  جامعة  التكتفي 
الجامعية  الحياة  سمات  معرفة  من  وتمكينهم  نفوسهم،  في  الطمأنينة 

وميزاتها وأنظمتها، ودمجهم في محيط الجامعة وبيئتها.

ونوابهم  الكليات  عمداء  عمد  بداية  هكذا 
وروؤ�ساء االأق�سام، عمدوا اإىل اللقاء مع م�ستجدي 
2019/9/16م.  االإثنني  حدة...  على  كلية  كل 
كلية  ال�سيدلة...  كلية  واالإدارة...  االأعمال  كلية 
والهند�سة  املدنية،  الهند�سة  بق�سميها:  الهند�سة 
لقاءاتها  اأكملت  الكليات  وجميع  املعمارية. 
م�سوؤويل  على  يتعرفون  حيث  اجلــدد،  بطلبتها 
واأ�سلوب  متطلباته،  ق�سم:  كل  وميزات  الكلية 
وبراجمها  الكلية  واأنظمة  فيه،  الدرا�سة  اإتقان 
ون�ساطاتها، والتو�سع يف �رشح نظام االمتحانات 
ُيبنى على نتائجها، وتنزيل املواد وترقني  وما 
ما  وكــل  والكلية،  اجلامعة  ومتطلبات  القيد، 
الطلبة.  وت�ساوؤالت  اجلامعية،  باحلياة  يت�سل 
اأن  للم�ستجدين  دعوة  مبثابة  اللقاءات  وكانت 
ليت�سلحوا بها  يكونوا فاعلني يف بناء معارفهم 
على  يعتمدوا  وال  احلياة،  معركة  اقتحام  يف 
الوقت،  تنظيم  وكذلك  فقط.  املحا�رشات  تلقي 
االأجنبية،  والــلــغــات  بــاملــهــارات  واالهــتــمــام 
ومهارات التوا�سل، وتوظيف امل�سطلحات، وكل 

ما من �ساأنه االرتقاء ب�سخ�سياتهم. 
ثم قامت مديرية العالقات العامة، اآ.�سارة 

خوري وفريقها با�ستقبالهم يف لقاء تعريفي، 
تبعته جولة يف كليات اجلامعة ومديرياتها، 
2019/9/16م.  ــني  ــن االإث يــوم  وخــتــمــوا 
املو�سيقي  النادي  مو�سيقا  مع  �سكينة  جل�سة 

و�سيافة م�سلية.
2019/9/17م.  الثالثاء  التايل  اليوم  يف 
مبدينة  جــولــة  يف  اإيــثــار  فــريــق  ا�سطحبهم 
اخلا�سة،  االحتياجات  ذوي  قرية  ديرعطية: 
مدخله  �سامخ،  ببناء  رة،  مــ�ــســوَّ فيحاء  ــالة  ف
االأناقة.  ذوق  وداخله  املبهر،  االأعمدة  �سارع 
االإن�سانية  اخلدمات  هو  ذلك  ي�ساهي  ما  لكن 
امل�ستجدون  اجلامعة  اأبناء  وتلّقى  تقّدُمها.  التي 

الرائع، بطرازه  الثقافة  �رشحًا وافيا لها. وق�رش 
املدرج  حيث  مرافقه:  و�سعة  املتميز،  املعماري 
الف�سيح، واملكتبات العامرة، �ساالت املعار�ص، 
ديرعطية،  متحف  يف  انتهت  اأخــرى  ومالمح 
اآثارها امل�سرية اإىل مراحل تطور احلياة  ملعرفة 
من  اإطاللة  يف  جل�سة  وبعد:  فيها.  االجتماعية 
الهواء  يف  هنيء  وع�ساء  ــق،  االأف على  املتحف 
الطلق النظيف على ربوته، واأنغام حفل مو�سيقي 

ا�سرتاحت معه النفو�ص.



رحلة علمية لطلب كلية ال�صيدلة  دار
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تقرير: د. فرح يو�سف - كلية ال�سيدلة
إلى معمل ” أفاميا فارما للتصنيع الدوائي« في مدينة حماة كان مقصد 
الخميس  يوم  علمية  رحلة  في  الخاصة  القلمون  جامعة  في  الصيدلة  كلية 
الدوائية  الرقابة  مقرري  في  المسجلين  الكلية  ،لطلبة  2019/10/24م. 
للمقررين،  والتطبيقية  العلمية  الجوانب  لدعم  الميكروبيولوجية  والصيدلة 
فعاليات  إقامة  في  الكلية  وأنشطة  خطط  ضمن  تأتي  الرحلة  هذه  بأن  علما 

وأنشطة علمية وثقافية مختلفة خالل العام الدراسي 2019/ 2020م
بامل�ستوى  االرتقاء  اإىل  االأن�سطة  هذه  وتهدف 
تعريفهم  خالل  من  الكلية  لطلبة  والعملي  العلمي 
مبعامل االأدوية املحلية ومنتجاتها، وطرق الت�سنيع 
معامل  داخــل  تتم  التي  اجلــودة  و�سمان  املختلفة، 
الت�سنيع  االأدوية، ومدى مطابقتها ملعايري ممار�سة 
مهاراتهم  �سقل  اأجـــل  مــن  وذلـــك   GMP اجلــيــد 

وتهيئتهم ل�سوق العمل.
وقد حظيت الزيارة با�ستقبال واهتمام متميز من 
قبل اإدارة املعمل؛ فكان املديرالعام للمعمل الدكتور 
واملهند�ص  الطالب،  ا�ستقبال  يف  الزعيم  عبدالرزاق 
االإنتاج  ومدير  العام،  املدير  نائب  الزعيم  االإله  عبد 
مديرة  عبيد  �سايل  والدكتورة  دالل،  يو�سف  الدكتور 
رقابة اجلودة، والدكتورة خديجة الزعيم مديرة ق�سم 

التجهيزات، والعديد من العاملني يف املعمل.
الطالب  تق�سيم  مت  اال�ستقبال  ـــراءات  اإج وبعد 
االأق�سام  على  لتعريفهم  املجموعات؛  من  عدد  اإىل 
اجلــودة.  وحــدة  وخمابر  كلها،  املعمل  يف  املختلفة 
بالكلية،  التدري�سية  الهيئة  من  اأع�ساء  الطلبة  ورافق 
ومتخ�س�سون من املعمل؛ للتعريف وال�رشح املف�سل 
يف  املختلفة  التحليل  وطرق  كلها،  امل�سنع  الأق�سام 

وحدة �سمان اجلودة.
مت  املعمل  يف  املختلفة  اجلـــوالت  هــذه  خــالل 

تعريف الطالب على:
1. اأهم املعدات امل�ستخدمة يف التكنولوجيا 

ال�سيدالنية.
اأهم خطوط االإنتاج يف املعمل.  .2

اأر�ص الواقع. 3. �رشوط بناء املعمل يف 
على  املطبقة  واالختبارات  االإنتاج  مراحل   .4

املادة االأولية حتى امل�ستح�رش النهائي.
املتبعة  الت�سنيع  اآلية  الطلبة من معرفة  ومتكن 
مرورا  االأولية،  املواد  ا�سترياد  من  بداية  املعمل  يف 
االآيل،  والتغليف  املختلفة،  االإنتاج  وخطوط  باأق�سام 
والتطوير،  البحث  وخمــرب  اجلـــودة،  �سمان  وق�سم 
ومت  املياه،  معاجلة  ووحدة  التخزين،  وم�ستودعات 
امل�ستخدمة  احلديثة  االأجهزة  جميع  على  التعرف 
التعامل مع املواد  واآلية عملها.  وكيفية  يف املعمل 
االأولية يف غرفة احلجر حتى قبولها. و�ساهد الطلبة 
املعمل  واأ�سقف   HEPA )الفالتر(  الهواء  منقيات 
موا�سفات  وتطبيق  �سقفية،  وجميعها  والتمديدات 
ممار�سات الت�سنيع اجليد )GMP(  والحظوا تطبيق 

.)TQM( املعمل ملبادئ االإدارة
الت�سنيع  موا�سفات  الــزيــارة:  اإيجابيات  من 
القدرة  على  والتعرف  املبهرة.   )GMP( اجليد 
وما  ز،  للتميُّ �سعيه  واآلية  للمعمل،  الهائلة  االإنتاجية 
قبل  من  واالهتمام  واالحرتام  الود  الرحلةمن  القته 

العاملني يف املعمل والقائمني عليه ومالكيه.
ال�سيدلة  كلية  عميد  رعاية  حتت  الرحلة  كانت 
د.خــالــد  واإ�ــــرشاف  ومتابعتها،  يا�سني  د.�سند�ص 

العلمية وتن�سيقه.  للن�ساطات  الكلية  احلمي�سة من�سق 
امل�رشفني  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  الرحلة  رافق  كما 
امل�سمولة  والعملية  النظرية  املقررات  تدري�ص  على 

بالزيارة.
ال�سكر  خال�ص  فــارمــا  افــامــيــا  ملعمل  وكـــان 
والطلبة  باجلامعة  ال�سيدلة  كلية  مــن  والتقدير، 
املميز،  العلمي  التعاون  من  اأبــدوه  ملا  امل�ساركني، 
وعلى  للطلبة،  ت�سهيالت  مــن  تقدميه  مــامت  وعلى 
الرحلة  هذة  اإجنــاح  �سبيل  يف  بذلت  التي  جهودهم 

وحتقيق هدف الزيارة.
واالمتنان  بال�سكر  ال�سيدلة  كلية  تتقدم  كما 
وت�سجيعها  امل�ستمر  دعمها  على  اجلامعة  لرئا�سة 
الكليات  بها  تقوم  التي  العلمية  للن�ساطات  الدائم 

املختلفة باجلامعة وتوفري م�ستلزمات اإجناحها…
اتفاقيات  يف  بتو�سياتها  اقرتاحًا  الكلية  رفعت 
املعمل  مع  ال�سفوي  االتفاق  وتوثيق  م�سرتك،  تعاون 
على اعتماد زيارة دورية ثابتة، وترحيب اإدارة املعمل 
بالتعاون العلمي مع اجلامعة، وترحيب كلية ال�سيدلة 
با�ستقبال منتجات املعمل يف �سيدليتها االفرتا�سية.

بلودان للجمال واجلالل
لالأ�ساتذة  ترفيهية  رحلة  ال�سيدلة  كلية  اأقامت 
اأبو  اأحمد  الدكتور  ا�ست�سافت  واأ�رشهم،  واملوظفني 
ال�سائحني،  مق�سد  بلودان  اإىل  اجلامعة،  اأمني  عي�سة 

وموئل امل�ستجمني.
كان ذلك يوم اخلمي�ص 2019/10/17م. حيث 
من  يتمكن  واخلريف ملا  معتداًل،  مازال  امُلناخ  كان 
بني  ال�سداقة  توطد  ممتعة،  رحلة  وكانت  الطبيعة. 
وُتَعرَّف  الفريق،  روح  وتنمي  الكلية،  اأ�ــرشة  اأع�ساء 
االأ�ساتذة القادمني من بلدان عربية �سقيقة على اأحد 
مع  تكيفًا  وتزيدهم  �سورية،  يف  ال�سياحية  املعامل 

اإخوتهم اأ�رشة الكلية واملجتمع العربي ال�سوري.

رحلة كلية الأعمال والإدارة 
اإىل �صوق دم�صق للأوراق املالية

المالية  األسواق  مقرر  لطلبة  علمية  رحلة  واإلدارة  األعمال  كلية  نظمت 
بتاريخ  وطالبة،  طالبًا   /29  / عددهم  وبلغ  الكلية،  من  اآلخرين  الطلبة  وبعض 
حيدر  نهاد  الدكتور  بإشراف  الرحلة  انطلقت  وقد  2019/10/24م.  الخميس 
نائب عميد الكلية، في الساعة 8:30 من أمام شركة النبراس، ووصلت إلى 

السوق الساعة  10:00.

ا�ستقبال امل�ساركني بالرحلة مدير  كان يف 
وبعد  ح�سن،  اأ�سامة  االأ�ستاذ  واالإعالم  الدرا�سات 
املعلومات  بتقدمي  اأ�سامة  االأ�ستاذ  بداأ  الرتحيب 
اإ�ساءُتُه  و�سملت  ال�سوق،  قاعة  يف  الطلبة  اإىل 

الِفَكَر االآتية:
الــ�ــســوق،  وهيكلية  بــالــ�ــســوق،  الــتــعــريــف 
الو�ساطة،  و�رشكات  فيه  املدرجة  وال�رشكات 
ــرشاء واأوامــــر الــبــيــع، واأ�ــســ�ــص عقد  ــ� واأوامــــر ال
االإلكرتونية  اللوحة  اإلكرتونيًا، و�رشح  ال�سفقات 
ثم  النتائج،  وحتليل  ال�سوق  ــالق  اإغ لل�سوق،و 

مناق�سة مفتوحة.
جـــداً،  مــفــيــدة  عـــامٍّ  ب�سكل  الــرحــلــة  كــانــت 

وا�ستغرقت اأكرث من الوقت املتوقع نظراً لتفاعل 
الطلبة مع ن�ساط ال�سوق اليومي.

لل�سوق  الــتــنــفــيــذي  ــر  ــدي امل نــائــب  الــتــقــى 
اإر�سادات  الدكتور كنان ياغي بالطلبة واأعطاهم 

ا�ستثمارية هامة حول ال�سوق.
تقرير  بتقدمي  امل�ساركني  الطلبة  تكليف  مت 
من كل طالب عن الرحلة يقدم اإىل ا�ستاذة املقرر.
 13:00 ال�ساعة  ال�سوق  الرحلة  غـــادرت 
وبعدها مت تناول وجبة الغداء يف مول قا�سيون، 
التعارف  لزيادة  ولطيفة،  ممتعة  جل�سة  وكانت 
ومتتني اأوا�رش الوّد بني الطلبة. ثم كان الو�سول 

اإىل اجلامعة ع�رشاً.

تكامل الأهداف بني الكليات
كلية الأعمال والإدارة 

تقيم معر�سًا للكتاب متنوع العلوم
عدد من دور الن�رش كانت يف معر�ص الكتاب 
واالأحد26- ال�سبت  يــومــي  اجلــامــعــة  بهو  يف 

كلية  مــن  وتنظيم  بــدعــوة  2019/10/27م. 
االأعمال واالإدارة. 

رئي�ص  يون�ص  �سعيد  الدكتور  املعر�ص  افتتح 
رئي�ص  نائب  دعبول  �سليم  الدكتور  بح�سور  اجلامعة 
نائب  جــواد  عــادل  حممد  والدكتور  االأمــنــاء،  جمل�ص 
اأمين  والدكتور  العلمية،  لل�سوؤون  اجلامعة  رئي�ص 
والطالبية  االإداريــة  لل�سوؤون  الرئي�ص  نائب  ك�سيبي 
تكليفًا عميد كلية العلوم التطبيقية، والدكتور اأحمد اأبو 
عي�سة اأمني اجلامعة والدكتور �سائد الناظر عميد كلية 
االأعمال  كلية  عميد  حمادة  ر�سا  والدكتورة  الهند�سة، 
واالإدارة ونائب العميد الدكتور نهاد حيدر، والدكتور 
وعدد  ترونك�ص،  امليكا  ق�سم  رئي�ص  دليلة  م�سطفى 
الطلبة. وطاف احل�سور على  االأ�ساتذة، وعدد من  من 

اأق�سام الكتب املعرو�سة وتفقدوا عدداً من عناوينها. 
دار  ن�رش:  دور  �سبعة  املعر�ص  يف  �ساركت  فقد 
ودار  اليازوري،  ودار  وائل،  ودار  القلم،  ودار  الر�سا، 
الذي عر�ص  عقل، ودار ر�سالن، ومركز املنار للكتاب 
جمموعة من الكتب الطبية والعلمية باللغة االإجنليزية، 
وعر�ست اجلامعة من خمزونها عدداً من الكتب الطّبية.

واالإدارة  االأعمال  كتب  على  العر�ص  يقت�رش  مل 
ــرى،  االأخ الكليات  يخدم  ما  املعر�ص  يف  كــان  بل 
العناوين  ومن  و�سيا�سية.  ثقافية  كتب  فيه  وكــان 
العربي،  اخلليج  �سعود  ال�سحراوية-  املمالك  مثاًل: 
واإدارة  اجليو�سيا�سية،  واالأبعاد  �سورية  على  ال�رشاع 
مميز،  وعنوان  االإلكرتونية،  واجلرائم  الالملمو�سات، 
هو:  املعاجم،  بطريقة  العربي  النحو  معاودة  ي�سهل 

»معجم القواعد العربية«
تكرار معار�ص الكتب يف اجلامعة، اإمنا يدل على 
جامعٍة تهتم بعلوم طلبتها وثقافاتهم، وعلى طالٍب 

يقبلون على القراءة.

افتتاح املعر�ص



الدكتور املهند�ض عمار كعدان
عميد كلية الهند�صة املدنية واملعمارية
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- من كلية الطب الب�سري باجلامعة:
علمية  رحلة  الب�رشي  الطب  كلية  نظمت 
اإىل  والــ�ــســاد�ــســة  اخلــامــ�ــســة  ال�سنتني  لــطــالب 
فانطلقت  بدم�سق.  اجلامعي  الــبــريوين  م�سفى 
الثامنة  ال�ساعة  متام  يف  اجلامعة  من  الرحلة 
بتاريخ  اخلمي�ص  يــوم  مــن  �سباحا  والن�سف 
الدكتور  االأ�ستاذ  باإ�رشاف  2019/10/24م. 
ر�سوان االأحمد عميد كلية الطب الب�رشي واالآن�سة 
الطب  لكلية  االأكادميية  املن�سقة  طيفور  مي�سم 
الدكتور   االأ�ستاذ  ا�ستقبالهم  وكان يف   . الب�رشي 

اإيهاب النقري مدير م�سفى البريوين اجلامعي.
ثم توجه جميع امل�ساركني بالرحلة اىل قاعة 
االأورام،  عن  علمية  ندوة  حل�سور  املحا�رشات 
واآخر امل�ستجدات يف الت�سخي�ص والعالج.  �سارك 

فيها  ثلة من كبار االأ�ساتذة وهم:
الت�رشيح  ا�ستاذ  ال�سمايل  يحيى  الربوفي�سور 

املر�سي بجامعة كاليفورنيا.
االأورام  والدكتور حممد قادري رئي�ص رابطة 
ال�سورية واملدير الطبي مل�سفى البريوين اجلامعي. 
واالأ�ستاذ الدكتور ر�سوان االأحمد عميد كلية 

الطب الب�رشي يف جامعة القلمون.

رحلة علمية لكلية الطب الب�صري 
اإىل م�صفى البريوين اجلامعي بدم�صق

ق�سم  رئي�ص  �سيفو  ماهر  الدكتور  واالأ�ستاذ 
الثدي  �سعبة  ورئي�ص  دم�سق  بجامعة   االأورام 

مب�سفى البريوين. 
اخلدمات  من  ح�سن  اأ�سامة  اللواء  والدكتور 

الطبية الع�سكرية.
رابطة  �رش  اأمــني  ال�سايف  يا�رش  والدكتور 

ال�سعاعيني.
العليا  اللجنة  ع�سو  منا�سي  مها  والدكتورة 
للتحكم بال�رشطان ورئي�ص �سعبة الدم بالبريوين.

وبعد انتهاء املحا�رشة مت توزيع جمموعات 
الطلبة مع االأطباء االخت�سا�سيني يف كل �سعبة؛ 
بع�ص  ومتابعة  امل�سفى  اأق�سام  على  للتعرف 
الق�س�ص ال�رشيرية املوجودة وعالجها وفح�ص 

املر�سى واحلاالت النادرة. 

رحلة علمية لكلية الطب الب�سري اإىل الهيئة 
العامة مل�سفى املوا�ساة اجلامعي بدم�سق...

علمية  رحلة  الب�رشي  الطب  كلية  نظمت 
الرابعة،  ال�سنة  خلم�سني طالبًا وطالبة من طلبة 
وكان  بدم�سق،  اجلامعي  املوا�ساة  م�سفى  اإىل 
الثامنة  ال�ساعة  االنطالق من اجلامعة يف متام 

بتاريخ  اخلمي�ص  يــوم  من  �سباحًا  والن�سف 
الدكتور  االأ�ستاذ  باإ�رشاف  2019/10/31م. 
الب�رشي،  الطب  كلية  عميد   االأحــمــد  ر�ــســوان 
عميد   نائب  مرع�سلي  خالد   الدكتور  واالأ�ستاذ 
الكلية، واالآن�سة مي�سم طيفور املن�سقة االأكادميية 

لكلية الطب الب�رشي.
املدير  ــني  االأم اأ.د.عــ�ــســام  الطلبة  ا�ستقبل 
اجلامعي،  املوا�ساة  العامة مل�سفى  للهيئة  العام 
وال�سيدة  لينا حممود رئي�ص التمري�ص يف هيئة 
اجلليل  عبد   م�سطفى  بح�سوراأ.د.  املوا�ساة، 
رئي�ص ق�سم اجلراحة يف كلية الطب، واأ.د. ن�سال 

جنبكلي اأ�ستاذ ق�سم التخدير يف اجلامعة ،  
 ثم مّت توزيع جمموعات الطلبة على �ُسعب 
االإ�سعاف املركزي، واالإ�سعاف اجلراحي، وق�سم 
متابعة  ومت  الباطنية،  واالأقــ�ــســام  اجلــراحــة 
بع�ص احلاالت ال�رشيرية املوجودة وعالجها، 
وفح�ص املر�سى، والتعرف على بع�ص احلاالت 
النادرة  التي يتم  عالجها، كما نوق�ست بع�ص 
احلاالت اجلراحية مع االأ�ستاذ الدكتور ر�سوان 
االأحمد وبع�ص احلاالت الباطنية مع الدكتورة 

رهف الكنج.

