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"قلمــون" لكـم
جملة  من   )0( العدد  �صدر  2008م.  ُح��زي��ران  يف 
ُتعنى  �صهرية  ن�صف  ن�رشة  من  اًل  حتوُّ وكان  "قلمون" 
والن�صاطات  الال�صفية،  العلمية  الن�صاطات  باأخبار 
االجتماعية، والن�صاطات الرتفيهية، التي ت�صتهدف اأ�رشة 
اأخبار اجلامعة،  اجلامعة، يف حالة اإعالمية راقية توثق 
جامعة  اإ���رشاق��ات  وزّواره���ا  اأ�رشتها  ي��دي  بني  وت�صع 
ن�رشة  من  ُل  التحوُّ هويتها.  �صمات  من  وبع�صًا  القلمون 
اإعالمية اإىل جملة ما كان ق�رشاً على ال�صكل. بل تطورت 
معه االأهداف لت�صمل: التوثيق، واالإعالم، والثقافة العلمية 
املتخ�ص�صني،  لغري  العلمية  والثقافة  التخ�ص�صية، 
ونرثاً  �صعراً  االأدبية  املواهب  وت�صجيع  العامة،  والثقافة 
اأو  اخل��ط  اأو  الفن  مواهب  واإب���راز  اجلامعة،  اأ���رشة  ل��دى 
الريا�صة، وبع�ض الطرائف املفيدة، واإبراز مايف املحيط 
اجلامعة  يف  وما  �صاحلة،  قدوة  من  ورجاالته  واأعالمه 
واهتمام  الوطن،  ربوع  يف  بوجودها  نفخر  ميزات  من 
اجلامعة،  اأ�صواء  اأبواب:  يف  ذلك  كل  االإجنليزية.  باللغة 
االأخبار –موزعة وفق الكليات واملديريات- واملقاالت، 
و�صاعة" – "�صاعة  الت�صلية  و�صفحة  القلمون،  ومنارات 
وهي �صفحة ُفِتحت على اأمل اأن يتوىل طلبتنا حتريرها- 
حتى  االإجنليزية.  اللغة  و�صفحة  االأدبية،  واالإب��داع��ات 
املجتمع  وم��ن  اجلامعة  اأ���رشة  من  ا�صتجابات  وجدنا 
التي  اأخبارها  وب�صيغة  ومب�صمونها  بها  ي�صيد  املحيط 
منه،  ي�صتفاد  ما  اإليه  ت�صيف  بل  اخلرب  على  التقت�رش 
اأمر  وهذا  اأعدادها.  قراءة  على  املثقفني  بع�ض  وحر�ض 
ن�صيفه اإىل م�صعى اجلامعة الدوؤوب الإتقان كل �صيء يف 

جمالها واالإبداع فيه.