توثيـق وتدعيـم املن�صـاآت الأثريـة 
املت�صـررة يف مدينـة حلـب

Documenting& Retrofitting Damaged Historical Structures in Aleppo City

التي  املحا�رشة  مو�سوع  ذلــك  كــان 
األقاها الدكتور املهند�ص عمار كعدان ال�ساعة 
الثامنة من يوم االإثنني 2019/10/21م. 
الهند�سة يف اجلامعة. وعن  يف مدرج كلية 

املحا�رشة تف�سل ببيان حماورها: 
باأ�سلوب  املحا�رشة  هذه  يف  »نتطرق 
توثيق  يف  عملية  حلـــاالت  وعـــام  مب�سط 
االأثرية  احلجرية  املن�ساآت  لبع�ص  وتدعيم 
اأهمها  ونذكر  حلب  مدينة  يف  املت�رشرة 
فيها  نعر�ص  الكبري بحلب،  االأموي  اجلامع 
وذلك  والتوثيق،  للمراقبة  الالزمة  الطرائق 
قبل البدء باأعمال التدعيم والرتميم للمعامل 

االأثرية الهامة، وتت�سمن املحا�رشة:
االأثرية  املن�ساآت  ومراقبة  توثيق   اأ - 

املت�رشرة يف مدينة حلب،

للمن�ساآت  اأويل  ت�سخي�ص  اإجــراء   ب - 
املنا�سب  احلل  العتماد  املت�رشرة  االأثرية 

الأعمال الرتميم اأو التدعيم،
الــتــاأكــد مــن �ــســالمــة وا�ــســتــقــرار   ج - 
املن�ساآت االأثرية املت�رشرة، وذلك من خالل 
بالتوثيق  اأو  املبا�رشة  العينية  املراقبة 
الرقمي بوا�سطة االأجهزة احلديثة واملتطورة 

ومن خالل زيارة املوقع بفرتات نظامية،
البدء  قبل  االإنــ�ــســائــي  التدعيم   د- 

باأعمال الرتميم.«
وملا كانت املحا�رشة موجهة باأ�سلوب 
االأيام  يف  الوقت  يوفر  اأن  وعد  فقد  مي�رش، 
لغري  الفر�سة  واإتــاحــة  الإعادتها  القادمة 
مكونًا  باعتبارها  حل�سورها  املتخ�س�سني 

ثقافيًا عامًا ومنا�سبًا للحال احلا�رشة.«

ها االإرهاب املجرم بدقائق تلك املئذة جلامع حلب الكبري �سمدت للزالزل قرونا دكَّ
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اإثنني  ــوم  الــعــمــارة كــل ي وذلـــك يف مـــدرج 
ب�سار  الدكتور  بداأها  �سباحًا   10-8 ال�ساعة 
وكانت  2019/11/14م.  االإثنني  يوم  �سويد 

املحا�رشة االأوىل بعنوان: 
تقنــيـــــات وتكنولــــوجيـــــــات ت�سمــيــــــم 

املـنـــــاخ الع�ســـــــوي
التغري  يف  مت�سارعة  عملية  العامل  يواجه 
االأ�سا�سي  امل�ساهم  املــدن  تعترب  وال  املناخي، 
ح�سا�سية  ذات  حمتملة  مواقع  ولكنها  فح�سب 
على  يتوجب  �سبق  ما  على  وبناء  التاأثر،  عالية 

املعماريني امل�ساهمة يف تخفيف حدة التغريات 
املناخية من خالل االأخذ بعني االعتبار مبادئ 
ا�ستهالك  مــن  تخفف  التي  البيئي،  الت�سميم 
الطاقة، وبالتايل من االنبعاثات الغازية ال�سارة.

موجز  حتليل  اإجــــراء  مت  املــحــا�ــرشة،  يف 
لتطبيقني رئي�سيني حول »ال�سكل والقوة واالأداء« 
و«اأداء املادة« من اأجل فهم التنوع والتكيف يف 

املمار�سة املعمارية.
االأخرى  املحــا�رشات  اأخبــار  و�ســتكون 
يف  االأول  وكانون  الثاين  ت�رشين  �سهري  يف 

العدد القادم.

منها  م2   )4168( املــبــنــى  م�ساحة  وتــبــلــغ 
فللطابق  ــازاد  وم االأر�ســي  للطـــابق  )3130(م2 

الثـــاين وال�ســـرداب.

يتاألف الطابق الأر�سي من: 
1 - املخابر:

قيد  وهــو  250م2  م�ساحة   البيتون  خمرب   -
والتدري�ص  املخربية  التجارب  اإجــراء  يف  اال�ستثمار 

العملي، يت�سع لـ 20 طالبًا.
قيد  ـــو   وه م2   120 ــبــنــاء   ال ـــواد  م ــرب  خم  -

اال�ستثمار كذلك.

خمابر مبعطيات احلداثة
للمخابر دور أساسي في التطبيقات العلمية وتثبيت المعارف والخبرات. 
وقد أنجزت كلية الهندسة المدنية والمعمارية الحديثة مخابرها قبل افتتاحها 

تمشيًا مع متطلبات التعلم األساسية.

- خمرب البيئة  70 م2، قيد التجهيز.
قيد  م2   227 م�ساحة  الهيدروليك   خمــرب   -

التجهيــــز.
قيد  م2،   148  : م�ساحته    : الــرتبــة  خمــرب   -

اال�ستثمار.
قيد  م2،   73   : م�ساحته   : الــطــرق  خمــرب   -   

اال�ستثمار.
وكلٌّ  التجهيز،  قيد  م2،   124 م�ساحته  خمرب   -

من هذه املخابر يت�سع لـ )20( طالبًا. 
ج: م�ســـاحتـه 360 م2 يت�ســـع  2 - املــــدرَّ

اإلـــى 254 كـر�ســــي.

. 265.7 م2  3 - البهو الرئي�سي:   م�ساحته 
املاكيت:  ور�ــســة  الــعــمــل:   ور�ــســات   -  4
م�ساحة  البلك�سي:  وور�سة  م2.   76.4 م�ساحة 
م2.   60 م�ساحة  الدهان:  وور�سة  م2.   76.4

وور�سة النجارة: م�ساحة 60 م2.
الطابق  يف  وثمانية  اإداريــة:  غرف  اأربــع   -  5

االأول مب�ساحات وا�سعة.
م2   122 م�ساحة  امليكاترونيك:  قاعة   -  6

ارتفاع ال�سقف 3.9 م.
وكـــذلك  95م2.  حمامــــات:  كتلتـــا   -  7
و�سالــة  واال�سرتاحة  احلركـــة  وممــرات  املــرقــاة 

متعددة االأغرا�ص.

ال�سرداب:
والتمديدات  التجهيزات  جميع  على  ويحتوي 
ا�سطوانات   – امليكانيك   - والكهربائية  ال�سحية 
املدخنة   – واحلــراق  ال�سوديرات   – ال�ساخن  املــاء 
 – ال�سبكة   ( الداتا  – متديدات  املازوت  – خزانات 
ال�سريفرات – الUPS ( . ت�سل اإىل جميع الطوابق 

عن طريق املنائر .

�صل�صلة حما�صرات توجيهية 
داعمة عن ت�صميم الأبنية املعمارية

طالب  والمعمارية  المدنية  الهندسة  كلية  في  العمارة  قسم  دعا 
التدريسية  الهيئة  وأعضاء  التخرج  وطالب  الشامل   التصميم  ستوديو  مقرر 
المعمارية   األبنية  تصميم  عن  داعمة  توجيهية  محاضرات  سلسلة  ضمن 
الفصل  خالل   ،)TECTONIC THOERY OF ARCHITECTURE(

الخريفي 2019-2020م. 
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من كلية الهند�سة املدنية واملعمارية: 
اإعــــادة االإعــمــار هــدف كــل مــواطــن حر، 
ــرارة  ــوطــن، وحتــركــت فيه ح اأحــ�ــص بــوجــع ال
ورفعته.  وجماله  زهوه  للوطن  ليعيد  املــروءة 
�ُسّبان  البناء  بــاإعــادة  الت�ساقًا  هــوؤالء  واأكــرث 
من  عدد  قام  االإطار  هذا  يف  الغيورون.  الوطن 
باإ�رشاف كلٍّ من:  الهند�سة املدنية   طالب ق�سم 
د.حممد عالء عجوز، وم.نريمني نادر، وم.حممد 
اإىل مدينة  حيدر، وم.رمي بول�ص، برحلة علمية 
اإعادة  جناح  على  لالطالع  بدم�سق  املعار�ص 
االإعمار.  وذلك يوم اخلمي�ص 2019/9/19م. 

�سارك فيها )70( طالبًا.
ع�رشاً  الرابعة  ال�ساعة  يف  الو�سول  كان 
اأرجاء  �سمن  الطالب  برفقة  التجّول  مّت  حيث 
اأجنحة اإعادة االإعمار، وتعّرفوا على الفعاليات 
عن  اأ�سحابها  مــن  وا�ستف�رشوا  ــودة،  ــوج امل
على  االإجابة  ومتت  والن�ساطات،  املعرو�سات 
املت�سمنة  املطبوعات  واأخـــدوا  ت�ساوؤالتهم. 
ما  واأحـــدث  ومعاملهم،  �رشكاتهم  اإجنـــازات 
والكهرباء  االإن�ساء  عــامل  يف  اإليه  ل  تو�سّ مّت 
التوّجه  مّت  ذلك  بعد  االإك�ساء.  ومواد  ال�سناعّية 
املعر�ص  اأجنحة  �سمن  حمــا�ــرشة  حل�سور 
ت�سّمنت احلديث عن االأبنية االأثرية ب�سكل عام 

وحلب ب�سكل خا�ص.
امل�ساركون  قــام  الرتفيهي  اجلانب  ويف 
بجولة ترفيهية �سمن االأحياء القدمية ملحافظة 
دم�سق، ومت التقاط بع�ص ال�سور التذكارّية ثّم 

العودة اإىل ربوع اجلامعة.

من كلية الهند�سة املدنية واملعمارية: 
قامت كلية الهند�سة املدنية برحلة علمية اإىل ج�رش ديرعطية الواقع على 

الطريق الدويل بني مدينتي دم�سق وحم�ص. مب�ساركة كل من ال�سادة : 
د. عمــار كعدان ، د. معن هالل ، د. عبداالله زعرور ، م. مله وفائي ، م. 

عبداالله تدمري ،  م. اأمين مراد، م. هبة م�سلح، م.ميان بريجاوي .
كلية  يف  والثالثة  الثانية  ال�سنة  لطالب  خم�س�سة  الرحلة  وكانت 
الهند�سة املدنية واملعمارية ق�سم الهند�سة املدنية. اإذ قام احل�سور بزيارة 
موقع اجل�رش؛ لالطالع على عمليات ترميم فوا�سل التمدد، فقام االأ�ساتذة 

وجل�رش  عام،  ب�سكل  للج�سور  االإن�سائية  اجلمل  حول  للطالب  مو�سع  ب�رشح 
ال�سنع  م�سبقة  االإن�سائية  اجلمل  بني  والفرق  خا�ص،  ب�سكل  عطية  دير 
واجلمل االإن�سائية امل�سبوبة يف املكان، كما مت تو�سيح امل�ساكل والعيوب 
للج�سور ب�سكل  التمدد  التنفيذية ملثل هذه اجل�سور، وكيفية ترميم فوا�سل 
عام، كما ح�رش الرحلة املهند�ص امل�سوؤول عن عملية  االإ�سالح والرتميم. 
اجل�سور،  التمدد يف  فوا�سل  اأهمية  ومف�سل  مو�سع  ب�سكل  للطالب  اإذ �رشح 
وعيوب التنفيذ التي اأدت اإىل ظهور هذه امل�ساكل يف اجل�رش ، على الرغم من 

كون اجل�رش حديث اال�ستثمار .

من كلية الهند�سة املدنية واملعمارية: 
علمية  برحلة  املدنية  الهند�سة  ق�سم  قــام 
اإىل مدينة ح�سياء ال�سناعية. باإ�رشاف: د. عمار 
كعدان و د. معن هالل و د. عبداالإله زعرور و د. 
عالء عجوز و م. مله وفائي و م. عبداالإله تدمري 
و م. اأمين مراد و م. ميان بريجاوي . �سارك فيها 
والثالثة.  الثانية  ال�سنة  طالب  من  طالبا   )45(

وذلك يوم االأربعاء 2019/10/16م. 
برنامج الرحلة: و�سلت الرحلة ال�ساعة 9.00 

�سباحًا ومتت العودة يف ال�ساعة 13.00 ظهراً.
هدف الرحلة: م�ساهدة جمل اإن�سائية خمتلفة 
فوالذية وبيتونية، واالطالع على كيفية ت�سنيع 

وتركيب املن�ساآت املعدنية. 
بعد الو�سول اإىل مدينة ح�سياء مت التوجه اإىل 
وقد  املعدنية.  الهياكل  لتنفيذ  خم�س�سة  من�ساأة 
قام ال�سيد الدكتور عبداالإله زعرور ب�رشح مف�سل 
املن�ساآت  هذه  مثل  ومزايا  املعدنية  للمن�ساآت 
اأثناء  الور�سات  م�ساهدة  متت  كما  وعيوبها. 

الفوالذية  االإن�سائية  العنا�رش  جلميع  تنفيذها 
وو�سلها بع�سها ببع�ص بوا�سطة اأ�رشطة اللحام 
والرباغي لت�سكيل الهياكل املعدنية وحت�سريها 
للرتكيب، ثم قام الدكتور عبد االإله زعرور ب�رشح 
اأهمية املخططات الهند�سية التنفيذية للم�ساريع، 
التي  االإن�سائية  التفا�سيل  واحتوائها على كافة 
التنفيذ ب�سكل دقيق، بعد ذلك  ت�ساهم يف عملية 
قام الطالب بزيارة لبناء بيتوين قيد التنفيذ، ومت 
الرتكيز على �رشح العنا�رشاالإن�سائية  املختلفة 
وبالطات،  جوائز  و  واأعــمــدة   )�سناجات(  من 
البالطات،  يف  الفتحات  عمل  كيفية  وم�ساهدة 

وكذلك فوا�سل التمدد بني الكتل البيتونية .

بتاريخ: 2019/11/7 م. انطلقت الرحلة 
الهند�سة املدنية واملعمارية  العلمية من كلية 
قا�سدة : جامعة الوادي – قلعة احل�سن – دير 

مار جرج�ص – جبل ال�سايح يف النا�رشة. 
باإ�رشاف: د. عبد امل�سيح الع�سي - د.حممد 
وثالثون  اثــنــان  فيها  وا�ــســرتك  عجوز  عــالء 
طالبا.خمطط الرحلة: مّت زيارة جامعة الوادي 
القلمون  جامعة  مــع  ترتبط  التي  اخلا�سة 
الطالب  وتــعــّرف  علمية  باتفاقية  اخلا�سة 

رحلة علمية اىل حمافظة حم�ص
التوجه  مّت  ثم  فيهــــا  وجتولوا  اجلامعة  على 
وتعّرفوا  احل�سن  قلعة  اإىل  الطــــالب  برفقــــة 

على معاملها. 
مار جرج�ص  دير  اإىل  التوّجه  مّت  بعدها 
ومن ثّم اإىل موقع جبل ال�سايح يف النا�رشة. 
حيث قّدم الدكتور عبد امل�سيح الع�سي �رشحًا 
مّت  التي  االأماكن  تاريخ  عن  ووافراً  اًل  ُمف�سّ
املعمارّية  باالأمور  يتعلق  وما  زيارتها، 
موقٍع  لكل  ال�سكنّية  للتو�ّسعات  والعمرانّية 

ال�سور  بع�ص  الــتــقــاط  ومت  ـــدة.  ح عــلــى 
التذكارّية. 

وب�سحبة  قمنا  الرتفيهي  اجلــانــب  ويف 
الطالب بتناول طعام الغداء يف اأحد املطاعم. 

وبعدها كانت العودة اإىل ربوع اجلامعة.
�سعادتهم  عــن  الــطــالب  جميع  ــرّب  ع ــد  وق
مبخطط الرحلة وباجلانب العلمي فيها ُمتمنني 
جلامعة القلمون اخلا�سة دوام التاألق و�ساكرين 

اإدارتها على اهتمامها بهم علميًا وعملّيًا.

يف املنطقة ال�صناعية يف ح�صياء  تقرير رحلة علمية لطلب الهند�صة املدنية

يف مدينة املعار�ص
ق�سم الهند�سة املدنية يف  اأجنحة اإعادة الإعمار
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الرحلة العلمية اإىل خمابر ق�سم هند�سة الت�سالتأخ

 يف كلية الهند�صة امليكانيكية والكهربائية يف جامعة دم�صق 

الثامنة  ال�ساعة  متام  يف  الرحلة  انطلقت 
بتاريخ  اخلمي�ص  يــوم  من  �سباحًا  والن�سف 
عطااهلل  الدكتور  بــاإ�ــرشاف   2019/10/31
�سيدة رئي�ص ق�سم هند�سة االت�ساالت و املهند�سة 

دمية ب�سب�ص.
فــواز  الــدكــتــور  الطلبة  ا�ستقبال  يف  كــان 
املف�سي رئي�ص ق�سم هند�سة االت�ساالت يف كلية 
الهند�سة امليكانيكية والكهربائية. ثم مت تعريف 
مت  ما  و  االت�ساالت،  هند�سة  ق�سم  على  الطالب 
االأوىل،  اجلامعية  الدرا�سة  مرحلتي  يف  اإجنــازه 
والدرا�سات العليا، والتكامل مع �سوق العمل يف 

بزيارة  الطلبة  قام  االت�ساالت.  هند�سة  جمال 
خمرب االت�ساالت املتقدمة، حيث مت تقدمي عر�ص 
تف�سيلي عن التقانات احلديثة، و كيفية برجمة 
اإعداداتها للقيام باإدارة عملية االت�ساالت ب�سكل 
اإطالع الطالب على جتهيزات  َثمَّ مت  فعال. ومن 
عن  واٍف  �رشح  وتقدمي  البيانات،  ترا�سل  خمرب 
�سبكات حزم البيانات  )PDN( وبنية �سبكات 
 .)ADSL( خط اال�سرتاك الرقمي غري املتناظرة
منظومة  على  ذلك  بعد  الطالب  وتعرف     
 )TETRA( ــي  ــس االأر� الــراديــوي  االتــ�ــســال 
كيفية  �ــرشح  ومت  لها،   املخ�س�ص  املخرب  يف 

ما.  جغرافية  ملنطقة  االت�سال  تغطية  حتقيق 
اإجراء  هو  للطلبة  علميًا  غنى  الرحلة  زاد  ومما 
املحاكاة  برامج  من  عدد  على  حماكاة  جتارب 
االأقمار  عرب  الف�سائية  االت�ساالت  جماالت  يف 
وحماكاة  ال�سوئية  واالتــ�ــســاالت  ال�سناعية 

احلقول الكهرومغناطي�سية.

دورات تقوية يف كلية الهند�سة
تقوية  دورات  عدة  الهند�سة  كلية  اأقامت     
وذلك  الدرا�سية،  ال�سنوات  خمتلف  من  لطالبها 
منطقية،  دارات  اخلّطي،  اجلرب  مقررات:  عدة  يف 
الرابعة  ال�ساعة  يف  ــك  وذل كهربائية1،  دارات 
ــاء بــــدءاً من  ــالث ــل ث حــتــى الــ�ــســاد�ــســة مــ�ــســاء ك
2019/10/29م.  وحتى نهاية الف�سل الدرا�سي 
االأول. ت�ستهدف هذه الدورات تقوية نقاط ال�سعف 

لدى طلبتها، وتنمية املعارف العلمية.

نظم قسم هندسة االتصاالت في كلية الهندسة في جامعة القلمون 
تراسل  مقرر  في  والمسجلين  الرابعة  السنة  لطالب  علمية  رحلة  الخاصة 
البيانات؛ لزيارة مخابر االتصاالت المتقدمة في قسم هندسة االتصاالت في 

كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية في جامعة دمشق.

االإدارة  وزير  املحا�رشة معاون  وقد ح�رش 
و�ساح  حممد  املهند�ص  البيئة  ل�سوؤون  املحلية 
مديرة  النهار  رويـــدة  واملهند�سة  قــطــمــاوي، 
واملهند�ص  الــــوزارة،  يف  املــتــجــددة  الــطــاقــات 
ديرعطية   اأبناء  من  غفري  وجمهور   حداد،  عميد 

املهتمني باملو�سوع.
ّد ال�سيد معاون الوزير على اأهمية ور�سة  �سدَّ
فيما  املحا�رشة.  هام�ص  على  املقررة  العمل 
النهار  رويدة  املتجددة  الطاقات  مديرة  اأ�سارت 
لدرا�سة  االأربــعــة  املحلية  اللجان  ت�سكيل  اإىل 
االجتماعية  والبيئية  االقت�سادية  املجاالت 
واأنه  الر�سيد،  واحلكم  واالإدارة  التحتية  والبنى 
م�ساريع بربنامج  �سيكون من خمرجاتها جملة 
زمني حمدد، وتعيني اجلهة امل�سوؤولة عن التنفيذ 

مدينة ديرعطية رائدة يف التنمية امل�صتدامة
محور  كانت  ديرعطية«  لمدينة  الرائدة  المستدامة  التنمية  »مؤشرات 
قصر  في  ُضحًا  العاشرة  الساعة  2019/10/19م.  السبت  يوم  محاضرة 
اإلدارة  وزارة  مع  بالتعاون  عطية  دير  مدينة  مجلس  اليها  دعا  التي  الثقافة. 

المحلية والبيئة، مديرية الطاقات المتجددة واإلنتاج واألنظمة المستدامة. 
والبحث عن اآلية التمويل. ومن َثمَّ �سيتم اعتماد 
تعر�ست  وقد  املعنية.  اجلهات  قبل  من  خططها 
للتنمية  املحلي  التخطيط  اإىل  املــحــا�ــرشة 

امل�ستدامة ملدينة ديرعطية. 
مو�سوع  حــداد  عميد  املهند�ص  وعــر�ــص 
التخطيط  يف  قيا�سها  وطرق  واأهميتها  اجلودة 
عن  عرو�سا  املــحــا�ــرشون  قــدم  كما  املحلي، 
التنمية امل�ستدامة واملوؤ�رشات املتعلقة والهدف 

من امل�رشوع.
د.�سائد  عر�ص  االأربــعــة  العمل  جلــان  يف 
القلمون  جامعة  يف  الهند�سة  كلية  عميد  الناظر 
النفايات  معاجلة  االأول  م�رشوعني:  اخلا�سة 
احل�سول  و�ـــرشورة  للمنطقة،  اأهميتها   َ ــنيَّ وب
اأجــل  مــن  النفايات  مــن  ع�سوية  اأ�سمدة  على 

وتو�سيع  املنطقة،  يف  الزراعي  الواقع  حت�سني 
حت�سني  هو  الثاين  وامل�رشوع  املزروعة.  الرقعة 
خمرجات وحدة معاجلة املياه يف ديرعطية من 
اأجل احل�سول على مياه نظيفة �ساحلة للزراعة 

باملوا�سفات املرغوبة. 
ومت اقرتاح اإيجاد �سوق لت�رشيف املنتجات 
الزراعية واحليوانية يف ديرعطية، واإقامة معمل 

للمنتجات احليوانية.
كلية  يف  االأ�ستاذ  زيــدان  د.خــالــد  وحتــدث 
الهند�سة بجامعة القلمون، عن �رشورة ا�ستغالل 
باإقامة مزارع  املنطقة  ال�سا�سعة يف  امل�ساحات 
املحلي  املجتمع  فيها  ي�سرتك  ال�سم�سية،  للطاقة 
الكهرباء  لتاأمني  مثاًل،  م�ساهمة(  )�رشكة  بنمط 
ب�سكل جيد وتاأمني موارد مادية جديدة، وتوفري 

الوقود االأحفوري امل�ستخدم لتوليد الكهرباء.
زهري  واملهند�ص  �سائد  الدكتور  وا�ستعر�ص 
عبداهلل رئي�ص جمل�ص مدينة ديرعطية، واملهند�سة 
به  خرجت  ما  املياه  وحدة  مديرة  عبود  ا�سماء 

اللجان، بعر�ص املقرتحات واملداخالت.

د.منار حمادي- ن�سرين العبداهلل-  كلية الإعالم والفنون التطبيقية
والفنون  اإلعالم  كلية  إليها  دعت  ممتعة  محاضرة  عنوان  كان  هذا 
على  11\11\2019م.  اإلثنين  يوم  الغرافيكي  التصميم  قسم  التطبيقية، 
مدرج كلية الهندسة، وقدمتها د.منار حمادي، وآ.نسرين العبد اهلل، بحضور 

كل من عميد الكلية  د. إياد المحمود وثلة من الدكاترة والطالب.

انت�رش  الويب  �سفحات  يف  املمتع  الت�سميم 
به  يتمتع  ملا  كبري،  ب�سكل  مــوؤخــراً  ا�ستخدامه 
كون  اإىل  باالإ�سافة  واإبــهــار،  جذب  عوامل  من 
�سفحات الويب و�سيلة هامة لتقدمي املعلومات، 
عن  املحتوى  اإي�سال  يف  حمدد  هدف  وحتقيق 
طريق ال�سوت وال�سورة والن�ص واحلركة واللون.
لتعريف الطالب اجلامعي ب�سكل عام وطالب 
الفنون ب�سكل خا�ص باملزايا والعيوب يف ت�سميم 
املواقع االإلكرتونية، التي تعترب و�سيلة هامة من 
و�سائل التعلم لي�ستطيع التمييز بني هذه املواقع، 
دقة يف  واأكرث  اآكادميية  االأكرث  املواقع  واختيار 

املعلومة من خالل لغتها الب�رشية.
حتليل  على  �ساعد  الغرافيكي  الت�سميم 
وترتيبًا  بنيًة  واأعطاها  املعقدة،  املعلومات 
بطريقة  جــوهــرهــا  فــهــم  ــن  م املتلقي  ــن  مــكَّ
بناء  اأ�س�ص  حول  الطلبة  مع  احلوار  ومتَّ  فعالة. 
عمل  واآلــيــات  االإلكرتونية،  املواقع  وت�سميم 
املواقع  بت�سميم  لالرتقاء  الغرافيكي  امل�سمم 

وال�سفحات املحلية.

الت�صميم املمتع يف �صفحات الويب
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تدمــر:ال�صـــــــــراع العنيـف أخ

تحت رعاية جامعة القلمون الخاصة جاء عمٌل من أعمال الدكتور فــصــيـح 
فيديو  تجهيز  على  قام  بالجامعة،  التطبيقية  الفنون  كلية  من  كيــســـو 
وأعمال أخرى وتخلله أداء حيٌّ في الساعة  7.15 مساًء من يومي األربعاء 
 )Interdisciplinary work( 2019م.  األول  تشرين   24-23 والخميس 
وقامت فعالياته بين الساعة 6 إلى 9 مساًء، في دار األوبرا بدمشق ساحة 
المســـرحية  للفنـــون  العــالــي  المعهــد  مــع  بالتعــاون  وذلك  األمويين. 

والمعهـــــد العالـــــي للموســـــيقا.

كتب عنه د.ف�سيح:
املتداخلة  االأعـــمـــال  مــن  جمــمــوعــة  »هـــو 
والتخريب  العنف  اىل  تتطرق  االخت�سا�سات 

واجلهد الب�رشي.
املعا�رشة،  الفنية  االأعــمــال  من  جمموعة 
ـــريات احلـــرب  ـــاأث فــكــرتــهــا مــ�ــســتــوحــاة مـــن ت
تتطرق  ال�سوري.  املواطن  على  وانعكا�ساتها 
املعمارية  االأمكنة  يف  الطارئة  التغيريات  اإىل 
تخريب  اأ�سئلة عن  العمل  يطرح  للعنف.  كنتيجة 

االآثــار  املتمثل يف  الــقــدمي   االإنــ�ــســاين  الـــرتاث 
الذاكرة  وتخريب  القدمية،  والفنون  املعمارية 
ال�سعبية واملتمثلة باالأ�سواق  املعمارية املحلية 
القدمية، كما يتطرق اىل تخريب االإن�سان  فكريًا 
وتبعياته.  االأمل  مع  تاأقلمه  وعلى  وج�سديًا، 
عر�ص  واأ�ساليب  تقنيات  االأعمال  هذه  تت�سمن 
املعا�رش  الــفــن  تــيــار  يف  كلها  ت�سب  عــديــدة 
الفيديو  جتهيز  مثل   Contemporary art
Audiovisual installation واالأداء احلي 

على  تعتمد  وجتهيزات   Performanceart
 light Installation اأخرى  ومواد  االإ�ساءة 

.and Object
بال�سكر  للجامعة  الدكتورف�سيح  ويتوجه 
ويخ�ص  م�ساعدة.  من  قدمته  وما  رعايتها  على 
ملا  تدخله  لوال  الــذي  دعبول  �سليم  د.  بال�سكر 
الفنية  التجربة  تلك  ال�سوري  اجلمهور  �ساهد 

اجلديدة.
االأ�ساليب  هــذه  تعزيز  هــو  العر�ص  هــدف 
وتبنيها،  املعا�رش  الفني  العمل  يف  احلديثة 
بالتما�سي مع تيارات الفنون الت�سكيلية الغالبة 
مواكبة  و�ــرشورة  ال�سورية،  الفنية  ال�ساحة  يف 
النهو�ص  العاملي املعا�رش يف بلد يحاول  الفن 

بعد كل املاآ�سي التي حلت به.



الفطراوي  فار�ص  حممد  الزميل  فافتتح 
دقيقة  بالوقوف  امل�سابقة  الفرع  قيادة  ع�سو 
الوطن،  �سهداء  الأرواح  واإكــبــاراً  اإجــالاًل  �سمت 
ال�سورية  العربية  اجلمهورية  ن�سيد  ثم  ومــن 

ون�سيد جامعة القلمون.

عن  مف�سل  �ــرشح  عــر�ــص  مت  ذلــك  وبــعــد 
والتعليمات  ومراحلها،  الثقافية،  امل�سابقة 
مت  ثم  م�سارك،  فريق  كل  من  اتباعها  الواجب 
امل�ساركني  الطلبة  الزمالء  باأ�سماء  التعريف 
من كل كلية ابتداء بكلية الطب الب�رشي وانتهاء 

بكلية االإعالم والفنون التطبيقية .

املرحلة  ــارودي  ــب ال نــدى  الزميلة  بـــداأت 

فرق  فيها  فــاز  حيث  امل�سابقة  مــن  االأوىل 
)كلية الطب الب�رشي، وكلية االأعمال واالإدارة، 
وكلية طب  التطبيقية،  والفنون  االإعالم  وكلية 
االأ�سنان(. وبعد ذلك تابع الزميل حممد فار�ص 
امل�سابقة حيث  الثانية من  املرحلة  الفطراوي 
فاز فيها فريق كلية طب االأ�سنان وفريق كلية 

االأعمال واالإدارة.

على  مو�سيقية  فقرة  الطلبة  الزمالء  وقدم 
بني  النهائية،  املرحلة  ــداأت  ب ريثما  امل�رشح 
فريقي كلية االأعمال واالإدارة وفريق كلية طب 
االأ�سنان وانتهت بفوز فريق كلية طب االأ�سنان. 
الفريق  بتكرمي  الثقافية  امل�سابقة  واختتمت 

الفائز، وتوزيع �سهادات م�ساركة على الفرق.

م�صاء ممتلئ بروح املحبة واملناف�صة
امل�سابقة الثقافية بني كليات جامعة القلمون

المسابقة الثقافية بين كليات جامعة القلمون التي أقامها فرع جامعة 
الخامسة من  الساعة  افتتحت في  الوطني لطلبة سورية،  القلمون لالتحاد 
مساء يوم اإلثنين الموافق 2019/10/28م. في المدرج الكبير بحضور كلٍّ 
واإلدارية،  الطالبية  للشؤون  الجامعة  رئيس  نائب  كسيبي  أيمن  الدكتور  من: 
والدكتور أحمد أبو عيشة أمين الجامعة، والسادة عمداء الكليات وعدد من 
األساتذة، والزميل محمد مندورة رئيس فرع جامعة القلمون لالتحاد الوطني 

لطلبة سورية، وحشد كبير من الزمالء.
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اأقوم  ان  التدريب  من  العلمّي  الغر�ص  كان 
 handwriting(”بعملية “الك�سف عن خط اليد
الت�سنيف  عمليات  بع�ص  الإجراء    )detection
)classifications( م�ستخدما عدة خوارزميات 
 Machine learningاالآيل لــلــتــعــلــم 
النتائج  بدقة  املقارنة  ثم  ومن   algorithms
هذا  من  وانطالقا  االأمثل  اخلوارزمية  الختيار 
ونظرا    MNIST datasetقاعدة ا�ستخدمنا 
املجال؛  هــذا  يف  �سابقة  خــربة  امتالكي  لعدم 
واحلاجات  املفاهيم  بع�ص  اأتعلم  اأن  علّي  كان 
الت�سنيف،  مرحلة  اىل  الــولــوج  قبل  االأ�سا�سية 
 python الربجمة  لغة  اأ�سا�سيات  بتعلم  فبداأت 
اإ�سافة اإىل مكتبتني مهمتني جداً لتحليل البيانات 
حت�سري  اإىل  NumPy، Pandasو�سواًل  هما  
البيانات              )data preprocessing(  و 

))Machine learning algorithms
لكن  ال�سعوبة،  بتلك  العلمية  املادة  تكن  مل 
اأعتد  التي مل  االأجنبية  املراجع  التعامل مع  كان 

- كتب خالد حلواني لموقع الجامعة:
بعد غياب طال أكثر من ثمان سنين عادت اللجنة الوطنية للتبادل الطالبي 
)IAESTE( لنشاطاتها في التبادل العلمي في سوريا، وتم ترشيحي من 
قبل جامعة القلمون إلحدى المنح المعروضة حيث تم قبولي في برنامج 
وستة  شهر  لمدة  الهند  راجستان،  JECRCE,جايبور،  جامعة  في  تدريبي 
رحلتي  كانت   ،2019/8/25 ولغاية    2019/7/1 من   امتدت  يومًا  وعشرين 
إلى الهند مليئة بالتحديات والمغامرات التي تركت داخلي ذكريات من الصعب 

نسيانها بحلوها ومّرها.
اإىل  اأ�سف  االأكرب  التحدي  هو  منها  الدرا�سة  على 
ا�ستهلكت  العلمي  التقرير  كتابة  عملية  اأن  ذلك 
التي  ال�سعوبات  من  اأي�سا  الوقت،  من  الكثري 
على  الفهم  �سعوبة  كانت  البداية  يف  واجهتها 
اللغة االإجنليزية لدى الهنود يف كثري من االأحيان، 
وذلك نظرا ل�سدة تاأثري اللغة الهندية على نطقهم 
ذلك على  يقت�رش  بل ومل  التحدث،  و�رشعتهم يف 
ثالثة  من  متدربا  ع�رش  ت�سعة  كنا  فقط،  الهنود 
مزيجًا  فكان  قارات خمتلفة،  اأربع  من  بلدا  ع�رش 
االأم  لغته  كانت  مّنا  فكلٌّ  اللهجات.  من  م�سحكًا 
كانت  اأنها  واأعتقد  االإجنليزية،  اللغة  على  موؤثرة 
اأ�سخا�ص من خمتلف  للّتعرف على  رائعة  فر�سة 
وثقافاتهم  جماالتهم  باختالف  العامل  اأنحاء 

ووجهات نظرهم عن احلياة. 
“بالد  عنها  يقال  كما  فهي  الهند  عن  واأمــا 
العجائب”، بالد وا�سعٌة غنيٌة بالثقافات املتعددة، 
ما  بطريقٍة  تعك�ص  التي  اجلميلة،  والتناق�سات 
قد  بالٌد  املجتمع،  مكونات  خمتلف  بني  التمازج 

م�ساركة الطالب خالد حلواين من كلية الهند�سة اخت�سا�س تقانة معلومات

 IAESTE يف برنامج تدريبي
�صمن ن�صاطات اللجنة الوطنية للتبادل الطلبي

تفا�سيله،  بكل  فاتنًا  طبيعًا  جمااًل  اهلل  حباها 
رحالت  تنظم  كانت  الوجيزة  املدة  هذه  وخالل 
عن  للّتعرف  االأ�سبوع؛  نهاية  عطلة  قي  متعددة 
واأما  واملعماري،  الثقايف  الهند  �سحر  على  قرب 
التب�سم،  دائم  القلوب،  �سعٌب طيب  فهو  �سعبها  عن 
يتمتع بح�سن ال�سيافة وحب اخلري، ويتطلع دائمًا 
ماال  املطبخية  الثقافة  من  وميتلك  االأف�سل  نحو 
ي�سعني اأن اأعرب عنه يف ب�سعة اأ�سطر…. البهارات 

لوحدها عامل اآخر.
اإن هذه التجربة كانت كنافذة تطّل على عامٍل 
جديد غري ماألوٍف يل؛ مكنتني من روؤية االأمور من 
منظور خمتلف، حيث ك�سفت عن بع�ص نقاط القوة 
ل�سخ�سي،  َبّناًء  نقداً  وال�سعف داخلي، باعتبارها 
عن  الكثري  تعلمت  فقد  العلمية  الناحية  من  واأما 
املبادئ االأ�سا�سية يف علم البيانات والتعّلم االآيل، 
و�رشعان ما اأدركت اأنها البداية فقط، وعلمت كمّية 
التطور  هذا  بذله ملواكبة  علينا  الذي يجب  اجلهد 
بني  لرنقى  املعلومات؛  تكنولوجيا  يف  الرهيب 

االأمم ونكون يف املقدمة.
جلامعتي  بال�سكر  اأتــقــدم  اأن  ــد  اأري وختامًا 
الوطنية  واللجنة  اخلا�سة-  القلمون  -جامعة 
العايل  التعليم  وزارة  يف  الــطــالبــي  للتبادل 
هذه  جلعل  واإ�ــرشافــهــم  لدعمهم   IAESTE
بال�سكر  اأتوجه  قلبي  اأعماق  الفر�سة ممكنة، ومن 
لوالدّي العزيزين جزاهم اهلل عني كل خري على كّل 
علّي  حٌق  له  من  ُكّل  اإىل  و  اأجلي  من  يفعالنه  ما 

واحلمداهلل رب العاملني.

ي�رش جملة قلمون اأن تُزفَّ التهنئة 
واملباركة 

تعيينه  مبنا�سبة  عالء  للممهند�ص 
مديراً  ملديرية النظم

وترجو له التوفيق والنجاح.

بطاقة تهنئة

م.عالء اأني�ص

يف  موقعها  على  اجلامعة  ن�رشت  االأول  ت�رشين  من  ال�ساد�ص  يف 
حرب  ذكرى  متجيد  غايتها  موؤثرة،  كلمات  العنوان  هذا  حتت  ال�سابكة 

ت�رشين ونتائجها، وتطوير االأمل يف اأرواح طلبتها:
يوم  اخلا�سة،  القلمون  ت�ستذكر جامعة  الزاهية،  وباالآمال  فخر،  بكل 
ال�ساد�ص من ت�رشين االأول عام 1973م. يوم الن�رش على ياأ�ص اليائ�سني، 

وعلى اأ�سطورة اجلي�ص الذي الُيقهر.
حمور  ل  وت�سكُّ العدو،  هزائم  ت�سل�سل  بداية  ت�رشين  من  ال�ساد�ص  كان 

اإن ا�ستذكار هذه املنا�سبة لهو حتية لبطوالت جي�سنا  املقاومة ال�سامد. 
النهائي  الن�رش  بتحقيق  املتوثب  لالأمل  واإحياء  االأبّي،  و�سعبنا  البا�سل، 
واملحتلني  امل�ستكربين  من  داعميه  وعلى  الوح�سي،  االإرهـــاب  على 

وال�سهاينة املعتدين.
حتية جلي�سنا البا�سل.

حتية الأمتنا املنا�سلة.
ُبعدا للمعتدين واالإرهابيني.

ذكـرى ت�صـرين اأمـل عظيـم متجـدد 
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مركز مهارات ومهن يف جامعة القلمون أخ

يحيـط طلبتهـا مبقـومات القـدرة  

الر�سم الهند�سي يف املنظور احلديث
الر�سم الهند�سي على اأهميته يف ا�ستكمال عمل 
حتت  يقومون  لر�سامني  به  يعهد  كــان  املهند�ص 
اإ�رشاف املهند�ص بر�سم املناظري واملخططات يدويا. 
حتى جاء الزمن يف قفزات تطوره �ساماًل كل مناحي 
احلياة. فتم ا�ستخدام احلوا�سيب برباجمها املختلفة، 
الر�سم  وبقي  باألوانه،  االأبعاد  ثالثي  الر�سم  جاء  ثم 

اليدوي مهارة �رشطية لكل مهند�ص وفنان.
بدورة  اجلامعة  يف  ومهن  مهارات  مركز  فقام 
العمارة  ق�سم  لطلبة  الر�سم  بتقنيات  خا�سة  تدريبية 
وكلية الفنون التطبيقية هدفت اإىل رفع �سوية الطلبة 
االأبعاد ب�سكل  الر�سم يف ر�سم املناظري ثالثية  وهواة 
يدوي مع اإخراج لوين، يف )20( �ساعة تدريبية بداأت 
يف 2019/9/21م. يومي ال�سبت والثالثاء باإ�رشاف 

املهند�ص خالد اأبو �سلو يف قاعات املركز. 
تقوية باللغة الإجنليزية

دورة باللغة االإجنليزية مع اآ.بوران عرب�ص، تهدف 

العملي،  املجال  يف  اللغوي  اال�ستخدام  ت�سهيل  اإىل 
2019/9/29م. ا�ستمرت  افتتحها املركز يوم االأحد 

)18( �ساعة كل اأحد واإثنني ال�ساعة 4-6 م�ساء.

تطبيقات برنامج املاتالب 
يف هند�سة الت�سالت

ال�سبت  يــوم  املركز  يف  بــداأت  دورة  مو�سوع 
2019/10/12م. مت التدريب فيها على يدي د.عبد 

بني  )42(�ساعة  يف  وثالثاء  �سبت  كل  �سيدة،  اهلل 
ال�سنتني  طالب  ا�ستهدفت  م�ساء.  والثامنة  اخلام�سة 
لتعريفهم  الهند�سة،  كلية  مــن  والــرابــعــة  الثالثة 
املبنية  الريا�سية  والتوابع  املــاتــالب،  بيئة  على 
والعمليات  امل�سفوفات  مع  والتعامل  بيئته،  يف 
اجلربية اخلا�سة بها، والتعامل مع ر�سم املنحنيات، 

والربجمة، والدوال الربجمية وعدة حماور اأخرى.

 3d MAX  دورة تدريبية
دعا  تدريبية  دورة  على  ــرشف  اأ� قــزق  اأ.اأحــمــد 
االأحد  من  بــدءاً   3d MAX بعنوان  املركز  اإليها 
االأحــد  ــام  اأي �ساعة   )18( يف  2019/10/13م. 