اأ�صبح  واملعاناة  الفرح  فيها  طويلة  م�صرية  وبعد 
الكتابة  يولون  االأفا�صل  اأ�صاتذتنا  من  املقاالت  ُكّتاب 
نرغب  ما  لكن  قدراتهم.  فيها  وتتجلى  اهتمامهم،  فيها 
ُقّراء املجلة بوجه  فيه ونرجوه من طلبتنا خا�صة ومن 
عام اأمران: االأول ينبع من قناعتنا اأن التعامل ال�صحفي 
وبناء  فكره  تطوير  يف  ُت�صهم  لطالبنا  جيدة  جتربة 
وناأمل  واالأدب��ي��ة،  اللغوية  مواهبه  وتنمية  �صخ�صيته، 
"قلمون"،  جملتهم  حترير  يف  الطالبية  امل�صاركة  عودة 
اأن  قبل  كانت  مثلما  لها،  اجلامعة  اأخبار  وا�صتق�صاء 
املوؤملة.  ب��االأح��داث  الوطنية  املوؤ�ص�صات  جميع  تتاأثر 
من  موهوبون  واأدباء  متمكنون  �صعراء  فيها  �صاهم  فقد 
من  علمي  بحث  اأو  علمي  مقال  وُكّتاب  اجلامعة،  طلبة 
وا�صتفادوا.  فاأفادوا  اإب��داع،  اأّي��ا  واأبدعوا  جمتهديهم، 
�صاعر  م�صابقة  يف  املتميزين  من  اأع���داد  منهم  وب��رز 
اأفكارهم  التعبري عن  العلمي، ويف  املقال  القلمون، ويف 
ويف  احل��ي��اة،   ِ ِع���ربرَ م��ن  وا�صتنتاجاتهم  وطموحاتهم 
الثاين هو عودة  مرا�صلة املجلة باأخبار كلياتهم. واالأمر 
اأف�صل مما كان عليه، واالقت�صاد  اإىل  االهتمام بالقراءة 
فيما الفائدة منه يف برامج التوا�صل وال�صبكة، وتقطيع 
الوقت يف ُم�صّليات اليبقى لها اأثر نافع، ل�صالح توظيف 
وتوفري  وت�صهيله،  التعلُّم  وترية  زيادة  يف  االأدوات  هذه 
الوقت للدرا�صة اجلادة ولال�صتمتاع بالقراءة ورفع درجة 

ز. يُّ الثقافة والوعي، وت�صهيل التعاون على االإبداع والتمرَ
اق��رتاح��ات  ع��ن  غنى  يف  قلمون  جملة  تكون  ول��ن 
والروؤى  االأفكار  تعا�صد  ترجو من  واآرائهم، رمبا  ُقّرائها 

االنتقال اإىل مرحلة جديدة.
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طالب ي�شنع اآلة طباعة ثالثية الأبعاد
جديدًا،  شيئًا  ليبني  قدراته  ويوظف  طاقته،  يستنفر  أن  إال  المرء  على  ما 
بتحقيق  البدء  على  اإلبداع  فمعاد  المثال  توفر  فإن  مثال.  غير  على  ويبدع 
السنة  في  قاوقجي،  بالل  محمد  الطالب  صنعه  ما  هذا  إليه.  الناس  حوائج 

الرابعة من كلية الهندسة، قسم االتصاالت. 

توظيف العلم بذاته اإبداع

�شهادة حق:
رئي�ض  دليلة  د.م�صطفى  اأ�صتاذه  عنه  قال 

ق�صم هند�صة امليكاترونيك:
لقد اكت�صفت موهبة الطالب قاوقجي من خالل 
م�رشوع ف�صليٍّ يف قيادة االآالت الكهربائية. واأظهر 
حدثني  امل�رشوع.  ب�صاطة  من  الرغم  على  زه  متيُّ
الت�صجيع  مني  وتلقى  العملية.  قدراته  عن  حممد 
�صنع  قد  وهاهو  ق��درات��ه.  تطوير  على  والتحفيز 
ب�صكلها  االأب��ع��اد  ثالثية  طابعة  الذاتية  بقدراته 

االأويل، ثمَّ اأجرى عليها تعديالت جوهرية.
ذ م�صاريع اأخرى جوهرية،  ذ هذه االآلة، ونفَّ نفَّ
ُيفيد  ُمتكاماًل،  ميكاترونيكيارَ  جهازاً  ذ  نفَّ وق��د 
واحد  هو  وخم��اب��ره.  امليكاترونيك  ق�صم  ُط��اّلب 
ومعنوي؛  مادي  لدعم  املحتاجني  املبدعني  من 
القلمون  جامعة  من  وناأمل  االإب���داع.  من  ملزيد 
اإىل  بها  واخل��روج  االإب��داع��ات،  هذه  مثل  ت�صجيع 
املعار�ض وامل�صابقات املحلية والعاملية ممثلني 
جلامعتهم التي ت�صتحق العاملية. مااأثار انتباهنا 
يف حممد القاوقجي اأن طالبنا قادرون ومبدعون 

وي�صتحقون الدعم وامل�صاندة.