الدورات  يتيح  زال  فما  والقدرة،  التمكين  عوامل  تهيئة  على  المركز  دأب 
نيل  على  بالقدرة  وتزويده  الطالب،  قدرة  تكامل  بغاية  والتعليمية  التدريبية 

ج. أفضل فرص العمل بعد التخرُّ

واالإثنني والثالثاء ال�ساعة 4-6م�ساء.

Pre- ELITS
بداأت  الــوزان  اآ.عالية  باإ�رشاف  تدريبية  دورة 
االأحد 2019/10/13م. ا�ستمرت )36( �ساعة اأيام 

االأحد والثالثاء ال�ساعة4-6 م�ساء.
 

ندوة  الظهور الإعالمي
من اأجل �سخ�سية متنوعة  الكفاءة 

على  تدريب  من  فيه  مبا  االإعالمي”  “الظهور 
كان  االجتماعي   الذكاء  وممار�سة  احل�سور،  قوة 
مركز  اإليها  دعــا  التي  التدريبة  الـــدورة  مو�سوع 
مهارات ومهن ال�ساعة الثانية ع�رشة من يوم االإثنني 
االأ�ستاذ  االإعالمي  اأدارها  وقد  م.   2019/10/14
و�سام اجلردي بح�سور االإعالميني املعروفني حممد 

طوالبة وعلي ح�سن.
باملجال  بالتعريف  و�ــســام  االأ�ــســتــاذ  ــداأ  ب
اأ�ــرشار  على  ال�سوء  و�سّلط   واالإعــالمــي،  الفني 
تناول  ثــم  الــكــامــريا،  اأمـــام  الــوقــوف  وتقنيات 
وبنّي  تلفزيوين،  حوار  الإجــراء  اال�ستعداد  كيفية 
اأمام  والتحّدث  االإلقاء  مهارات  اكت�ساب   اأهمية 
لتكون  الناجح   االإعــالمــي  و�سفات  اجلمهور، 

طريقًا  نحو النجاح االأكادميي.
الــتــ�ــســاوؤالت  كــافــة  مناق�سة  الــنــدوة  يف  متَّ 

واملداخالت، واأتيحت الفر�سة للتطبيقات العملية .

ICDL ال�سهادة الدولية لقيادة احلا�سوب
يف  �سافية  فــدوى  املهند�سة  مع  �ساعة   )42(

للم�ساركني  تهيئة  ــز  ــرك امل
ال�سهادة  امتحان  اإىل  للتقدم 
يوم  ــداأت  ب  .ICDL الدولية 
2019/10/26م.  ال�سبت 
ال�ساعة  والثالثاء  ال�سبت  اأيام 
الدورة  تناولت  م�ساء.     7-4
 IT، Windows، بــرامــج: 
 Word، Power Point.
 Access، Excel،
اأو  جميعها،   Outlook

بع�سها وفق اختيار امل�سارك.

اللغة الأملانية
يف  عليها  اأ�ـــرشف  تدريبية  تعليمية  دورة 
اأيام  ا�ستغرقت )18( �ساعة،  اإ�سرب.  املركز د.�سعيد 
2019/10/27م.  من  بــدءاً  والثالثاء  االأحــد 

ال�ساعة 4-6 م�ساًء.

ندوة اأ�سرار العقل الباطن
دعا املركز اإىل ندوة اأدارها الدكتور م�سطفى 
النا�سط  امليكاترونيك�ص  ق�سم  رئي�ص  دليلة 
ــرشار  واأ� العقلية  الــقــدرات  جمــال  يف  والباحث 
العقل الباطن، كانت الندوة بعنوان »اأ�رشار العقل 
2019/10/28م.  االإثنني  الباطن«. وذلك يوم 

ال�ساعة 6-4.
كانت يف غاية الت�سويق، اأهم مانتج عنها ده�سة 
ممتعة، وت�ساوؤالت كثرية، ونقا�سات معمقة، والتفات 
اإىل علم وثقافة يف غاية االأهمية والتاأثري يف ال�سحة 

�سلب  يف  بعد  حقها  نعطها  مل  واحليوية،  النف�سية 
ثقافتنا. 

ــة لــالإجــابــة على  ــارة عــن حمــاول ــدوة عــب ــن ال
يف  دليلة  الدكتور  طرحها  الت�ساوؤالت  من  جمموعة 

بداية حما�رشته:
- هل اأنت م�سوؤول عن حياتك واأحداث حياتك؟

- هل تدرك حقًا اأن خالق ومبدع حلياتك وواع 
ملا تريد؟

املعجزات  �سنع  على  قــادر  فعاًل  اأنــت  هل   -
وتخطي امل�ستحيل؟

اأم  بك  مرتبط  ــر  اأم احلياة  يف  جناحك  هل   -
باالآخرين؟

- لو كان لديك م�سباح عالء الدين فهل تعرف 
نف�سك  ت�ساأل  اأن  ت�ستطيع  هل  )اأي  �ستطلب؟  مــاذا 

ال�سوؤال املعجزة »من اأنا؟« وجتيب عليه؟؟؟
متميز  تفاعلي  حــوار  �سكل  على  الــنــدوة  متت 

�سارك فيه جميع احلا�رشين.



الأندية معرب اإىل حياة اجتماعية ن�صطة
الن�ساط اجلامعي كانت على موعد مع  اأندية 
الثالثاء  يوم  �سبيحة  العامة  العالقات  مديرية 
وحتى  العا�رشة  ال�ساعة  من  2019/9/17م. 
مت  حيث  اجلــامــعــة،  بهو  يف  والن�سف  الثالثة 
ا�ستقبال الراغبني يف العمل يف الن�ساط من خالل 
االأندية الطالبية والفرق التطوعية، كلٌّ وفق رغبته 
امل�ستجدين  تعريف  ومت  نف�سه.  و�سعادة  وميوله، 
فكرة  كل  على  وانفتاحها  ون�ساطاتها،  باالأندية 
ت�سجيل  ومت  ومفيد،  م�سلٍّ  هادف  لن�ساط  مبتكرة 

الراغبني يف كلٍّ من:
نادي pROcO Club  - نادي الفرو�سية- 
نادي الفلك- نادي املو�سيقا- النادي الثقايف- 
النادي   –  Reach out نــادي  البيئة-  نــادي 
اإيثار التطوعي- فريق العالقات  الياباين- فريق 

يف  اخليول  توفر  ال�سياق  يف  ُيذكُر  ومما  العامة. 
دورات  فيها  اأقيمت  اأن  و�سبق  القلمون،  جامعة 
الفرو�سية  كانت  واإن  اخليل،  ركوب  على  التدريب 

�سهامة ومروءة التنح�رشان يف ركوب اخليل فقط.
ومت يف وقت الحق تنظيم كل ناد وفق خططه 

ون�ساطه، مع االأمل بعام درا�سي �سعيٍد مفيد.

مديرية العالقات العامة حتت�سن العام اجلديد باأندية الطلبة والفرق التطوعية

العالقات  مديرية  قامت 
العامة بتقدمي بع�ص العرو�ص 
املتنوعة لهواة االأفالم، لتكون 
االأوقــــات  يف  مــفــيــدة  ت�سلية 

املقتطعة للراحة. فتم عر�ص:
* فيلم 

  )Black Panther(
االأحد 2019/9/8م.

* فيلم عالء الدين. االإثنني 
2019/9/9م.

)الـــبـــدلـــة( وهــو  * فــيــلــم 
ــــن نـــوع  فـــيـــلـــم مــــ�ــــرشي م
ــهــاة )كــومــيــدي( االأحـــد  املــل

2019/9/15م.
وحتر�ص مديرية العالقات 
على تلبية ميول ورغبات اأ�رشة 
تثقيفية  بن�ساطات  اجلامعة 
بناء  يف  دور  لها  مهارية  اأو 

ال�سخ�سية املتكاملة.

الأفلم ثقافة 
مكملة ولحرج

حفـل مو�صـيقي و�صـهرة ممتعـة 
ولـلب�صـــاطـة متعتهـــــا

لفريق  منا�سبًا  اجلو  كان  الن�سمات،  ــة  وِرقَّ احلــرارة  اعتدال  مع  2019/9/30م.  االإثنني  يوم 
العالقات العامة واالأندية للدعوة اإىل �سهرة لطيفة، يف الركن الرتاثي، تخللها اال�ستمتاع بدفء النار، 

وتذوق الب�ساطة املمتعة يف �سواء الذرة والبطاطا واملار�سميلو )Bonfire(على اأنغام املو�سيقا.

مديرية  خطة  و�سمن  ــة،  جــّذاب جامعية  حلياة 
االجــتــمــاعــيــة،   ــاة  ــي احل لتنمية  الــعــامــة  ــعــالقــات  ال
واجلمعة  اخلمي�ص  يومي  ترفيهية  رحلة  اإىل  دعــت 

26و2019/9/27م. 
بالبحر،  للتمتع  واأوقـــات  غنائية،  �سهرة  ت�سمنت 

والتعرُّف على املدينة، والتنعم باأجواء ال�ساحل اخلريفية.

رحلة ترفيهية ممتعة 
اإىل ال�صاطئ الأزرق

�ســل�سلة  من  ن�ســاط  اأول  احللبــي،  اليــوم 
وتراثهــا  ال�ســورية  باملحافظــات  تعــرف 

وتقاليدهــا وعاداتهــا.
 ReachOut االجتماعي  التوا�سل  نادي 
ال�ساعة  من   2019/11/03 االأحــد  يوم  دعا 
ح�سور  اإىل  م�ساًء   9:30 وحتى  م�ساًء   7:00
دعبول  �سليم  الدكتور  بح�سور  لطيفة  فعالية 
�سعيد  الدكتور  و  االأمناء،  جمل�ص  رئي�ص  نائب 
عادل  الدكتور  و  القلمون،  جامعة  رئي�ص  يون�ص 
لل�سوؤون  القلمون  جامعة  رئي�ص  نائب  جــواد 
العلمية، والدكتور اأحمد اأبو عي�سة اأمني اجلامعة.

فقرات  حلبي،  ع�ساء  الفعالية:  ت�سمنت 
مو�سيقية حلبية قدمها النادي املو�سيقي، فيديو 
واأ�سئلة،  م�سابقات  حلب،  حمافظة  عن  تعريفي 
للفائزين يف امل�سابقات / توزيع جوائز رمزية 

�سابون من غار حلب/، وحتدي االأمثال احللبية 
واللهجات. وقدم فريق من الطلبة رق�سة حلبية 

على اأنغام املو�سيقا احللبية.
كان التفاعل بني ال�سيوف والنادي والطالب 
اإعادة  على  وت�سميم  اإرادة  عن  ينم  طيبًا،  وديًا 

املجتمع اجلامعي اإىل حيويته املعهودة.

ٌة يف جامعــة القلمــون �صّ �صـور حمافظـات �صـورية ُم�صـخَّ
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�ساركت الكليات بالبطولة عدا كلية احلقوق احلديثة 
العهد، وق�سم العمارة. بع�ص الكليات �سكلت فريقني وهي 

كليات: الطب الب�رشي وطب االأ�سنان والهند�سة.
ن�سف  مــبــاريــات  يف  النهائية  للمباراة  تــاأهــل 
الب�رشي  الطب  ثم  اأواًل،  الثاين  الهند�سة  فريق  النهائي 
طب  على  الب�رشي1  الطب  بفوز  وذلــك  ثانيًا.  االأول 
االأ�سنان1 بنتيجة 4×2، وفوز الهند�سة2 على الهند�سة 

املدنية بنتيجة 5×2.
ال�سوري  العربي  بالن�سيد  النهائية  املباراة  بــداأت 
د.�سائد  الهند�سة  كلية  عميد  بح�سور  اجلامعة.  ون�سيد 
اإح�سان  والدكتور  دليلة،  م�سطفى  والدكتور  الناظر، 
النجار ومدير الن�ساط الريا�سي اأ.نبيل عبده وعدد كبري 
حتكيمي  فريق  بالتحكيم  وقام  امل�سجعني.  الطلبة  من 
لكرة  ال�سوري  االحتاد  من  حكام   )4( من  ٌن  مكوَّ كامل 
القدم، على راأ�سهم احلكم ال�سوري الدويل عبد اهلل كنعان. 

فاز بنتيجتها فريق كلية الطب الب�رشي1 بـ 5×2.
وتوزيع  ــام،  احُلــّك ال�سادة  تكرمي  مت  اخلتام  ويف 
مّت  كما  الالعبني.  على  والذهبية  الف�سية  امليداليات 
الب�رشي  الطب  كلية  فريق  لرئي�ص  البطولة  كاأ�ص  تقدمي 

هيثم العفارة. 

مباراة تن�سيطية وا�ستعرا�سية بكرة ال�سلة
واملنت�سبون  اجلامعة،  طلبة  من  الالعبون  فريقان: 
وا�ستعرا�سية  تن�سيطية  مباراة  اأقاما  العام،  لهذا  اجلدد 
يف  وذلــك  2019/11/9م.  ال�سبت  يــوم  ال�سلة  بكرة 

ال�سالة الريا�سية.
فريق  وانتقاء  للطلبة،  مفيدة  ت�سلية  اإىل  هدفت 
منتخب اجلامعة لل�سباب يف هذه اللعبة، واآخر لالآن�سات، 
داخليًا  الــقــادمــة  املناف�سات  يف  اجلــامــعــة  لتمثيل 
من  بدءاً  حمرتف  مدرب  للفريقني  و�سيكون  وخارجيًا. 

مطلع الف�سل الثاين.
يف  كنَّ  املباراة  يف  امل�ساركات  الطالبات  بع�ص 
املباراة  من  وات�سح  لزمالئهم.  اأكفاء  اأنـــداداً  اأدائــهــنَّ 
�رشورة حت�سني لياقة الالعبني. وقد تعادل الفريقان بـ 

)52( هدفًا لكل فريق.
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بطولة كرة القدم .. َتناُف�س وّدي.. وقوة.. وعافية

تنمية العقول ت�صتلزم تنمية اجل�صوم
ثقافة يابانية من القلمون

بطولة  بإجراء  الرياضي  النشاط  مسؤول  قام  سنوية  مبادرة  في 
واستمرت  2019/10/12م.  من  بدءًا  الجامعة  كليات  بين  القدم  كرة 
المباريات حتى وصلت إلى نصف النهائي في 2019/11/5م. والنهائي 

في 2019/11/11م.

جمل�ص  رئي�ص  نائب  دعبول  �سليم  الدكتور 
على  كــان  اجلامعة  اأ�ــســاتــذة  وبع�ص  ــاء  االأمــن
بتاريخ  االأحــد  يوم  الياباين  النادي  مع  موعد 
2019/11/10 من ال�ساعة 2:00 ظهراً وحتى 
ال�ساعة 8:00 م�ساًء، يف معر�ص ُيعرُِّف باليابان 
مول  يف  وذلك  اليابانية.  الثقافة  من  وجوانب 

قلمول يف مطعم قمر الدين. 
متحركة  اأفــالم  ر�سومات  املعر�ص  ت�سمن 

 )Japanese animation( يــابــانــيــة 
تقليدية  واأعمال  اليابان،  تقاليد  عن  ور�سومات 
، وكتب   origami الورق  يابانية عن فن طي 

ملوؤلفني يابانيني مرتجمة اإىل العربية.
اليابانية،  املو�سيقى  بع�ص  املعر�ص  وتخلل 
وم�سابقات ثقافية عامة ويابانية مع جوائز عديدة.
لتقدمي  Sake مطعم  تواجد  اإىل  باالإ�سافة 

sushi  ال�سو�سي وهو طبق ياباين تقليدي.

مــديــريــة  نظمتها  تــرفــيــهــيــة  ــة  ــل رح
العالقات العامة، بهدف الرتويح وا�ستعادة 
فانطلقت  م�سقيتا.  منطقة  اإىل  الن�ساط، 
2/10/31-19م.   اخلمي�ص  يوم  الرحلة 
خوري  اآ.�ــســارة  من:  كل  باإ�رشاف  �سباحًا 
اخلطيب  واأ.حممد  العامة،  العالقات  مديرة 

مدير املركز االإعالمي.
ت�سمنت الرحلة:

بالقوارب  الــغــزالن  جــزيــرة  زيـــارة   -
بالبحرية  واال�ستمتاع  م�سقيتا   منطقة  يف 
و�سيُّ  الــنــار  اإ�سعال  ثــّم  الــغــروب،  ومنظر 
�سوت  اإىل  فااإ�سغاء  والعراني�ص،  البطاطا 
اأحد  اجلميلة  مقطعاته  عــزف  وقــد  الــعــود، 

اأفراد الرحلة.
- حفل طالبي يف منتجع رويال باال�ص 
يف منطقة م�سقيتا، بعد العودة من اجلزيرة.

  zip Line ال  بن�ساط  اال�ستمتاع   -
وذلك بني اجلبال والطبيعة 

وكانت العودة يوم اجلمعة م�ساًء.

رحلـــــة ترفيهيــــة اإلــى م�صــــقيتـا



مواضع  أحد  في  بوخز  وأحسست  تسبح  ما  يوما  كنت  أن  حدث  هل 
جسمك؟ إذا كانت اإلجابة نعم فقد يكون سبب هذا األلم هو لسعة من 

أحد القناديل البحرية. 

خماطر ل�صعات القناديل البحرية على الإن�صان 
واملعاجلـــة الآليـــة لهـــا

د. هاين �رشغام
كلية العلوم التطبيقية – ق�صم التقانة احليوية

ولكنها  مــوؤملــة  البحر  قناديل  ل�سعات  معظم 
قوًيا  �سًما  البحر تطلق  قناديل  لي�ست خطرية.  بع�ص 
اإذا ُتركت دون  االأنواع،  يف اجللد. ميكن لل�سعات هذه 
اأو حتى مميتة. ميكن للعالج  اأن تكون خطرية  عالج، 
ال�رشيع لل�سعة قناديل البحر اأن يخفف االأمل، واأن مينع 

تطور الو�سع نحو االأ�سواأ.
  اأكرث من )2000( نوع من قناديل البحر ت�سكن 
وال  القناديل غري خطرة  العامل. معظم هذه  حميطات 

ت�سبب االأذى لالإن�سان.
  يبداأ العالج من ل�سعات قنديل البحر من تقييم 
خطورة هذه الل�سعات.  بع�ص النا�ص الذين يتعر�سون 
اإىل  يحتاجون  قد  اخلطرية  البحر  قناديل  لل�سعات 
ممن  االآخـــر  البع�ص  و  فــوريــة،  اإ�سعافية   معاجلة 
تعر�سوا لل�سعات خفيفة ميكن اأن يقوموا باالإ�سعافات 

االأولية باأنف�سهم )�سكل 1(.
�سخما  اأو  �سغرًيا  البحر  قنديل  يكون  اأن  ميكن 

البحرية  القناديل  من  الكثري  خمتلفة،  باأ�سكال  و 
خمتلفة  مناطق  يف  منت�رشة  �سغرية  خاليا  لديهم 
اخلاليا  تدعى   لوام�سها  يف  ترتكز  و  ج�سمها،  من 
الال�سعة، هذه اخلاليا هي من ي�سبب ال�رشر لالإن�سان 
كب�سوله  من  اخلاليا  هذه  تتكون  له.  مالم�ستها  عن 
ال�سامة،  املادة  به  توجد  اأنبوب خيطي  داخلها  يوجد 
يعمل  اخللية  خــارج  بــارز  جزء  على  ا  اأي�سً وحتتوي 
الغ�ساء  نفاذية  ــادة  زي اإىل  حتريكه  ــوؤدي  ي كمج�ص 
اإليها  املاء  دخول  وبالتايل  الال�سعة،  للخلية  اخللوي 
مما ي�سبب �سغطا كبرياً يوؤدي اإىل اإنفجارها وانطالق 
ميكن  الفري�سة.  لت�سيب  كالرماح؛  الال�سعة  اخليوط 
اأو  قليال  مزعجة  تكون  اأن  البحرية  القناديل  لل�سعات 

موؤملة للغاية كما ميكنها اأن تهدد احلياة.
قناديل  ل�سعات  معظم  فــاإن  �سابقا  ذكرنا  كما 
بالن�سبة  اأمــا  خطرية،   لي�ست  ولكنها  موؤملة،  البحر 
قناديل  من  ح�سا�سية  من  يعانون  الذين  لالأ�سخا�ص 

مناعية  اأجــهــزة  لديهم  الذين  االأفـــراد  وهــم   ، البحر 
�سعيفة ، اأو كبار ال�سن ، اأو ال�سغار جداً، فقد تكون تلك 

الل�سعات خطرية عليهم.
االأ�سخا�ص الذين يعانون من احل�سا�سية، خا�سًة 
لرد  عر�سة  اأكرث  يكونون  قد  احل�رشات،  ل�سعات  جتاه 
فعل حت�س�سي من ل�سعات قناديل البحر؛ لذلك يجب اأن 
الذين يعانون من احل�سا�سية دائًما  يحمل االأ�سخا�ص 

اأدويتهم اخلا�سة للح�سا�سية.
حدوث  على  توؤ�رش  التي  العالمات  بع�ص  هناك 
ت�ستدعي  و  امل�ساب،  رد فعل حت�س�سي عند  اأو  �سدمة 
يف  �سعوبة  ــي:  وه مبا�رشة  اإ�سعافية  بحالة  نقله 
غثيان،  االنــتــ�ــســار،  �ــرشيــع  طفح  دوخـــة،  التنف�ص، 

التغيريات يف الوعي.

واحليوانات  البحر  قناديل  من  فقط  قليل  عدد 
ل�سعات  بعد  وخا�سة  قاتلة،  تكون  قد  ت�سبهها  التي 
ذلك،  ومع  اجل�سم،  من  وا�سعة  مناطق  ت�سمل  متعددة. 
على  للغاية.  نادرة  البحر  قناديل  من  الوفيات  فاإن 
�سبيل املثال: اأخطر اأنواع قناديل البحر، قنديل البحر 
قنديل  ويدعى  )�سكل2(    Chironex fleckeri
البحر االأ�سرتايل  )هذا القنديل مل ي�سجل حتى االآن يف 
�سواطئنا ال�سورية(، يقتل عدد قليل من النا�ص كل عام.