مرحبا ياحممد:
الذي  ه��ذا  ما  �صاألته  قلمون.  جملة  التقته 

اآلة  اأي  �صنرَعترَه؟ قال: هي طابعة ثالثية االأبعاد. 
باحلا�صوب  املر�صومة  املج�صمات  بتحويل  تقوم 
ٍم ملمو�ض م�صنوع من البال�صتيك. تعمل  اإىل جُم�صَّ
على مبداأ اآالت )cnc( وهي اآالت يتم التحكم بها 
اأدوات واأ�صكال  اإنتاج  بوا�صطة احلا�صوب. يكنها 
لوحة  اأو  مزهرية  فتنتج  احلاجة.  ح�صب  جم�صمة 
مكتوبة باحلروف البارزة، اأو اللوحات امُلخرَّمة، 
موؤ�ص�صة،  اأو  فرٌد  يحتاجه  مما  اأخ��رى  اأ�صكال  اأو 

وذلك باحلجم الذي �صممت الأجله.

اأهي �شناعتك، اأم اإبداع على غري مثال؟
�صناعتها،  دّقة  يف  فيها،  االإب��داع  يكمن 
وجن��اح��ه��ا يف االإن����ت����اج. ف��ه��ي م��وج��ودة 
ب�صنعها  رغبت  لكني  ه��ذا،  قبل  وُم�صتعملة 
ر االإمكانات. وا�صتطعت  بنف�صي �صمن قلة توفُّ
تقوم  ماثلة  حقيقة  اأجعلها  اأن  ال�صنع  بدقة 
العلميِّ  بامل�صلك  اأ�صتطيع  ورمب��ا  باالإنتاج. 
اأعلى  وظائف  ت��وؤدي  اآل��ة  اإىل  الأ�صل  التدرج 

واأكرب تلبي حاجات املجتمع.
مناذج  توفر  رغم  فاإنها  اأخ��رى  جهة  من 
منها يف العامل، فهي غري متوفرة لدينا، وهنا 
اإبداع اآخر يف اإيجادها بني يدينا وتوظيفها يف 

تلبية حاجاتنا.

كم ا�شتغرق منك �شنعها؟
رة  بع�ض القطع امُل�صتخدمة فيها لي�صت متوفِّ
ال�صني،  من  ل�رشائها  ا�صطررت  اأ�صواقنا،  يف 
مل  القطع  ��ر  ت��وفُّ بعد  لكنها  وق��ت��ًا.  وا�صتغرقت 
بعد  فراغي  اأوق��ات  من  اأي��ام  ع�رشة  اإال  ت�صتغرق 
الدوام يف اجلامعة ومراجعة حما�رشاتي. وهذه 
مدة قليلة اإذا عرفنا متطلبات �صناعة هذه االآلة.

كيف و�شل تفكريك اإىل ت�شنيع هذه دون �شواها؟
االأبعاد  ثالثية  طابعة  ب�رشاء  اأفكر  كنت  باحلق 
لل�  ���ص��واء  القطع،  بع�ض  اإن��ت��اج  يف  اإليها  حلاجتي 
قطع  اأو  حم��ددة،  مبقايي�ض  م�صننات  اأو  )روب��وت��ات( 
هند�صية متنوعة، اأو دوائر احلركة وغري ذلك. مل اأجدها 
وجدُتُه  اأخرى  بلدان  من  وطلرَُبها  لدينا،  االأ�صواق  يف 
حمليا،  اأ�صنعها  اأن  فراأيت  ُيعجزين.  مبا  كثرياً  مكلفا 
يدويا،  �صنعها  اليكن  التي  القطع  بع�ض  وا�صتقدام 
وبع�ض   )Excuter( امُلنفِّذ  والراأ�ض  احلاقن،  مثل 
وقد   .)rams( املحركات  قيادة  دارة  مثل  ال��دارات 
به  التحكم  يتم  الذراع  اأخرى، مثل هذا  اأ�صياء  �صنعت 
من خالل الهاتف املحمول، كما اأدخلت عنا�رش ذكاء 
بالهاتف،  باالإ�صاءة  التحكم  مثل  �صكني  غرفة  يف 