املهم  القناديل فمن  ل�سعات  اإذا كنت تخاف من 
العديد  الأن  اأ�ــرشع وقت ممكن،  املاء يف  اخلــروج من 
الواقع  البحر هي يف  بقناديل  املرتبطة  الوفيات  من 
الع�سلية  الت�سنجات  اأعقاب  يف  للغرق  نتيجة  حتدث 

التي حتدث بعد الل�سعات.
ال�سم  على  البحر  قناديل  بع�ص  لوام�ص   حتتوي 
الذي ميكن اأن يدمر اجلهاز القلبي الوعائي يف ب�سع 
االأكرث  هي  ال�سامة  البحر  قناديل  تعترب  فقط.  دقائق 
انت�ساًرا يف املياه الواقعة قبالة �سواحل اأ�سرتاليا، لذا 
ينبغي على ال�سباحني الذين تل�سعهم قناديل البحر يف 

هذه املنطقة احل�سول على رعاية اإ�سعافية عاجلة.
بل�سعات  امل�سابون  ي�سعى  اأن  يجب  عام  ب�سكل 
اإذا  فورية  طبية  رعاية  على  احل�سول  اإىل  القناديل 
كان  هناك عالمات على وجود ا�ستجابة حادة، مثل 
اأو  القلب،  اأو �رشعة يف �رشبات  التنف�ص،  �سعوبة يف 
الطفح  ظهور  اأو  ع�سلية،  ت�سنجات  اأو  الوعي،  فقدان 
اجللدي يف مناطق خمتلفة من اجل�سم، حتى لو مل يكن 

بالقرب من موقع اللدغة اأي مركز �سحي.
ــراءات  اإج اأن  2017م.  عــام  يف  درا�سة  اأظهرت 
البحر.  قناديل  ل�سعات  اأمل  من  تقلل  اأن  ميكن  ب�سيطة 
اأثر ل�سعات  بحثت هذه الدرا�سة على وجه التحديد يف 
قنديل البحر Cyanea capillata )�سكل3( وي�سمى 
 The lion›s(                                 ـــــد ـــــس عرف االأ�
من  وهو  العمالق،  القنديل  اأو    )mane jellyfish
اإىل  ج�سمه  عر�ص  ي�سل  البحر،  قناديل  ــواع  اأن اأكــرب 
)3( اأمتار وطول جم�ساته )37( مرتاً، وي�سبب ل�سعات 

على  البحث  هذا  ينطبق  رمبا  ذلك،  ومع  جدا.  موؤملة 
القنديلني  ل�سعات  ومنها  البحر  قناديل  ل�سعات  معظم 
 Pelagia و   Rhopilema nomadica

noctiluca  املنت�رشين يف �ساحلنا ال�سوري.
اأولية  ملعاجلة  التالية  االإجراءات  البحث  ت�سمن 

من الل�سعات:  
اأواًل: يجب غ�سل املنطقة امل�سابة جيًدا باخلل، ثم 
اإزالة اللوام�ص  مع اال�ستمرار بالغ�سل،  ميكن اأن تبقى 
ات�سال  على  اأنها  طاملا  الل�سع  على  قادرة  اللوام�ص 
ارتــداء  املعالج  على  يجب  لذلك   ، اجللد  مع  مبا�رش 

قفازات اأو و�سع اليدين �سمن اأكيا�ص بال�ستيكية.
   ثانيًا: تطبيق كمادات حرارية اأو غمر املنطقة 
 45 عن  تقل  ال  حــرارة  درجة  من  املاء  يف  امل�سابة 
واملاء  اخلل  كان  اإذا  دقيقة.   40 ملدة  مئوية   درجة 

ال�ساخن غري متوفرين، فقم باإزالة اللوام�ص بحر�ص.
خارج  ابق  البحر،  قنديل  لل�سعات  تعر�سك  بعد 
االأمل  يزيد  قد  املالح  املــاء  الأن  اليوم،  لبقية  املياه 
�سوًءا، واالأهم من ذلك هو احتمال وجود قناديل بحر 

اأخرى يف املنطقة.
البحر  قناديل  لوام�ص  عن  ناجت  جرح  حدث   اإذا 
واأدى خلروج الدم فاإن امل�سابني قد يحتاجون اأي�سا 
غ�سون  يف  الطبيب  روؤية  املهم  من  الكزاز،  لقاح  اإىل 

�ساعات قليلة اإذا كان هناك جرح مفتوح.
االأمل واحلكة  ت�سبب  البحر  ل�سعات قناديل  بع�ص 
العالجات  بع�ص  فاإن  احلالة  هذه  يف  اأيــام،  لب�سعة 
املعاجلات  ــذه  ه مــن  ت�ساعد.  اأن  ميكن  املنزلية 
وااللتهاب،   التورم  من  للحد  �ساخنة  كمادات  و�سع  

ال�ستريويدية  غري  العقاقري  بع�ص  لتناول  باالإ�سافة 
ودهن  االأيــبــوبــروفــني،   مثل  لاللتهابات  امل�سادة 
املنطقة امل�سابة بكرمي الأحد امل�سادات احليوية للحد 

من خطر العدوى.
حدث  اأو  امل�سابة،  املنطقة  يف  االأمل  اإزداد  اإذا 
تورم،  فقد تكون هناك عدوى، و يف هذه احلالة، يجب 

على امل�ساب زيارة الطبيب يف غ�سون 24 �ساعة.
ل�سعات  معاجلة  حــول  ال�سائعة  االأ�ساطري  من 
قناديل  لدغة   مكان  على  التبول  اأن  البحر  قناديل 
البحر ميكن اأن يحيد ال�سم.  يف الواقع، ميكن للبول اأن 
يجعل االأمل اأ�سواأ،  يف بع�ص احلاالت، وقد يجعل ال�سم 
اأكرث فعالية. ومن العالجات ال�سعبية االأخرى، ع�سري 

الليمون وكرمي احلالقة، وهي اأي�سا غري فعالة.
بع�ص النا�ص ي�ستخدمون املياه الغازية  لتحييد 
عام  درا�ــســة  ــدت  وج وقــد  البحر.  قنديل  ل�سعة  �سم 
اأنه  �سحيح  النهج،  لهذا  فوائد  يوجد  ال  اأنه  2007م. 
ولكن  خطرة  الغازية  املياه  اأن  على  دليل  يوجد  ال 

العالجات االأخرى اأكرث فعالية. 
غري  منظمة  )وهــي  كوكرين  مراجعة  خالل  من 
الباحثون  فيها  يقوم  ربحية  وغري  م�ستقلة  حكومية 
باإجراء مراجعة منهجية فيما يتعلق باالأبحاث الطبية 
فقد  االأمل  على  ال�ساخن  املاء  تاأثري  حول  املن�سورة( 
اأن  املراجعة  يف  املت�سمنة  الدرا�سات  بع�ص  وجدت 
الكمادات  ولكن  ا،  اأي�سً ت�ساعد  قد  الباردة  الكمادات 

احلارة كانت اأكرث فعالية.
باملاء  املنطقة  ت�سطف  اأال  اأي�سا:  الن�سائح  من 
البارد بينما ال تزال اخلاليا الال�سعة يف اجللد الأن هذا 

ميكن اأن يوؤدي اإىل اإطالق املزيد من ال�سم. 
يف اخلتام اأمتنى ال�سالمة للجميع مع التاأكيد 
اجلميلة،  ب�سواطئنا  للتمتع  اجلميع  دعــوة  على 
اأن يكون هذا املقال قدم معلومات مفيدة  واأرجو 
اأنني  رغــم  البحرية،  القناديل  اأخــطــار  لتفادي 
يف  تظهر  التي  القناديل  معظم  اعتبار  على  اأوكد 

�سواحلنا لطيفة غري موؤذية.
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  Chironex fleckeri سكل 2( قنديل البحر�(

)�سكل 1( يبني اإ�سابة ناجمة عن قناديل البحر 

Cyanea capillata  سكل3( قنديل البحر�(

الشعبي  الـــعـــالج       
ــبــول عــلــى مــكــان  ــت ــال ب
السم  يــجــعــل  ــلــدغــة  ال

فعاال واأللم أشد
الذين يتعرضون للسعات قناديل البحر الخطيرة 

قد يحتاجون إلى معالجة إسعافية  فورية



نشأت المدن والتجمعات السكانية تاريخيا عند مصادر المياه، وازدهرت 
ونمت بفضل توفر هذه المصادر. ورغم أن استهالك المدن للمياه العذبة 
صغير مقارنة باستهالك الري إاّل أنها تشكل نقاط ضغط هائلة على المصادر 
المائية التي تغذيها. لقد أدى النمو العمراني واالزدياد المتسارع للسكان 
)يزداد سكان المدن في العالم بمعدل شخصين كل ثانية( إلى زيادة الطلب 
على المياه، وبالتالي ازدياد الضغط على المصادر المائية المحدودة أصال. 
هذا األمر دفع بمنظمات األمم المتحدة المعنية بالمياه إلى رفع شعار 
العالمي  المياه  يوم  في  العمراني«  للتحدي  استجابة  للمدن:  »المياه 
عام 2011م. هذا األمر تطور إلى نشوء مفاهيم المدن المستدامة التي 
وتحافظ  البيئية،  النظم  تدهور  إلى  تؤدي  أن  دون  الناس  احتياجات  تؤمن 
بالعمارة  يدعى  ما  نشوء  وإلى  القادمة  لألجيال  الطبيعية  الموارد  على 

المستدامة أو أحيانا بالعمارة الخضراء. 

الدكتور حممود ال�ص�باعي 
كلية الهند�صة املدنية واملعمارية، ق�صم الهند�صة املدنية

تعبري  هي  اخل�رشاء  اأو  امل�ستدامة  العمارة 
م�ستحدث مرادف للعمارة ال�سديقة للبيئة و التي 
يحافظ  ب�سكل  والبيئة  املبنى  بني  بالعالقة  تهتم 

اإىل  باخت�سار  تهدف  اخل�رشاء  العمارة  اإن  عليه. 
البيئة  على  للمبنى  ال�سلبية  االآثــار  من  التخفيف 
الطبيعية  املـــوارد  ا�ستعمال  وتر�سيد  املحيطة، 

والتخفيف  اإ�رشاف،  اأو  هدر  دون  والطاقة  واملياه 
من التدهور البيئي.

العمارة امل�ستدامة واملياه:
احلد من ا�ستهالك املياه وحماية نوعية املياه 
هي من االأهداف الرئي�سية يف البناء امل�ستدام حيث 
يف  العذبة  املياه  �سد�ص  حــوايل  االأبنية  ت�ستهلك 
العامل. ومع تزايد النمو احل�رشي تتزايد ال�سغوط 

كبريا  حتديا  لت�سكل  العذبة  املائية  املــوارد  على 
اأمام مزودي املياه خا�سة مع التوقعات املناخية 
وجفافا  حرارة  اأ�سد  مناخية  اأمناطا  �ست�سبب  التي 
بن�سبة  ال�سطحية  املياه  اإيرادات  تراجع  يعني  مما 
دول  معظم  يف  املائة  يف  و30   20 بني  تــرتاوح 
منطقة ال�رشق االأو�سط و�سمال اأفريقيا بحلول عام 
االأخ�رش(  )اأو  امل�ستدام  الت�سميم  يعترب  2050م. 
ا�ستخدام  يف  للتوفري  الناجعة  احللول  من  لالأبنية 

املياه يف املناطق احل�رشية وذلك عن طريق: 
امل�ستعملة  ــاه  ــي امل كــمــيــات  يف  تــوفــري    

با�ستخدام اأجهزة اأكرث كفاءة. 
  توفري يف كمية املياه العذبة امل�ستجرة من 
ال�سبكة عن طريق اال�ستفادة من موارد مائية بديلة 

مثل مياه االأمطار.
اإىل  املتدفقة  املياه  كميات  يف  تخفي�ص    
�سبكات ال�رشف ال�سحي عن طريق تدوير واإعادة 

ا�ستخدام املياه الرمادية.
الـــنـــاجت عن  ــوث  ــل ــت   الــتــخــفــيــ�ــص مـــن ال

الفي�سانات.
من  العديد  تطوير  مت  فقد  اال�ستدامة  والأهمية 
النظم؛ لتقدير وتقييم املباين اخل�رشاء حول العامل، 
مثل نظام LEED و BREEAM. كما اأن هناك 
املباين؛  لتقييم  بها  اأنظمتها اخلا�سة  دول طورت 
لت�سمل ال�سمات االجتماعية والبيئية واالقت�سادية 
معايري  وتعترب  احلديثة.  العمارة  يف  والثقافية 
 )  LEED(والبيئي الطاقي  الت�سميم  يف  الريادة 
، االأكرث انت�ساراً وتطوراً حيث مت البدء بتطبيقه يف 

العام 2000م.   
وت�سمل هذه املعايري ما يلي:

مــواقــع  اخــتــيــار  املــ�ــســتــدامــة:  •  املــواقــع 
وا�سرتاتيجيات ت�سميم �سديقة للبيئة.

الر�سيد  اال�ستخدام  املياه:  ا�ستخدام  •  كفاءة 
للمياه واحلفاظ عليها.

كفاءة  حت�سني  اجلــوي:  والغالف  الطاقة    •
الطاقة لكامل املبنى.

النفايات  اإدارة  تعزيز  واملـــوارد:  املــواد    •
واختيار املواد مب�سوؤولية.

•  جودة البيئية الداخلية: احلد من امللوثات، 
ب�سدة  التحكم  خالل  من  الداخلية  البيئة  وحت�سني 
والتهوية  ال�سم�ص  �سوء  من  واال�ستفادة  االإ�ساءة 

اجليدة.
•  االبتكار يف الت�سميم، وخلق اأفكار جديدة 

يف الت�سميم البيئي تراعي اجلغرافيا املحلية.
اإىل  املياه  ا�ستخدام  كفاءة  معيار  ق�سم  وقد 

ثالثة اأجزاء هي:
ــتــخــدام اخلــارجــي  ــاه يف اال�ــس ــي ــاءة امل ــف ك

)Water Efficient)Landscaping

وهذا يركز على نوعية املياه امل�ستخدمة يف 
الري، ويهدف اإىل احلد من ا�ستخدام املياه ال�ساحلة 
لل�رشب، وم�سادر املياه اجلوفية وال�سطحية العذبة 
وا�ستخدام  الري،  يف  امل�رشوع  موقع  من  القريبة 
ال�سحي  ال�رشف  ومياه  االأمــطــار  مياه  ح�ساد 
ة و املياه الرمادية املعاجلة عو�سا عنها. املعاجَلَ
االإبداع يف تكنولوجيا التخل�ص من النفايات

 Innovative Wastewater   
Technologies

و يهدف اإىل تقليل توليد مياه ال�رشف وتقليل 
الطبقات  �سحن  وزيادة  ال�رشب،  مياه  على  الطلب 
املعاجلة  طــريــق  عــن  وذلـــك  املحلية.  اجلــوفــيــة 
%50 من مياه ال�رشف ال�سحي  الثالثية حلوايل 
املعاجلة  للمياه  ي�سمح  اأن  يجب  املــوقــع.  يف 

بالرت�سيح اأو اأن ت�ستخدم يف املوقع.
 Water use ــاه   ــي امل ا�ــســتــخــدام  تقليل 

reduction
ويهدف اإىل رفع كفاءة املياه امل�ستخدمة يف 
املباين اإىل حوايل %30؛ لتقليل العبء على اأنظمة 
طريق  عن  ال�سحي،  ال�رشف  ومياه  املياه  تزويد 
املياه  )خالطات  الكفاءة   عالية  اأجهزة  ا�ستخدام 
الغ�ساالت  و  الد�ص  اأجهزة  وروؤو�ـــص  وال�سنابري 
و  االأمطار  مياه  ا�ستخدام  اإعــادة  مع  وغــريهــا..(. 
ال�رشب  عدا  اأخــرى،  ال�ستعماالت  الرمادية  املياه 
مثاًل يف احلمامات، و�سطف املراحي�ص واملناطق 

املحمية.
تطويرها  ميكن   LEED نظام  معايري  اإن 
الوطنية،  اخل�سو�سية  مع  يتنا�سب  مبا  وتعديلها 
وو�سع معايري منا�سبة للو�سع البيئي واالجتماعي 
للقطر، ومبا يحقق يف النهاية الفكرة االأ�سا�سية يف 
العمارة امل�ستدامة. وهناك اأمثلة عديدة عن اأنظمة 
كل  احتياجات  لتلبي  املنطقة  يف  طورت  وطنية 

قطر.
العمارة  املياه يف  اإدارة  طرق حت�سني طريقة 

امل�ستدامة
ح�ساد مياه االأمطار من االأ�سطح:  - 1

االأمطار  مياه  وتخزين  جتميع  بها  ويق�سد 
بعد من  فيما  االأبنية ال�ستخدامها  اأ�سطح  من على 
قبل �ساكني املبنى بعد تر�سيحها واإزالة ال�سوائب. 

اأنه ميكن ا�ستعمال هذه املياه لـ  وتقدر الدرا�سات 
%50 من اال�ستخدامات املنزلية الداخلية )غ�سيل 
 85% و  املراحي�ص...(  تنظيف  مياه  االأر�سيات، 
لال�ستخدامات غري الداخلية )�سطف االأدراج، غ�سيل 
اأن  ميكن  املياه  هذه   . احلدائق...(  ري  ال�سيارات، 
ت�سل للم�ستخدمني من عن طريق الثقالة )خزانات 
للمياه(  اأر�سية  )خزانات  ال�سخ  اأو  للمياه(  علوية 
اأو كلتا الطريقتني معا )تخزن يف خزانات اأر�سية 
اأو  اأ�سغر  علوية  خلزانات  ت�سخ  ثم  ومن  رئي�سية 
العديد  و�سعت  وقد  مبا�رشة(.  لال�ستخدام  اأحيانا 
)الكودات( تو�سح طرق معاجلتها وت�سميمها  من 
املعايري  اأهــمــهــا  ــن  م و�سيانتها  وتــنــفــيــذهــا 

 . )BS 8515:2009( الربيطانية
يتعلق حتديد حجم خزانات التجميع بالعديد 

من العوامل اأهمها:
- كمية املياه املمكن جتميعها )ح�سب معدل 

الهطول ال�سنوي وم�ساحة �سطح التجميع(.
- كم نحتاج من املياه لتجميعها.

- الكلفة االقت�سادية.
�سنويا  مرتني  املــيــاه  تفرغ  اأن  يجب  كما 
اأو  الطافية  املواد  من  اخلزان  لتنظيف  االأقل  على 

املتجمعة.
كما ويرفق بالت�سميم درا�سة اقت�سادية للحل 
ا�ستعادة  فــرتة  اأن  اإىل  االنتباه  ويجب  املقرتح، 
راأ�ص املال امل�ستخدم لالأعمال االإ�سافية )�سبكات 
مزدوجة لل�رشف ال�سحي، خزانات، معدات تنقية 
مبا�رشة  تتعلق  �سيانة..(  م�سخات،  وتر�سيح، 
كانت  والتي  العذبة  املياه  من  مكعب  املرت  ب�سعر 
االأمطار  مياه  ا�ستخدام  عدم  حال  يف  �ست�ستخدم 
يكون  كما  جتميعه.  املمكن  احلجم  اإىل  اإ�سافة 
الفائدة اأكرب  يف االأبنية التجارية التي لها م�ساحة 
اأ�سطح اأكربعادة وت�ستهلك مياه اأكرث الأغرا�ص غري 

ال�رشب. ويكون التوفري عادة يف:
من  امل�ستجرة  العذبة  املياه  كميات  تقليل   o

ال�سبكة الرئي�سية )قد ي�سل اإىل 26%( .
o تخفيف ال�سغط على املوارد املائية العذبة.

o التخفيف من خماطر الفي�سانات عن طريق 
زيادة �سعة االحتفاظ مبياه اجلريان ال�سطحي.

املجارير  �سبكة  على  ال�سغط  تخفيف   o
�سبكة  نحو  املتجهة  املياه  كميات  تقليل  نتيجة 
من  االأعظمي  ال�سغط  فرتات  يف  خا�سة  ال�رشف، 

العوا�سف املطرية.
من  لتخفيفها  اأكيدة  فهي  البيئية  الفائدة  اأما 
تكلفة  لها  )والتي  امل�ستهلكة  العذبة  املياه  حجم 
وبالتايل من  الدولة(  تتحملها  اأي�سا  عالية  مالية 

ا�ستنزاف املوارد املائية وتدهور البيئة.
االأبنية  يف  املياه  هذه  ا�ستخدام  ازداد  وقد 

ت
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الدوائية هو سبب مهم للمرض والوفيات.  الجرعات  عدم االلتزام بجداول 
باإلضافة للتكاليف المالية الكبيرة المرتبطة بذلك. وينطبق هذا بشكل خاص 
على هرمونات منع الحمل، التي توفر الوقاية الكاملة تقريًبا من الحمل عند 
االستخدام  في  كبيرة  فشل  معدالت  لها  ولكن  صحيح،  بشكل  استخدامها 

المعتاد، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ضعف االلتزام.