ل الأفكار اأخرى. ورمبا اأتو�صَّ

هل ميكن اإنتاجها لأغرا�ض جتارية؟
طلبات  لتلبية  منها  اأع���داد  اإن��ت��اج  يكن 
حاجات  وف��ق  وت�صميمها  املحيط،  املجتمع 

امُلقتنني.  لكن هذا لي�ض يف خطتي بعد.

ال�شعوبات التي واجهتها؟
هناك �صعوبات عديدة:

اأن  م���ن  اأث���ق���ل  امل���ادي���ة  ك��ل��ف��ت��ه��ا    - 1
من  نحٍو  اإىل  مني  احتاجت  فقد  طالب.  يحملها 

)150000( مئة وخم�صني األف لرية �صورية.
ٍن  ُم�صْ بحٍث  اإىل  احتاج  املواد  توفري   - 2

يف االأ�صواق.
اأداء وظائف  نها من  كِّ مُترَ تكمالت  لها   - 3

اأخرى مت تاأجيلها،واأرجو اأن اأمتكن منها.
وقد  القاوقجي،  حممد  مع  احلديث  انتهى 
املنا�صل  املرحوم  اأتعرف  ممازحني:  �صاألناه 
ف���وزي ال��ق��اوق��ج��ي، واأج����اب اأن���ه اأح���د اأب��ن��اء 
امل�صتعمر  قاتل  الذي  جدي،  عمِّ  ابن  العمومة، 
احلديث  ليبداأ  وت�صحية؛  بفداء  واآمله  الفرن�صي 
اأبنائنا الطلبة االآخرين. نقول لهم كثريون  مع 
العلم واملعرفة وتطبيقاتهما،  اأبدعوا يف  منكم 
وما عليكم اإال جتديد احلما�صة دائما، وا�صتنفار 
الطاقات غري امل�صتنفدة من اإمكاناتكم لتتابعوا 

طريق االإبداع.

مع د.ح�شام الدين مو�شى- م�شفى املدينة الطبية
في  الخاصة  المشافي  كبير  القلمون،  بجامعة  الطبية  المدينة  مشفى 
َر للمنطقة خدمات طبية وصحية متعددة كثيرة، أراحت محتاجيها  سورية، وفَّ
األفاضل  األطباء  الستقطاب  دائما  يسعى  السفر.  ووعثاء  الطرق،  عناء  من 
من  المرضى  يحتاجه  ما  المحيط  للمجتمع  ويؤمن  والمعرفة،  الخبرة  أهل 

معالجات سريرية، أو عيادات خارجية، أو عمليات جراحية عادية أونوعية.

راحة و�صفاء يف م�صفى املدينة الطبية

مو�صى  الدين  ح�صام  الدكتور  املجلة  التقت 
القلب وال�صدر واالأوعية  املتخ�ص�ض يف جراحة 
دم�صق  وهو خريج جامعة  امل�صفى.  الدموية يف 
مونبلييه  جامعة  يف  تخ�ص�ض  ثم  1984م. 
يف  م�صاعداً  اأ�صتاذاً  ���ض  ودرَّ 1995م.  بفرن�صا 
دم�صق  جامعتي  ويف  بفرن�صا،  ني�ض  جامعة 
وع�صو  ال�صوري  ال��ب��ورد  على  وح��ائ��ز  وح��ل��ب، 

اجلمعية ال�صورية الأمرا�ض القلب وجراحتها.