املجوهرات ال�صيدلنية : 
و�صيلة منع حمل مبتكرة وجذابة

باملياه  الفقرية  الــدول  يف  كبري  ب�سكل  ال�سكنية 
اأن  االأخرية  التقارير  مثال  وُتظهر  اأي�سا.  والغنية 
ت�ستخدم  اأملانيا  يف  اجلديدة  االأبنية  من   35%
ت�رشيعات  اأن  كما  االأمطار.  مياه  ح�ساد  اأنظمة 
هذه  ا�ستخدام  على  ت�سجع  اأ�سبحت  اأي�سا  البناء 
اأن  بلجيكا  مثال يف  الت�رشيعات  تتطلب  اإذ  املياه، 
مياه  حل�ساد  باأنظمة  اجلديدة  االأبنية  كل  تــزود 
بلدان  هناك  اأن  كما  ا�ستعمالها.  واإعــادة  االأمطار 
اأو  االأنظمة   هذه  تركيب  عند  ماليًا  دعمًا  تعطي 
من  االإعفاءات  اأو  الطابقية  الن�سبة  بزيادة  ت�سمح 

بع�ص ال�رشائب.
الــرمــاديــة  ا�ــســتــخــدام املــيــاه  اإعــــادة   - 2

املعاجلة:
املــيــاه الــرمــاديــة هــي املــيــاه الــنــاجتــة عن 
وت�ستخدم  الغ�ساالت.  ومياه  واال�ستحمام  املغا�سل 
باملراحي�ص  الــطــرد  �سناديق  يف  تربيدها  بعد 
ميكن  كما  اخلارجية  واالأر�سيات  االأدراج  ول�سطف 
ا�ستخدامها يف الري للم�سطحات واحلدائق املحيطة. 
اإىل  الرمادية  املياه  ا�ستخدام  اإعادة  اأي�سا  ويوؤدي 

تخفي�ص احلمل على �سبكة املجارير ال�سحية.
املياه  ا�ستخدام  اإعادة  اأنظمة  جميع  تت�سمن 
الرمادية درجة حمددة من املعاجلة. خا�سة واإن 
البكرتيا،  بها  تتكاثر  املخزنة  الرمادية  املياه 
احلـــرارة  )نتيجة  بــ�ــرشعــة؛  نوعيتها  وتــتــدهــور 
تكون  الع�سوية(.  املواد  بع�ص  ووجود  املنا�سبة 

معاجلة املياه الرمادية ح�سب ثالثة معايري:
العوالق يف املياه  - فيزيائيا وتتعلق بكمية 

ودرجة �سفائها.
الكيميائية  باملركبات  وتتعلق  كيميائيا   -

املوجودة ودرجة احلمو�سة.
- جرثوميا وتتعلق بامل�ستعمرات اجلرثومية. 

بنوع  ودرجــتــهــا  املــعــاجلــة  نــوع  وتتعلق   
التخزين، وخطة  اال�ستخدام املزمع للمياه، وفرتة 
اإدارة املياه يف املنطقة ال�سكنية. كما ميكن اإن�ساء 
املعاجلة  الرمادية  للمياه  متكاملة  �سحية  �سبكة 
ومياه ح�ساد االأمطار. هناك الكثري من الدرا�سات 
و الكودات و االأوراق العلمية حول كيفية ا�ستخدام 
هذا  وي�ستحق  ومعاجلتها.  وتاأثريها  املياه  هذه 

املو�سوع املزيد من البحوث.
مياه  حلــ�ــســاد  املتكاملة  االإدارة   - 3

االأمطار واملياه الرمادية :
املياه  مــن  كــل  املتكاملة  النظم  ت�ستخدم 
الرمادية املعاجلة، وح�ساد مياه االأمطار. وميكن 
املياه  من  واحــدة  ــدادات  اإم لتنتج  بينهما  اجلمع 
يكون  عندما  االأنظمة  هذه  وت�ستخدم  املعاجلة. 
لل�رشب  ال�ساحلة  غري  امل�سادر  من  اأكرث  اأو  واحد 
كافية لتلبية اال�ستخدامات. ويجب النظر يف هذه 
االأنظمة  بعد ح�ساب النظام الفردي ب�سكل منف�سل، 
املق�سود  الطلب  لتلبية  يكفي  ال  كــان  اإذا  فيما 

لوحده.
النظم املتكاملة حتتاج اإىل تخطيط دقيق قبل 

االإن�ساء والرتكيب، ويجب مراعاة ما يلي:
- ينبغي اأن يتوافق نظام جمع مياه االأمطار 
املعايري  مع  الرمادية  املياه  ا�ستخدام  واإعــادة 

الوطنية.
التخزينية  ال�سعة  حجم  حتــديــد  يتطلب   -

ح�سابات مف�سلة، وينبغي حتديد ن�سبة الطلب من 
املياه الرمادية ومياه االأمطار.

للمياه  متكاملة  �سحية  �سبكة  اإن�ساء  ميكن 
االأمــطــار  ح�ساد  ومــيــاه  املــعــاجلــة،  الــرمــاديــة 
وي�ستحق هذا املو�سوع املزيد من البحوث للحالة 

يف القطر.
التكلفة وا�ستعادة راأ�ص املال:

البناء  على  االإ�سافية  التكلفة  ن�سبة  تتعلق 
بالكثري من العوامل:
• حجم البناء.

او  حملية  امل�ستخدمة   ـــواد  امل نوعية   •
م�ستوردة.

• درجة املعاجلة.
• كلفة اخلزانات وامل�سخات.

اأو  املبنى  م�ستوى  على  املياه  اإدارة  خطة   •
عدة مباٍن.

بينما تتعلق فرتة ا�سرتداد راأ�ص املال بـ :
فيما  �ست�ستخدم  كانت  التي  املياه  • ت�سعرية 

لو مل تطبق الطرق ال�سابقة.
• وجود موارد مائية اإ�سافية )كلفة اخليارات 

البديلة(.
• الكلف البيئية.

البيئية  الت�ساميم  اإدراج  وب�سكل تقريبي فاإن 
اأن  اإال   5%-2 مبقدار  الكلية  الكلفة  من  يزيد  قد 
خالل  مرات   6-4 بـ  اأكرب  �ستكون  الكلية  الفائدة 

20 عامًا من عمر املبنى.

اخلامتة
وتطبيقات  مفاهيم  اأن  على  التاأكيد  من  البد 
علميًا،  ترفًا  لي�ست  البناء  �سناعة  يف  اال�ستدامة 
املهنية  للممار�سة  جديد  عملي  اأ�سلوب  هي  واإمنا 
مرحلة  يف  اأنه  واأعتقد  واالإ�ــرشاف.  الت�سميم  اأثناء 
يف  جديا  نبداأ  اأن  جــدا  املهم  من  االعمار  اإعــادة 
الت�سميم امل�ستدام لالأبنية باعتبار اأنها على املدى 
اإذا  خا�سة  اقت�سادية،  اأكــرث  والطويل  املتو�سط 
الدولة  تتحملها  والتي  البيئة  تدهور  تكلفة  اأ�سفنا 
عادة. لذلك نرى اأنه من الهام اإن�ساء »هيئة« �سورية 
اأن تتبع لنقابة املهند�سني  لالأبنية اخل�رشاء ميكن 
نحو  التوجه  ت�سجيع  الرئي�سية  مهمتها  تكون 
الت�سميم امل�ستدام، وو�سع )الكودات( الالزمة لذلك، 
مبا يتالءم مع احلالة ال�سورية علما اأن معظم الدول 

املجاورة لديها هيئات اأو جمال�ص �سبيهة بذلك. 
ومن جهتها ت�سعى جامعة القلمون اإىل تعزيز 
الدرا�سية،  املناهج  يف  امل�ستدام  الت�سميم  مفهوم 
خا�سة لكليات الهند�سة فيها، مبا ي�سمن اأن يكون 
بيئية  اإيجاد حلول  على  قادراً  املتخرج  املهند�ص 

م�ستدامة �سمن �سياق الت�سميم الهند�سي.

ت
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ر  ــادة قــبــول الــــدواء وااللـــتـــزام بــه طــوَّ ــزي ل
ــــراط-  (اأق �سيدالنية  ــرات  ــوه جم الــبــاحــثــون 
ـــامت- قــــالدة- �ــســاعــة يـــد( مدجمة  حــلــق- خ
منع  هــرمــون  على  حتتوي  جلدية  بـل�ساقات 
 levonorgestrel( ليفونورجي�سرتيل  احلمل 

.))LNG
حقق اإيتاء الليفونورجي�سرتيل من الل�ساقات 
اجللدية املدجمة باحللق عرب جلد اخلنازير خارج 
ثابتًا  تدفقًا  التجربة(  اأنابيب  )يف  احلي  اجل�سم 
احلركي  التحليل  واأثمر  .�سا.  �سم3  مكغ/   1.7
الدوائي عند الفئران على معدل اإيتاء حافظ على 
م�ستويات الدواء يف الدم بالقرب من 1500 بغ/

مل طوال فرتة تطبيق الل�ساقة ملدة اأ�سبوع واحد،  
احلمل  منع  عتبة  تركيز  من  بكثري  اأعلى  وهــو 
الب�رشي البالغ 200 بغ/مل. عندما مت ا�ستعمال 
 8 و  باليوم  �ساعة   16 ملدة  ــًا  دوري الل�ساقات 
لياًل  املجوهرات  اإزالــة  ملحاكاة  راحــة  �ساعات 
م�سل  يف  الليفونورجي�سرتيل   تراكيز  انخف�ست 
الدم اأثناء فرتات الراحة، لكنها ظلت اأعلى بكثري 
احللق  ل�ساقات  الب�رشي.  احلمل  منع  عتبة  من 

كانت جيدة التحمل من قبل الفئران.
ميكن  ال�سيدالنية  املجوهرات  اأن  ن�ستنتج 
االأدوية، خا�سة  اأن توفر طريقة جديدة الإي�سال 
لديها  والتي  احلمل،  منع  لهرمونات  بالن�سبة 

االلــتــزام  وزيـــادة  القبول  حت�سني  على  الــقــدرة 
باالأدوية.

 Mark بــــراوزنــــيــــتــــز  ـــــــارك  م قــــــام 
يف  وزمـــــــــــــــالوؤه   R.Prausnitz
ــدار ــي ــوف ــد م ــم جــورجــيــا لــلــتــكــنــولــوجــيــا حم
اأوفريل   ولــورا   MohammadMofidfar
يف  اأبحاثهم  بن�رش   aLauraO›Farrellb
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يف اآذار 2019م.
وقد �سمم الفريق موانع احلمل لتكون �سغرية 
يف  الإدمــاجــهــا  يكفي  مبــا 
املجوهرات، وبالتايل فهي 

خمفية عن االأنظار.
ــم  ــه ــرتاع ــوي اخ ــت ــح ي
طبقة  ثالثية:  طبقة  على 
تلت�سق  منفذة  غري  ال�سقة 
بـــاملـــجـــوهـــرات، وطــبــقــة 
تلت�سق  ـــذة  ـــاف ن نــ�ــســف 
�سورة  يف  والــدواء  باجللد، 

�سلبة حم�سن بينهما.
احللي  ارتـــداء  الأن  نظًرا 
من  جـــزًءا  بالفعل  يكون  قــد 
فاإن  للمراأة،  اليومي  الروتني 
هذه التقنية قد ت�سهل االمتثال 
كانت  وكلما  العقاقري،  لنظام 
املتاحة  احلمل  منع  خيارات 
يتم  اأن  املــرجــح  مــن  اأكـــرث، 
خمتلف  احــتــيــاجــات  تلبية 

الن�ساء”. 

�ض. جنوى دعبول
كلية ال�صيدلة

توفير المياه من 
أكبر الهموم 

المعاصرة

االستخدام العشوائي لألدوية 
يســـبب أضـــرارًا كثيـــرة



تقع مسؤولية الرقابة الداخلية على عاتق 
جميع الموظفين في المؤسسة

إذا كنت تفكر في وظيفة متعلقة بالتمويل ، فما هي خياراتك؟
يمكن إيجاد وظائف متعلقة باختصاص التمويل في كل مؤسسة تقريًبا، 
وفي جميع القطاعات. يقول )Eunice FreY( ، أحد مدراء الموارد البشرية: 
القطاع  الختيار  لك  متروك  األمر  بالتمويل،  متعلقة  لوظيفة  اختيارك  »عند 
الذي  تشعر أنه األكثر مالءمة بالنسبة لك، ويحقق المستوى المناسب من 
المالية  الوظائف  تبدو  قد  منه«.  لالستفادة  تطمح  الذي  الوظيفي  التقدم 
والمصرفية مملة للبعض، لكنها تصبح ذات مغزى عند المفاضلة بين البدائل 
المتاحة واختيار المسار الوظيفي في القطاع المالئم لتفضيالتك، والذي قد 

تستمتع به على أفضل وجه. 

الوظائف  اأهــم  لبع�ص  ا�ستعرا�ص  يلي  فيما 
املتعارف عليها عامليًا، واملتاحة يف جمال التمويل، 
باالإ�سافة اإىل املهارات غري التقنية املطلوبة عمومًا 

للمخت�سني يف هذا املجال:  

 :Financial planner املخطط املايل
ُتعرِّف تخ�س�سات التمويل على جمموعة متنوعة 

املعرفة  لهذه  وميكن  اال�ستثمارية،  االأدوات  مــن 
امل�سورة  تقدمي  يف  املاليني  املخططني  ت�ساعد  اأن 
لهذه  ميكن  كما  اأموالهم،  اإدارة  كيفية  حول  للعمالء 
رمــوز  لفك  الــالزمــة  املعرفة  توفري  التخ�س�سات 
ذلك  وتطبيق  املالية  االأوراق  اأ�سواق  يف  االجتاهات 

عند ممار�سة اأعمالهم.
حتطيم   « املاليني،  املخططني  على  يجب 

ت
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د. رمي عي�صى 
 كلية الأعمال والإدارة 

اأجل  من  املحا�سبة  مبادئ  وتطبيق  ـــام«،  االأرق
ولي�ص  االأفراد،  للم�ستثمرين  منا�سبة  خطط  و�سع 
كما  فــقــط،  بــاالأرقــام  التعامل  مــهــارة  امــتــالك 
يحتاجون اإىل ك�سب ثقة النا�ص لتعزيز خدماتهم.  
التخ�س�سات  خريجو  ينجح  اأن  املرجح  من  لذلك 
املالية ذوو املهارات ال�سخ�سية القوية والقدرات 

املقنعة يف هذه املهنة.

: Financial Analyst املحلل املايل
االأ�سهم  يف  بالبحث  املاليون  املحللون  يقوم 
مل�ساعدة  والــ�ــســنــاعــات؛  ــرشكــات  ــ� وال والــ�ــســنــدات 
ال�رشكات  متويل  وموظفي  وامل�ستثمرين  امل�رشفيني 
 / االأ�سهم  وعرو�ص  واال�ستحواذ  الدمج  عمليات  يف 
واإعادة  ال�رشكات  تو�سعات  اإىل  باالإ�سافة  ال�سندات، 
الهيكلة.  ميكن للمحلل املايل اال�ستفادة من التدريب 
الذي يتلقاه يف تخ�س�سه املايل  اأثناء حتليله  للقوائم 

املالية وغريها من البيانات املالية.
املالية  النماذج  ببناء  املاليون  املحللون  يقوم 
اأي�سًا  يقومون  كما  املعقدة،  الكمية  التحليالت  واإجراء 
باإنتاج تقارير تف�سيلية عن نتائجهم وتقدمي حتليالتهم 

اإىل اأفراد اآخرين يف الفريق امل�رشيف اأو املايل.

حمــلــل اخلـــدمـــات املــ�ــســرفــيــة ال�ــســتــثــمــاريــة  
:Investment Banking Analyst

واحــدة  هي  اال�ستثمارية  امل�رشفية  اخلدمات 
ي�ساعد  ـــايل؛  امل الــقــطــاع  املــجــاالت يف  ـــرق  اأع مــن 
راأ�ــص  و�رشكات  وال�رشكات  االأفـــراد  فيها  العاملني 
متطلباتها  يف  احلكومات  وحتى  اال�ستثماري،  املال 
ت�سمن  اال�ستثمارية  البنوك  املــال.  براأ�ص  املتعلقة 
اأنواع ال�رشكات، وت�ساعد  ديون واأ�سهم جديدة جلميع 
الإدراج  ال�رشكات  وجتــذب  املالية،  االأوراق  بيع  يف 
عمليات  ت�سهيل  على  وت�ساعد   ، االأ�سواق  يف  اأ�سهمها 
الدمج واال�ستحواذ، واإعادة التنظيم، وتداول الو�سطاء 
لكل من املوؤ�س�سات وامل�ستثمرين من القطاع اخلا�ص.

عادة ما يكون املحلل يف امل�ستوى االأول يف بنك 
املال  راأ�ص  �رشكة  اأو  التحوط  �سندوق  اأو  اال�ستثمار 
اإنتاج  �سيوًعا  االأكــرث  الواجبات  ت�سمل  اال�ستثماري. 
املواد املتعلقة بال�سفقات، واإجراء البحوث ال�سناعية 

والتحليالت املالية الأداء ال�رشكات، وجمع املواد .

 Junior Tax ال�سريبي  امل�ست�سار  املحا�سب- 
:Associate-Accountant

بال�رشائب  املرتبطة  املالية   اخلدمات  تزال  ال 
االمتثال  اإىل  احلاجة  ا�ستمرار  نتيجة  الطلب؛  حتت 
وكــذلــك  ــغــرية،  املــت ــ�ــرشائــب  ال م�سلحة  لــقــوانــني 
بتنفيذ  املهنيون  هـــوؤالء  يقوم  املحلية.  القوانني 
خمتلف  مــع  للتعامل  �سيا�سات  وو�ــســع  الــتــدابــري 
ح�ساب  ذلك  يف  مبا  بال�رشائب،  املتعلقة  املجاالت 
ومراجعة  البحوث،  ــراء  واإج وتقديرها،  املدفوعات 
وامل�ستندات  العوائد  واإعــداد  الداخلية،  املالية  النظم 
مدققي  مع  والعمل  بال�رشائب،  ال�سلة  ذات  االأخــرى 

الوظائف  لكن  غام�سة،  املهام  تبدو  قد  احل�سابات. 
منا�سب  اإىل  غالًبا  تــوؤدي  قد  بال�رشائب  املرتبطة 
)املعروف  املايل  املراقب  مثل  ال�رشكات،  يف  اأخرى 
املحا�سبة،  ومدير  احل�سابات(،  مراقب  با�سم  ا  اأي�سً
املدير  اأو  ال�سندوق  اأمــني  وحتى  امليزانية،  ومدير 
اإىل  و�ستحتاج  العمل،  مــن  الــنــوع  هــذا  يف  املـــايل. 
مهارات  االأقــل  على  )اأو  املحا�سبة  تخ�س�ص  درجــة 
البيانات  بناء  املالية  التخ�س�سات  تعلم  املحا�سبة( 
املكون  ا�ستكمال  مع  وانتقادها،  وتف�سريها  املالية 
قادرين  ي�سبحوا  وبالتايل،  درا�ستهم.  يف  املحا�سبي 
ال�سناعات  يف  معقدة  حما�سبة  باأعمال  القيام  على 
العلوم املالية عدًدا  التوجه املايل. يطور طالب  ذات 
من مهارات املحا�سبة اأثناء تعلمهم حتليل امل�سكالت 
لعامل  تعدهم  والتي  بالتفا�سيل،  واالهتمام  بدقة 
املحا�سبة. متاًما مثل املحا�سبني، تعلم التخ�س�سات 
املالية تقدمي املعلومات املالية للعمالء با�سـتخدام 

املخططات والر�سوم البيانية وغريها من الو�سائل.

 :Credit Analyst حملل الئتمان
املايل  الو�سع  بتقييم  االئتمان  حمللو  يقوم 
ينطوي  التي  املخاطر  وتقييم  املحتملة،  للقرو�ص 
تخ�س�سات  تقدم  للمقرت�سني.  التمويل  تقدمي  عليها 
املالية  اجلــدوى  بتقييم  املتعلقة  املعارف  التمويل 
اإن  املالية.   وبياناتها  �سجالتها  وتف�سري  للكيانات 
عقلية التدقيق املكت�سبة عند درا�سة التخ�س�ص املايل 
ميكن اأن ت�سمح ملحلل االئتمان بالتدقيق يف �رشعية 

املعلومات املالية املقدمة من العمالء.
اأي  يف  االجتــاهــات  التمويل  تخ�س�سات  حتلل 
قدرة  على  توؤثر  اأن  ميكن  التي  اقت�سادي،  قطاع 
ل�سداد  الــ�ــرشوري  الــدخــل  توليد  على  املنظمات 
مهارات  االئتمان  حمللو  ميلك  اأن  يجب  القرو�ص، 
العمالء  من  املعلومات  ال�ستخراج  الالزمة  االت�سال 

املحتملني ونقل حتليالتهم اإىل املعنيني.

 Risk Management املخاطر  اإدارة  مدير 
:Manager

يقوم مدير اإدارة املخاطر بتحديد وح�رش املخاطر 
احلالية واملحتملة التي ميكن اأن تتعر�ص لها املوؤ�س�سة، 
مع حتديد درجة تاأثريها وطرق قيا�سها، واإعداد حلول 
على  املرتتبة  واخل�سائر  التكاليف  لتجنب  �رشيعة 
ا�ستمرار وقوعها. كما يقوم باإعداد ا�سرتاتيجية الإدارة 
املخاطر بجميع فئاتها واأنواعها، مع �سمان مراجعة 
�سيا�سة اإدارة املخاطريف �سوء التطورات احلا�سلة مع 

اقرتاح التعديالت الالزمة عليها.

 Internal Control الداخلية  الرقابة  مدير 
:Manager

وفقًا الإطار عمل COSO تقع م�سوؤولية الرقابة 
املوؤ�س�سة؛  يف  املوظفني  جميع  عاتق  على  الداخلية 
العمل،  ل�سبط  �ــرشوريــة  معلومات  ينتجون  فهم 
م�ساكل  اأيــة  مواجهة  عن  م�سوؤولون  فهم  وبالتايل 
ال�سلوك  لقواعد  االمتثال  عرب  اليومية  العمليات  يف 
امل�سوؤول  الداخلية  الرقابة  مدير  دور  وياأتي  املهني. 
الوظيفية  وال�سوابط  التوجيهية  املبادئ  تطبيق  عن 
وحت�سينها  ومراجعتها  باملوؤ�س�سة  العمليات  الإدارة 
ذات  املهنية  التطورات  جميع  اأخذ  مع  دوري،  ب�سكل 

العالقة بعني االعتبار

:Financial Auditor املدقق املايل
يلعب املدقق املايل دوراً مهمًا يف عامل االأعمال 
التنظيمية  والهيئات  احلكومات  فر�ست  اإذ  اليوم، 
2007-2009م.  العاملية  املالية  االأزمـــة  منذ 
�رشامة،  اأكــرث  ت�سغيلية  متطلبات  العاملي  والركود 
واملعامالت  التجارية  االأعمال  على  امتثال  ومعايري 
كان  لذلك،  نتيجًة  اال�ستثمار.  وممار�سات  املالية 
ممار�ساتها  يف  جدية  اأكرث  ت�سبح  اأن  ال�رشكات  على 

املتعلقة باإعداد التقارير.
مع  ما  حد  اإىل  احل�سابات  مدققي  عمل  يتداخل 
اأو�سع: فهم يقومون  عمل املحا�سبني، لكن تفوي�سهم 
منع  عن  م�سوؤولون  وهم  للمخاطر،  تقييمات  باإجراء 
ح�سابات  مدقق  يقوم  اإذ  القوانني.  خرق  من  ال�رشكة 
من  ويتاأكد  لل�رشكات،  املالية  البيانات  مبراجعة 
للت�رشيعات  ووفًقا  بدقة  العامة  ب�سجالتها  االحتفاظ 
ا  اأي�سً بل  فقط،  الكتب  مبراجعة  يقوم  وال  احلالية. 
مبراجعة االإجراءات وممار�سات العمل ب�سكل عام، كما 
االإيرادات،  وزيادة  التكاليف،  لتخفي�ص  طرًقا  يقرتح 

وحت�سني االأرباح.

 Personal Financial امل�ست�سار املايل ال�سخ�سي
 :Advisor

ال�سخ�سيون  املــالــيــون  امل�ست�سارون  يــقــوم 
وم�ساعدتهم  لالأفراد،  النقدية  االحتياجات  بتقييم 
واإعــداد  باال�ستثمار  املتعلقة  الــقــرارات  اتخاذ  يف 
املـــوازنـــات واالدخـــــار. ويــ�ــســاعــدون الــعــمــالء يف 
االأجل  ق�سرية  املالية  لالأهداف  ا�سرتاتيجية  و�سع 
التخطيط  اإىل  ال�رشيبي  التخطيط  من  وطويلته، 
من  العديد  يقدم  العقاري.   التخطيط  اإىل  للتقاعد 
اأو خدمات يف جمال  امل�ست�سارين خدمات �رشيبية 
قد   . املالية  امل�سورة  تقدمي  اإىل  باالإ�سافة  التاأمني، 
امل�سرتكة  ال�سناديق  مثل  مالية  منتجات  يعر�سون 

الوظائف املتاحة للمتخ�ص�ص بالتمويل
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من طرائف لغتنا اجلميلة واأدبنا ال�ساحر

لكم يف اللغات طرائف وغرائب
من  �ــرشٌّ  اأنـــِت  ال�ساِد  ابــنــَة  يــا 

�ْسِن      جَتلَّى َعَلى َبِني االإِن�ساِن احْلُ
اإال  موحدة  لغة  دون  موحدة  اأمــة  العامل  مــايف 
بني )العربان( فاملوؤ�سف فيهم ال اأمة موحدة وال لغة 
هواًل  واالأ�سد  املروعة،  م�سائبهم  راأ�ص  وهذا  دة،  موحَّ

ر�ساهم بواقعهم، حتى :
اأكاد اأومن من �سك ومن عجب

هذي املاليني لي�ست اأمة العرِب
يو�سف  ال�ساعر  البيت  هــذا  �ساحب  اهلل  رحــم 
اخلطيب، فقد كان غيوراً على االأمة العربية، ثائراً من 

اأجل وحدتها ومقّوماتها. 
اللغة.  تراكيب  اإىل  ت�ستند  مداعبات  لغة  كل  يف 

وفيما يلي بع�ص تلك الت�سليات:
   اأبيات تقراأ من اليمني اإىل الي�سار ومن الي�سار 

اإىل اليمني اليتغري فيها املعنى وال الوزن:
قمر يفرط عمدا م�سرق

ر�ص ما دمع طرف يرمق
قيل اإفتح باب جار تلقه

قلت راٍج باب حتٍف األيُق
اعك�ص قراءته حرفا حرفا جتده هو هو.

حرفًا  باالنعكا�ص  ت�ستحيل  ال  التي  واجلمل    
حرفًا كثرية م�سهورة:

منها يف القراآن {ربك فكرب}
وقول بع�سهم {�رش فال كبا بك الفر�ص}

وقول بع�سهم {دام عالء العماد}
وقول بع�سهم {بكر معلق حتت قلع مركب}

وقول بع�سهم {بلح تعلق بقلعة حلب}
عجوز  تتزوج  ك  {ِح�سَّ العوام  طرائف  ومن 

ح} ِتْتَك�سَّ
ولكن  احلــروف حرفا حرفا،  عك�ست  اإذا  هذا     

ماذا عن عك�ص الكلمات؟
اقراأ يف املدح:

حلموا فما �ساءت لهم �سيم
�سمحوا فما �سحت لهم منن

�سلموا فما زلت لهم قدم
ر�سدوا فما �سلت لهم �سنن

اعك�سها كلمة كلمة جتدها �سارت ذّمًا:
ْت فما �سمحوا ٌ لهم �سحَّ ِمنننَ

ٌم لهم �ساءت فما حلموا �سينَ
دوا �ُسنٌن لهم �سلَّت فما ر�سنَ

قدم لهم زلَّت فما �سِلموا
من  تقراأ  جملة  العربية  اللغة  عجائب  من    

اليمني مبعنى ومن الي�سار مبعنًى اآخر 
و قد جاءت يف ق�سة رجل من العرب اأ�رشه الروم 
فلما طلبوا منه اإر�سال ر�سالة اإىل قائد اجلي�ص العربي 
لي�سجعه على القدوم اإليهم )وكان الروم قد ن�سبوا له 
كمينًا) . فكانت الر�سالة هذه اجلملة فقط )فاإن قراأتها 
من اليمني كان كما اأراد الروم، واإذا َقَراأت من الي�سار 
وَدْع  َريبك  ــَدْع  َف ن�سْحُت   )  : لقومه)  حتذيراً  كانت 
ما،  �سيٌء  فيها  اأنَّ  فاأدرك  الر�سالة  القائد  قراأ  مهلك( 
باالإقدام  لين�سح  العدو  اأر�ص  يف  ملخل�ص  كان  فما 
)كلهم عدو  قراأها معكو�سة فكانت  وترك احلذر حتى 

كبري ُعْد فتح�سن(. 
حيوية اللغة

اللغة ت�سبه الكائن احلي يف تطوره وتغريه، حتى 
معاين املفردات تنمو وتتغري. فا�ستخدام اللغة يجرتح 
متوت.  حتى  قائمة  مفردات  وُي�سقط  جديدة  مفردات 
اأو�سلها  احلية  اأ�سماء  يف  كتابا  خالويه  ابن  �سنف 
ملائتي ا�سم، الن�ستعمل منها اإال اأقّلها: احلية والثعبان 

واالأفعى.
وكانت للع�سل وللخمر وللحيوانات اأ�سماء كثرية 
االأدب يعيب كاتبه.  ا�ستخدامها يف  انقر�ست واأ�سبح 
العلماء واللغويني ُمعتقدان ي�سيئان هذه  هناك لدى 
كانت  العرب  جزيرة  اأن  على  ين�ص  االأول  املــيــزة: 
كثرية االأنهار وال�سيول والينابيع، وكثرية اجلماعات 
ذلك  على  ي�سهد  واحلــيــوان.  والنبات  االإن�سان  من 
اأ�سماء  وكرثة  اأنهاراً،  كانت  وديان  من  مافيها  كرثة 
وقد  وجــود.  لها  يعد  مل  التي  واحليوانات  النباتات 
حلقها اجلفاف التدريجي حتى انطلقت منها الهجرات 
والثاين  وال�سام.  واجلزيرة  النهرين  مابني  بالد  اإىل 
من  عدد  الواحد  لل�سيء  ف�سار  القبائل  لهجات  تعدد 
امل�سميات جمعها اللغويون الحقًا ف�سارت مرتادفات 
الُيقّرون  اللغة  علماء  وبع�ص  الواحد.  لل�سيء  كثرية 
عن  متميزاً  معنى  كلمة  لكل  اأن  ويعتقدون  الــرتادف، 

معاين مرادفاتها.
لها  ذكــر  )عجوز(  كلمة  اأن  ذلــك  يف  ُذكــَر  وممــا 
ال�سبعني  فوق  املحيط  القامو�ص  يف  اآبــادي  الفريوز 
فاأو�سلها  ِبيدي  الزَّ مرت�سى  �سارحه  جاء  ثم  معنى، 

ملائة، واقتطفنا منها ما هو اآٍت:
�ساَرْت  بال�سم:  ُعجوزاً،  وكــُرَم،  كَن�رَشَ  َعَجَزْت، 
َعَجزاً  كَفرَح،  وَعــِجــَزْت،  َتْعجيزاً.  َزْت  كَعجَّ َعــجــوزاً، 
َزْت، بال�سم  وُعْجًزا: َعُظَمْت َعِجيَزُتها، اأي: َعُجُزها،كُعجِّ
 ، نٌّ �سِ الَعجوِز:  اُم  واأيَّ بها.  ٌة  خا�سَّ والَعجيَزُة:  َتْعجيزاً. 
وُمْطِفُئ  وامُلَعلُِّل،  ُر،  وامُلوؤْمَتِ واالآِمــُر،  وَوْبــٌر،  رْبٌ،  نَّ و�سِ

ْعِن. اجَلْمِر اأو ُمْكِفُئ الظَّ
واالأَ�َسُد،  واالأَْرَنــُب،   ، واالأر�ــصُ ــَرُة،  االإِْب والَعجوُز: 
والَبَطُل،  والــَبــْحــُر،  والــِبــْئــُر،  �سيٍء،  كــلِّ  من  ـــُف  واالأَْل
ْوُر، واجلائُع،  ْوَبُة، والثَّ ْ�ُص، والتَّ اِجُر، والرتُّ والَبَقَرُة، والتَّ
ُم، واحَلْرُب، واحَلْرَبُة،  واجَلْعَبُة، واجَلْفَنُة، اجُلوُع، وَجَهنَّ
ال�سم�ِص،  ى، واخِلالَفُة، واخَلْمُر، واخَلْيَمُة، وداَرُة  واحُلمَّ
والذِّْئَبُة،  والذِّْئُب،  نيا،  والدُّ للمراأِة،  والدِّْرُع  اِهيُة،  والدَّ
ــٌة،  ــَل ــُة، وَرْم ــَك َم ــُم، والــرِّْعــ�ــَســُة، والــرَّ َخ ــرَّ اَيــُة، وال والــرَّ
َنُة، و�َسَجٌر  موُم، وال�سَّ ْمُن، وال�سَّ ماُء، وال�سَّ فيَنُة، وال�سَّ وال�سَّ
، وال�سم�ُص، وال�سيُخ، وال�سيخُة، وال َتُقْل َعجوَزٌة، اأو هي 
ْنَجُة،  حيَفُة، وال�سَّ ٌة َرديَئٌة ج: َعجاِئُز وُعُجٌز، وال�سَّ ُلَغيَّ
والطريُق،  ُبُع،  وال�سَّ يِب،  الطِّ من  ٌْب  و�رشَ ْوَمَعُة،  وال�سَّ
والعاِفَيُة،  والعاِجُز،   ، َبْحِريٍّ َنباٍت  من  َخُذ  ُيتَّ وَطعاٌم 
ُة، والِقْبَلُة،  وعاَنُة الَوْح�ِص، والَعْقَرُب، والَفَر�ُص، والِف�سَّ
والَكِتيَبُة،  والِقَياَمُة،  والَقْو�ُص،  والــَقــْرَيــُة،  والــِقــْدُر، 
َعجوزاً،  اأو  كانت  ًة  �سابَّ ــراأُة،  وامل والَكْلُب،  والَكْعَبُة، 
يِف،  ال�سَّ ِة  َقْب�سَ يف  وِم�ْسماٌر  وامِل�ْسُك،  وامُل�َساِفُر، 
ْخَلُة،  والنَّ والناَقُة،  والناُر،  الِقْدِر،  ُب  وَمَنا�سِ وامَلِلُك، 
والِعْجَزُة،  الُيْمَنى.  والَيُد  والِوالَيُة،  ْيِف،  ال�سَّ ُل  وَن�سْ

. مُّ بالك�رش: اآِخُر وَلِد الرُجِل، وُي�سَ
و~  ُمْرَتِفَعٌة،  وَرْمَلٌة  الَعُجِز،  العظيمُة  والَعْجزاُء: 
ِري�َسٌة  َذَنِبَها  يف  والتي  َنِب،  الذَّ الق�سريُة  الِعْقَباِن:  من 

. َبي�ساُء، وال�سديدُة دائَرِة الَكفِّ
ال�سيِف،  َمْقِب�ُص  به  ُي�َسدُّ  َعَقٌب  كِكتاٍب:  والِعجاُز، 
ــزاَء،  ــْج َع ِلُتْح�َسَب  الَعجيَزُة  بــه  ــُم  ُيــَعــظَّ مــا  وبــهــاٍء: 

كاالإِْعجاَزِة، ودائَرُة الطاِئِر. واأْعَجَزُه ال�سيُء: فاَتُه.
وما يحدد املعنى وُيعيِّنه هو �سياق الكالم. لكن 
فاخت�رشت  الالحقة،  االأجيال  على  �سعبًا  �سار  ذلك 
املرتادفات برتك معظمها، واالإبقاء على القليل الذي 
العامية  اللهجات  انت�رشت  ثم  املثقف،  القارئ  يعرفه 

يف ع�سور ال�سعف واالنحطاط.
واالأدب،  ال�سعر  يف  الرومان�سية  انت�سار  ومــع 
وخا�سة  ــاظ،  ــف االأل اأب�سط  اإىل  الرومان�سيون  ذهــب 
عداها.  ما  ن�سيان  ومت  الف�سيح،  االأ�سل  ذات  العامية 
مع  اجلديدة،  اال�ستعمارية  الهجمة  ع�رش  جاء  اأن  اإىل 
قوى  فيها  وعملت  بيكو،  �سايك�ص  اتفاقية  مدة  انتهاء 
و�رشذمتها،  العربية،  االأمــة  تفتيت  زيــادة  على  ال�رّش 
املعادية  ال�سيا�سية  اأعمالها  مبوازاة  اللغة  يف  فعملت 
واأعمالها الع�سكرية االإجرامية، على الق�ساء على اللغة. 
التقنيات  وا�ستهالك  النفو�ص،  ياأ�ص  ب�سبب  وا�ستطاعت 
الوطنية  بالقيم  الكثريين  وا�ستهتار  املــعــا�ــرشة، 
�سارت  حتى  االأذواق،  من  الكثري  اإف�ساد  والقومية، 
اأن  اإال  االأذواق.  تلك  اأ�سحاب  نفو�ص  اإىل  اأحب  العامية 
اجلميلة،  مبفرداتها  خالدة،  باقية  الف�سيحة  العربية 

وتعبريها ال�ساحر، رغم اأنف املعتدين �رشاً اأو علنًا. 

اأو قد يديرون اال�ستثمارات ب�سكل مبا�رش، اأو يعملون 
كحلقة و�سل بني الفرد ومدير االأ�سول.

:Budget Analyst حملل ميزانية
على  التمويل  مــبــادئ  امليزانية  حمللو  يطبق 
االأعــمــال  قطاعات  يف  واملــقــرتحــات  املــ�ــرشوعــات 
للربح.  الهادفة  غري  والقطاعات  واحلكومة  والتعليم 
املايل  االأثــر  وتقييم  امليزانيات  بتحليل  يقومون 

للم�ساريع امل�ستمرة وامل�ساريع اجلديدة.
مهارات  امليزانية  حمللي  لدى  يكون  اأن  يجب 
اأجــل  مــن  ـــدراء  امل يقابلون  الأنــهــم  ممــيــزة؛  ات�سال 
بتدريب  يقومون  كما  للمقرتحات،  املعلومات  جمع 
امليزانية  تطوير  بعمليات  يتعلق  فيما  املوظفني 
املــهــارات  املالية  التخ�س�سات  تقدم  ملنظمتهم. 
لت�سبح  الالزمة  االأ�سا�سية  واالت�ساالت  التحليلية 

حملل ميزانية ناجح.

 :Investment Banker م�سرفيو ا�ستثمار
ال�رشكات  بــني  يربطون  امل�رشفيون  هـــوؤالء 
�رشكة  تلجاأ  قد  املــثــال،  �سبيل  وعلى  واملمولني، 
ا�ستثماري  م�رشيف  اإىل  الت�سغيل  بدء  تكنولوجيا 
عن  ــبــحــث  وال االأويل  ــاب  ــت ــت االك مــع  لــلــتــعــامــل 
امل�ستثمرين لتو�سيع نطاق العمليات وحتقيق الربح. 
قد تعتمد املزيد من ال�رشكات املوؤ�س�سة على م�رشيف 
اال�ستحواذ  اأو  الدمج  عملية  مع  للتعامل  ا�ستثماري 

على �رشكة اأ�سغر.

:Loan Officer م�سوؤول اإقرا�ص
يقوم م�سوؤولو القرو�ص بتقييم قدرة مقدم الطلب 
على �سداد القر�ص من خالل عملية تعرف  با�سم توقيع 
�سمان الدفع.  يبحث امل�سوؤولون من خالل امل�ستندات 
�سداد  احتمال  لتقييم  معينة  ويطبقون �سيغة  املالية 
على  متزايد  ب�سكل  التاأمني  �رشكات  تعتمد  القر�ص.  
على  يتعني  يــزال  ال  ولكن  العملية،  الأمتتة  الربامج 
موظفي القرو�ص تقدمي خدمة العمالء، وبيع القرو�ص 
لل�رشكات واملواطنني الذين قد يرغبون يف �رشاء منزل 

اأو الذهاب اإىل اجلامعة...اإلخ

 :Financial Manager املدير املايل
م�ستقرة  املوؤ�س�سة  تكون  اأن  املديرون  ي�سمن 
وو�سع  املالية،  املـــوارد  مراقبة  خــالل  مــن  ماليًا 
النفقات.  من  واحلد  االإيــرادات،  ا�سرتاتيجيات حلماية 
واإعـــداد  التنبوؤ  عــن  م�سوؤولني  يكونون  مــا  غالًبا 
التكلفة،  تخفي�ص  حتليل  يف  وامل�ساركة  املوازنات، 
ا  ومراجعة االأداء العام.  باعتبارهم مدراء، لديهم اأي�سً

اأدوار اإ�رشافية على موظفي املحا�سبة باملنظمة.
غري  للمهارات  ا�ستعرا�سًا   االآتــي  يت�سمن  كما 

التقنية املطلوبة عمومًا للمتخ�س�سني يف هذا املجال:

 Communication الــتــوا�ــســل  ــارات  ــه م  -  1
 :Skills

من  كل  مع  اخلريج  �سيعمل  املــايل،  القطاع  يف 
ذوي  واالأ�سخا�ص  املالية  ال�سوؤون  يف  املتخ�س�سني 
اإىل  يحتاج  اأمــر  هو  و  املــحــدودة.  املالية  املعرفة 
من  وخــاٍل  احــرتايف  باأ�سلوب  معقدة  معلومات  نقل 
ت�سميم  تعلم  يعد  لذلك  التخ�س�سية،  امل�سطلحات 

اأ�سلوب التوا�سل هامًا جداً يف هذا ال�سياق.

 :Problem Solving 2 - حل امل�سكالت
جت�سد هذه املهارة القدرة على النظر اإىل م�سكلة 
املتاحة  بالبدائل  التفكري  عرب  حللها  والعمل  مــا، 
التاأثري  �ساأنها  من  م�ستجدات  اأية  اأخذ  مع  وتقييمها، 
االأكرث  البديل  �سالمة  من  للتاأكد  امل�سكلة  هذه  على 
اخلريج  يخ�سع  اأن  وميكن  امل�سكلة.  حلل  احتمااًل 
الختبار هذه املهارة خالل مقابالت العمل، ويجب اأن 
ُيظهر فهمه للتحدي، وفهم ما هي االأولويات، وكيف 
ي�سارك االآخرين يف الوفاء باملواعيد النهائية بنجاح. 

  :Customer Service العمالء  خدمة   -  3
وحل  االت�سال  مهارات  العمالء  خدمة  ت�سمل 
التعاطف  على  الــقــدرة  اإىل  باالإ�سافة  امل�سكالت، 
ال�رشكة  عمالء  فهم  اإىل  اخلريج  يحتاج  واال�ستماع.  
واحتياجاتهم، وما الذي يجعلهم �سعداء، فتعلم كيفية 
واحلفاظ  االأعمال  لك�سب  املفتاح  هو  العالقات  بناء 
خا�ص  ب�سكل  املــهــارة  هــذه  اأهمية  وتظهر  عليها. 

اخلدمات امل�رشفية.