�شاألناه عن ق�شم اجلراحة القلبية فقال:
مت افتتاح الق�صم مع افتتاح امل�صفى، وامتاز 
وجيلها،  ونوعها  االأجهزة  حداثة  من  مبيزاتها 
تخل�صت  وملا  اجليدة.  العمليات  غرف  وميزات 
امل�صفى  ج��دد  امل��وؤمل��ة  االأح���داث  م��ن  املنطقة 
م�صاعيه وتطلعاته؛ فا�صتطاع ا�صتقطاب القدرات 

اأجل  من  ال��الزم��ة،  واخل���ربات  الطبية  العلمية 
واعتماد  الق�صم،  هذا  يف  الطبية  املهام  تنويع 
اأعمال نوعية تفيد يف تنمية القدرة العلمية لدى 
طلبة اجلامعة من جهة، اإ�صافة اإىل ما يعود على 
الوثيقة، وما  ال�صفاء  باآمال  املنطقة من منافع، 
ه عن كواهل اأهلها وجود هذا الق�صم الفعال  يُحطُّ

من اأعباء مادية وج�صدية.
هذا  يف  اجلراحية  العمليات  عن  وبال�صوؤال 
الق�صم قال: جُترى فيه العمليات املتنوعة، منها 
ما اليكن اإجراوؤه يف املنطقة اإال يف هذا الق�صم. 
عملياته  جميع  جن��اح  هو  عملياته  يف  املميز 
بدون اأي اختالطات. وقد جتاوز جميع العقبات 
العاملني  بتعاون جميع  املعرت�صة  اأو  املحتملة 
فيه بروح الفريق، علمًا باأن بع�ض العمليات التي 
واإ�صعافية،  اأُجريت كانت حلاالت مر�صية حاّدة 

وحتمل درجة خماطر عالية. مثل �صعف الع�صلة 
القلبية املرتافقة با�صطرابات نظم القلب. مبعنى 
العمليات  اإج��راء  على  ق��ادر  الق�صم  هذا  اأن  اآخ��ر 

النوعية مبعرفة واقتدار.
وبال�صوؤال عن االأجهزة، اأجاب اأنها من خرية 
للمزيد  ي�صعى  وامل�صفى  اأحدثها.  ومن  االأجهزة 
العاملة  الطبية  االأطر  مع  بالتن�صيق  وللتحديث 

يف الق�صم.
وعن فريق العاملني اأخربنا: ق�صم االأمرا�ض 
القلبية وجراحتها يرفده فريق من خرية االأطباء، 
يف ق�صم القلبية وق�صم القثطرة، وي�صتقطب خرية 
امل�صاعدة، الإجناح  الفنية  واالأطر  التخدير  اأطباء 
قثطرة  من  ب��دءاً  متكامل،  جماعي  بعمل  العمل 
العمل  من  وانتهاء  باإ�صابته،  امُل�صتبُه  املري�ض 
ُتبدي  امل�صفى  واإدارة  و�صالمة.  بخري  اجلراحي 
ذلك  وكل  وتنميته.  الق�صم  لعمل  الكامل  دعمها 
الذين  طالبه  ق���درات  ن  وح�صَّ امل�صفى،  اأث���رى 
احل��ي،  ال��ب��ّث  اأج��ه��زة  يف  العمليات  يتابعون 
واقع  يف  اأ�صاتذتهم،  برفقة  املر�صى  ويتابعون 
علمي راٍق، مثلما خدم املجتمع املحيط يف اآمال 

�صفاء مر�صاه امل�صتجابة.
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بح�صور د.�صعيد يون�ض رئي�ض اجلامعة، ود.عادل 
جواد نائب الرئي�ض لل�صوؤون العلمية ود.اأين ك�صيبي 
نائب الرئي�ض لل�صوؤون االإدارية والطالبية عميد كلية 
وعدد  واالأ�صاتذة  العمداء  وبع�ض  التطبيقية،  العلوم 
العلمية  ب�صهاداته  ك�صيبي  د.اأين  قدمه  الطلبة.  من 
واآخرها دكتوراه من جامعة مونبلييه يف تخ�ص�ض 
التدر�صية  واخل����ربات  ال�صوئية.  االإل��ك��رتون��ي��ات 
والعملية يف جامعة دم�صق والقلمون، وهيئة التميز 
واالإبداع، واملعهد العايل لبحوث الليزر. وملحة عن 