:Numeracy skills احل�سابية  املهارات   -  4
 تت�سمن القدرة على الفهم والعمل مع املعلومات 
ما  و�رشح  النتائج،  وا�ستخال�ص  والر�سومية،  العددية 
يف  التوظيف  خرباء  من  العديد  يقول  اإليها.  تو�سلت 
، فمن  اأن ت�سبح خبرياً  اإذا كنت تريد  التمويل:  جمال 
ال�رشوري اأن تكون لديك مهارات جيدة يف احل�ساب. 
عادة  املالية  التوظيف  �رشكات  من  العديد  وجتري 

اختبارات عددية كجزء من عملية التوظيف.

 :Teamworkاجلماعي العمل   -  5
العمل  على  القدرة  حول  يــدور  اجلماعي  العمل 

ذلك  يت�سمن  املجموعة.  ــل  داخ وكــفــاءة  ب�سال�سة 
التنازل عن م�ساحلك  ت�سجيع االآخرين، والقدرة على 
والتفاو�ص  التوا�سل  على  والقدرة  جانبًا،  ال�سخ�سية 
والتاأثري وتقدمي امل�سورة لفريقك. وعادة تقوم �رشكات 
ل�سغل  املتقدمني  اخلريجني  قــدرة  بتقييم  التوظيف 
وظيفة ما على العمل يف فريق، عرب التمرين اجلماعي 
املناق�سات  يف  املتقدم  م�ساهمة  للنظريف  املبا�رش؛ 
وت�سجيعهم  الزمالء،  اإىل  اال�ستماع  اأثناء  واالأن�سطة 
الذكاء  اأن  اإىل  االإ�سارة  ال�سيء نف�سه.  جتدر  على فعل 
خلريجي  املــهــمــة   ــارات  ــه امل اإحـــدى  هــو  العاطفي 

التخ�س�ص املايل للتمكن من العمل االجتماعي.

 Organization الوقت  واإدارة  التنظيم   -  6
 :and Time Management

الوقت  واإدارة  التنظيمية  املهارات  من  كل  تعد 
تنظيمية  مــهــارات  فامتالك  متوازيتان.  مهارتان 
للو�سول  الوقت  من  الق�سوى  اال�ستفادة  يعني  جيدة 
ل�سغل  املتقدم  من  يطلب  اأن  ميكن  حمدد.  هدف  اإىل 
من  التزاماته  اإدارة  ميكنه  كيف  يو�سح  اأن  وظيفة  
خالل مهاراته التنظيمية. وُين�سح الطالب عادة خالل 
فرتة درا�ستهم بتح�سني هذه املهارة  قبل التخرج عرب  
احل�سول على وظيفة بدوام جزئي متكنهم من حتقيق 
العمل  الدرا�سة وبني متطلبات  التوازن بني متطلبات 

وفق الوقت املتاح لكل منهما. 
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تتعلق القيادة واإدارة الفريق بالقدرة على توجيه 
القيادة  ت�سبه  و�سعه.  يف  ما  باأف�سل  للقيام  الفريق 
اأنها  الرغم من  العمل اجلماعي، على  من نواح كثرية 
ا على حتمل م�سوؤولية الفريق مع احلفاظ  تنطوي اأي�سً
على ال�سلطة.  تعد هذه ال�سمة مهمة على وجه التحديد 

للخريجني من ذوي املهارات القيادية. 
العمل  اأن تظهر هذه املهارة عند مقابلة  ميكن 
جماعي  كم�رشوع  جتاربك  اإحدى  عن  احلديث  عرب 
كنت من�سقًا له يف اجلامعة، وكيف توليت م�سوؤولية 
اإعادة توزيع عبء العمل على اأفراد الفريق اإثر مر�ص 
بااللتزام  الوفاء  اإىل  اأدى  الــذي  االأمــر  لكم،  زميل 
ما  باأف�سل  النهائي  املوعد  يف  امل�رشوع  وتقدمي 

ت�ستطيعه جمموعتك.
يف نهاية املطاف البد من القول: عند اختيارك 
اأحالمك على  بوظيفة  تبداأ  قد ال  التمويل  لتخ�س�ص 
�سناعة  التمويل  اأن  هو  ال�سار  اخلــرب  لكن  الفور، 
يف  ودخولك  لها  اختيارك  ومبجرد  لذلك  وا�سعة، 
والتحرك  للتطور  كبري  مت�سع  هناك  جماالتها، 
االأوىل  اخلطوة  وتبقى  اإليه،  تطمح  ما  على  والعثور 

هي  اأن ت�سع قدمك يف الباب.

        متسع كبير للتطور 
والتحرك والعثور على 

ما تطمح إليه



ال حتملني من عروبتنا غري كربياء كاآبتِك 
يف  االآفلة  االإن�سانّية  بقية  ي�سّكل  حزينَا  واألقَا 

هذا العامل املجنون.
)عنرتياتهم(  ت�سبهني  ال  الأنـــك  ــِك  ــبُّ اأح
ت�ستعلني  ب�سدق،  بعمٍق،  تتاأثرين  اجلوفاء، 
خالدة.  مقطوعٍة  كتناغم  بثقة  وتنطفئني 
تتك�رّشين بعنف وو�سوح فـتمطر ال�سماء لثورة 

ال�سهد يف عينيِك بعبق اأندل�سّي.
وال  االأ�سم،  احلياد  تنتحني  الأنك ال  اأحبك 
البوؤر املعتمة، تواجهني احلياَة بقلٍب  ت�سكنني 
املائي،  وجــدانــك  بكل  كـكانون  تبكني  عــاٍر 
تورقني  و�سمو�سه،  ناره  بكل  كتموز  تغ�سبني 

ال�سحارى دون  لكل  النّوار  كني�سان ومتنحني 
ح�ساب.

اجلمال،  رحم  يف  الفينو�سّي  َرك  جتذُّ اأحب 
جمال اإن�سانيتك وطفولتك التي ال تهرم.

ب�رشاَ،  يكونون  كيف  الوقت  مع  ين�سون 
تر�سفني  يتيمة،  ريحانٍة  مثل  وحدك  وتبقني 

هَر من ثدِي ال�سماء. الطُّ
و�سط كل هذا ال�سقيع، وحده اإمياُنِك حماك 
من املوت ... لهذا اأحبك، اأحبِك يا َمن ال تنطفئ 

ال�سم�ص يف عينيها مهما ع�سفت الرياح.
اآخر اأمريات ال�رشق غادرت م�رشقنا.

مذ ن�سينا اأن نكون ب�رشاَ.

اآخــر اأميــرات ال�صــرق

ت
كا

شار
م

وئام نواف با�سط
ق�سم الهند�سة املعمارية

ُيدقق  من   ، ِبك  يهَتم  من  الــُودَّ  احم�ص 
اأخــبــار  بــاآخــر  يــخــرِبك  ــن  َم  ، يلك  بتَفا�سِ
يِليق بك، َمن  َين�سُحك مبا  َمن   ، املو�سيِقى 
يتابع براجِمك لُيخربك ما يح�سل ِبها، َمن 
ُيتابع ما ي�ستهويك، َمن ي�ساِبقك بُحبه، َمن 
يهَتّم ِبكل عاداِتك ، ومن يبَقى معك ِعندما 

يواِجه عُيوبك .
وَيبقى ال�ّسوؤال : َمن ؟

*          *          *
اأَهّمية وجودك، ابَتعد،  َت�سُعر ِبعدم  ِعندما 

بب�ساطة ابَتعد .
فبقاوؤك �سَيكون كال�ّسم يجِري يف ِد مائك، 

اإىل اأن يقُتَل ُكلُّ �سعوٍر بك . ابَتعد .
*          *          *

كانت ُكلَّ �َسيء، واأ�سبَحت ال �سيئ، زهَرة 
وذَبلت .

اأيام كاَنت كالّنور، ويف ليَلة ال َقمر بها، 
اأ�سبحت ذكَرى حماِواًل ن�سياَنها .

*          *          *
ع�سُت ق�سًة ال مِثيل لها، مليَئة بتفا�سيَل 
بارقٍة واحداٍث ُمبِهرٍة، اأحاِديَث حاِرقٍة واأفعاٍل 

خاِرقة، مر�ُسومة يف ذاِكرتي.
كنق�ص االأحَجار، جماُلها مل ُيخلق مثُله، 

وَلن .
ُك�رشت جِميع احلواِجز، وُحّطمت العادات 
واالأ�ساليب املعتاَدة يف عاملنا، كاَنت روِحي 
مفعمًة بِع�سق راٍق، �ساٍف... كالّذهب اخلاِل�ص .

*          *          *
با�سمها، وت�ستن�ِسق  ُكل يوم  َقلِبي  َينب�ُص 
عيناي  وتتاأمل  يلها،  بتفا�سِ الــَهــواء  رئتي 

احلياة بروؤياها، ِق�سة ُحلم وانتَهى .
اأّيام بعَد اأّيام، ن�سَتيقظ ُكل �سباآح بحُروف 
باأحاديَث  �ساعاِتنا  وُنكِمل  باجلمال،  مفعمة 
خميلِتنا  ر�ــســمــات  على  ونــغــُفــو  كــالــ�ــســالم، 

بتالِقينا، اإىل اأن اأتى َيوم، �ساد فيه الرماد .
يف َليلة كاأي ليلة اأخرى، ك�رُشت القُلوب، 
وحّطمت امل�ساعر، مت ُنكران الّذكرى، ون�سيان 

امَلع�رشة، ُكل هذا انتقام .
*          *          *

اأ�سَبحنا كالنا   ، االأمر باحُل�سبان  مل يُكن 

ُغرباء ، وكما مل نلتِق يومًا، اأ�سبحنا كمهاجر تاَه 
اأغنياء،  كنا  م�رشبا،  يِجد  ومل  قاِحلة،  �سحراَء  يف 
اأفَل�سنا،  اأن  اإىل  اوقاِتنا،  بجميع  �سعداء  اأثرياء  

واأ�سَبحنا بال ِحيلة .
مل ُترد اأن َتك�رَش كربياَءها، ومل اأ�ستطع حتّمل 

م�سعاها ، فافرتقنا بربود، كاأن �سيئًا مل يح�سل! .
اأن  ي�ستِحق  االأمر  كان  َهل  ت�ساوؤل،  يف  بَقيت 

تهِدم وح�سة االختالف ق�رشاً �ُسيِّد  باآمالنا؟
حِزنت ُمبَتداها، اأ�سَبحت يتيما، يتيم ِع�سٍق 
وحَمّبة، وما اأدركت االأمر، اإال وَفقدنا ال�ّسيطرة، 
فانهدم ُكل ماُر�ِسم، وانَحذف ُكل ما ِقيل، وعام 

فقر االأحّبة .
تلِهمني  ذكــَرى  ِذكــرى،  اإىل  ة  الِق�سّ حَتولت 
ال�سالُل  ف�سار  طِريقي،  اإىل  وُتر�سدين  واب،  ال�سّ

اإلهامًا.  كي اأ�ستِطيع َر�سم ما تلك الكلمات.
بقيت ِذكرى جميلة، كما اأردتها، وكما اعتدت 

عليها، وما الذكرى؟
واأ�سَبح  الِكتاب،  اأْغلق  ُهنا،  احُلب  ِحرب  انَتهى 

خاِلداآ، موِعظة ِلُكل عِا�سق عرف الهيام.
*          *          *

ِمن اأرَقى ماآ ُكِتب .
ــي  ــاٍت َبـــني املــا�ــسِ ــَق ــوم يِف حــل ــُح نــبــَقــى ن
ما  كل  َنخ�رش  ِببطء،  اأنف�سنا  ونخ�رش  واحَلا�رش؛ 

عملنا الأجله، واالأهم َنخ�رش حاجتنا للَعي�ص .
االآن  َنبقى باالآن،  اأن  ُيفرَت�ص فعله هو  ما 
لديه طاقة غري نهائية، فُهو ما َنفعله وما نقوله 

وما نعي�سه .�ص
واحلا�رش  املا�سي  َبــني  بالرق�ص  بقاوؤنا 
جعلنا بدون قيمة، بُدون َهدف، بدون روح، بدون 

اأي �سيئ َقد نحلم ِبه،
فاملا�سي لن يُعود  وامل�ستقبل يبَقى جمهواًل .
ُكل  يف  َم�سريك  يَحدد  ما  فُهو   ، االآن  تَقّبل 

ثانية منه .
*          *          *

َهل َتعَلمني َمن اأنِت .؟
اأنِت الّنو ر ِعندَما َي�ُسود الّظالم َحياِتي .
اأنِت خَمَبئي ِعنَدما اأْبَتِعد عن َم�ساِئبي .

اأنِت َفرَحتي ِعنَدما الآ اأِجد �َسيئاآ ُي�سِعدين .
*          *          *

حراء . اأنِت وردة يِف َو�ِسط َهذه ال�سّ

لقمة احلب
�رشيعا ما تيب�ص

نك�رش فتاتها يف قعر القلب
و ُنبللها مباء العيون

لتمتلئ من جديد 
لكن طرية لينة

ال طعم لها �سوى املرارة
لقمة احلب

تقرق�ص حتت االأ�سنان 
كما رقائق البطاطا

نتلذذ بها 
حلظة خروجها من املقالة

ما اأن تربد 
ت�سبح ه�سة
و نفقد اللذة

لقمة احلب
تتطاير يف الهواء

كما حبات الفو�سار
معلنة الفرح

و قو�ص قزح على ال�سفاه 
حتى اإفراغ االإناء

لقمة احلب
حتتاج ت�سخني 

ور�سة بهارات
والفلفل احلار

كلما اأردَت اأكلها 
لقمة احلب 

تقلب مع زيت ال�سرب 
كما »الطباخ روحو«

تطبخ على نار هادئة 
حتى ي�سوى قلب الدجاجة

و ين�سج الديك الرومي
لقمة احلب 

غ�سة
كما املقبالت وال�سلطات 

ن�سبع منها 
قبل ال�رشوع بالطبق الرئي�سي

لكن هناك دومًا مكان ...  للتحلية ...

التي تنتهي بعد ب�سع لقيمات...
من احلب...

ملى �صليم احل�صنيه

info@uok.edu.sy

اأنِت �َسم�ٌص َبني كل اأولِئك الّنجوم .خـواِطــر وق�صـ�ص ق�صيــَرة
خور . اأنِت اجَلوهرة َبني كل ِتلك ال�سّ

*          *          *
فيَها  َعيب  وال  َخَلقتها  َكيف  َرّبـــي  فَيا 

وكاأّنها َكاِملة .؟
ويِف َليَلة َبد ر ُمكتِمل، وكاأَن ال�ّسماء فيه نظرْت 

اإيَل ، واخرَبتني : كل اأمر �سَيُكون على ما ُيرام .
ال  يِل:  يُقول  وكاأّنه   ، بَلمعِته  �سهاب  وخَفت 

َتقلق، اأنَت ِبخري .
وكاأّنها  ال�ّسواد،  ذِلك  َو�سط  يِف  وَظهرت جنَمة 

قاَلت يِل : اأنَت راِئٌع بَطبِعك، ابَت�سم .
جداِئلها،  وال�ّسهب  َعينيها،  ال�ّسماء  وكانت 

والّنجوم �سفَتيها.  َحقيَقة .
*          *          *

َقلٌب َحائر، َعقل تاِئه، وَيد تكُتب ما مَل ي�سَتطع 
الّل�سان َقوله، تاأّمل!

ِمن فرغك ا�سَنع اكِتماَلك ، وِمن َقولك ار�ُسم 
ِفعلك.

ربت عليها؟ مِلاذا حَتّملتها ؟ ملاذا �سَ
 ، ُكرَهها   ، ِعناَدها  َق�سوِتها،  َتقّبلت  ملــاذا 

اأفعاَلها، اأقواَلها، َعدم اإكرِتاثها، مِلاذا؟
مِلاذا َتَخليَت عن ُكل َقواِعدك واأ�سَعفت َموقَفك 

جِتاَهها، مِلاذا ؟
- اأِريُدها، َفقط اأريُدها .

كَق�سوة  ــٍص  ــا� وق الــفــراِعــنــة،  كَلعنة  لــعــنٌي   
ال�سهاِينة .

لِطيف كُلطف الَفرا�َسة، ورقيٌق كِرّقة الَورَقة .
بَتعاُملك َتلَقى ما َيليق ِبك، َلك ُحّرية الّنتيجة .

*          *          *
مَل اأحِبْبك ، بل ع�ِسقُتك
مَل اأهَوك، بل ِع�سُت ِبك

اأَنذا  اأماَمك، وقلت لك ها  َو�سعُت ُكل ما لَدي 
اأعَطيُتك كلَّ ما اأمِلك .

فماذا فَعلت؟ تَخليت، لَكوين مَل اأُكن كفءاً  لك .
يُكن  مَل  مِعي  ِع�سته  ما  ما،  يوما  �سَتعلم 
حياة، كان جّنة، واأخطاأت كما اخطاأ اآدم و�سقط 

على االأَر�ص .
تعَلِمني  �سبيل ال  �ساِقطة يف جمَرى  اأنِت  وها 

ُمنتهاه . 

حممد احمد هاجر 
فنون تطبيقية ت�صميم داخلي

لقمــة احلــب



apps are used within Indigenous 
communities for language learning 
and teaching. Four mobile apps 
were assessed through the use of an 
evaluation rubric, online user reviews, 
and developer consultations. The 
findings were used to determine what 
essential themes are important when 
developing an effective and successful 
language application model for use by 
other Indigenous communities. ‹Three 
essential elements were found to be 
common among the four language 
applications assessed: (1) successful 
integration of interactive and digital 
media that provides a purposeful 
learning environment for the user; (2) 
accuracy and testing of both media 
and the user-interface, and; (3) 
successful usability and functionality of 
the mobile platform.› (Begay, 2013) 

The new generations of mobiles 
have faster 3G or 4G cellular 
connectivity, faster Wi-Fi and 
enlarged built-in storage.  Some of 
the functionality of current mobiles 
even exceeds in some ways what 
is available on laptops. ‹Clearly 
having such powerful devices 
available anytime, anyplace provides 

tremendous opportunities for 
educational use. However, it is not just 
hardware enhancements of mobile 
generation that hold the most promise 
for use in language learning. Equally 
important is the software and the new 
opportunities that arise from mobile 
application development.› (Godwin-
Jones, 2011(

In a poll presented by Livehacker 
site asking about the five best 
language learning tools Duolingo took 
the top spot with just over 58% of the 
vote despite only having about six 
languages, because it,s free and uses 
functional and easy to follow method 
to teach target language, providing 
regular checks on progress as 
moving forward. http://lifehacker.com/
most-popular-language-learning-tool-
duolingo-1449947237 

Conducting an integrated study at 
the Private University of Kalamoon to 
investigate mobile-assisted language 
learning (MALL) on students would 
mostly cause a dramatic change in 
English language teaching methods. 
The objective of such studies is to 
investigate the effectiveness of using 
mobile apps in learning the English 

language as well as in integration 
issues. The study could examine 
the current mobile apps that teach 
speaking and make a comparison 
between MALL tools, it shall be 
conducted through a comprehensive 
evaluation of the pedagogic features of 
these apps; mainly from the learners› 
perspective.
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John: Can we have a table for two?
Waiter: No problem, follow me please.
John: Excuse me, where’s the toilet?
Waiter: Keep on walking and the first on the right. 

Waiter: Are you ready to order?
John: What do you recommend?                                                                         
Waiter: Today’s special is steak with vegetables,
fish, meat, pizzas and special salads.
John: Ok, to start we want some almonds and olives.
Waiter: What do you want to drink?
 John: An orange juice and a big bottle of water.

Waiter: And for the main course?
 John: A steak with chips, well done please,
and also a salad with tomato, lettuce,
tuna but no onion or garlic please.
 

Waiter: And for you sir?
Tom: I prefer fish.
Waiter: Will you have coffee?
John: Two black coffees, expressos please
and the bill we’re in a hurry we’re late for the opera.                                            
Waiter: I’ll be back in a second. 

Waiter
Waitress

Garlic

Bill

Steak

Lettuce



ar
tic

le

Prepared by:
Lama Alhusniah

Distance education has a long 
history to trace back from mail post, 
then telephone, cassettes, TV to digital 
education. Since portable audio-
video and computing devices were 
initially used as personal devices, 
there has been interest in exploring 
their usage in language learning. 
The extensive use of smartphones 
and their evolutionary development 
has introduced a variety of mobile 
applications on second/foreign 
language learning into the market 
of educational mobile apps that is 
rapidly growing. This phenomenon, 
predictably has led to tremendous 
interest among educationalists. 
Mobile learning (often “m-learning”) 
is in itself not new, but new devices 
with enhanced capabilities have 
dramatically increased the awareness 
level, especially among language 
educators.  Personal devices like 
smartphones and tablets, are models 
for individualized informal language 

learning, where users determine 
which apps to acquire and how to use 
them. Language educators as well 
should encourage and assist learners 
autonomy to combine formal and 
informal language learning.

A very important aspect of today,s 
literacy is Digital Literacy, as Claire 
Siskin the enthusiastic practitioner of 
computer-assisted language learning 
(CALL) states, it ‹Digital literacies› 
require much more than just knowing 
how to use a computer -offering her 
own definition of ‹digital literacies›. 
She argues that we cannot simply 
assume that today’s student population 
of ‹digital natives› are truly literate. 
Therefore,  it is critically significant 
that instructors as well as students 
acquire proficiency in this area. Claire 
Siskin has as well provided a list of 
apps for language learning. As mobile 
devices become even more dominant 
and multipurpose, we are likely to see 
more users make them their primary, 

perhaps their sole computing devices. 
This is not a trend language educators 
can ignore.

However, studies about these 
applications effectiveness in 
introducing Second Language 
acquisition to learners have not been 
settled yet within the field. Research 
on using mobile apps to encourage 
English Language Learning at 
universities  remains limited. Most 
literature had investigated ESL 
(English as Second Language) with 
traditional teaching methods, but 
exploring Mobile Language Learning 
remains scant.

A study in the field of indigenous 
language revitalization was conducted 
by Begay to investigate how mobile 
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