حماور املحا�رشة خل�صها د.عماد مبا هو اآٍت:
ذلك ال�صعاع امُلرِبُئ للعني، الفتاك يف الفوالذ، 
ُر يف �صّدته، امُلبِهُر يف �صطوعه، لواله ماكانت  مِّ امُلدرَ
وال  االإن�صان،  التي طورت حياة  الف�صاء  ات�صاالت 
�صعاع  هو  ذلك  بفنائها.  تهدد  التي  النجوم  حرب 
جميع  يف  الكوالي�ض،  خلف  يعمل  ال��ذي  الليزر 
�صبيل  –على  فبا�صتخدامه  االإلكرتونية.  اأجهزتنا 
واالإ�صباع  القلب،  نب�ض  مراقبة  تتم   - املثال 

ال�رشياين باالأك�صجني.
ومن املده�ض اأنه با�صتخدام املالقط واملق�صات 
جّراّحني  البيولوجيون  اأ�صبح  )الليزر(  ال�صوئية 
خلية  تثبيت  يف  خا�صة  جن��ح��وا  وق��د  للخاليا. 
اأن  با�صتخدام حزمتني توؤديان دور املالقط ويكن 
توؤدي حزمة اأخرى دور املق�ض اإىل اإتالف اجلينات 
املق�ض  دور  ثانية  حزمة  توؤدي  حني  يف  اخلاطئة، 
اأي�صًا فتحدث فتحة يف الغ�صاء اخللوي ُندخل منها 

اجلينات ال�صليمة .  
تقنيات  ابتكار  اإىل  �صتوؤدي  التقانات  ه��ذه 
ال�رشطان  واملعاجلة  املبكر عن  للت�صخي�ض  جديدة 

الطبية وكذلك الوقاية فيما دون امل�صتوى اخللوي .

الليزر وتطبيقاته يف الطب والهند�شة
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منها  لعدد  ملخصات  نشر  تم  التي  الثقافي  اإلثنين  لمحاضرات  استمرارًا 
»الليزر  بعنوان:  محاضرة  أسعد  عماد  الدكتور  ألقى  فقد  السايق،  العدد  في 

وتطبيقاته في الطب والهندسة« وذلك يوم اإلثنين 2019/11/4م.

اأ.د.م.عماد حممد اأ�صعد - كلية العلوم التطبيقية

معر�ض للت�شوير ال�شوئي بعنوان 
»ظـالل ال�شـكون« 

لالآن�شة ملى احل�شنية 
املدر�شة يف ق�شم اللغة النكليزية

من املحرر:
يف  تنعك�ض  والتعليم  التدري�ض  اأ���رشة  مواهب 
واكت�صافًا  وُق��دوًة،  ور�صى،  �صغفًا،  املتعلمني  نفو�ض 
ملواهبهم املغفلة. لذا تهتم جامعة القلمون بالهوايات 
ملى  االآن�صة  اأفرادها.  بكل  اجلامعة  الأ�رشة  واملواهب 
من  تتخذ  االإجنليزية،  اللغة  ق�صم  اأ�رشة  من  احل�سنية 
ر�صالة  لكنها ت�صبح  لطيفة.  ال�صوئي هواية  الت�صوير 
بروحها  متزجها  عندما  وفكرية  واجتماعية  ثقافية 
�رشاحة  لوحاتها  تقراأ  بفكرها.  وتنريها  و�صعورها، 
االأعمى، وترتك للم�صاهد م�صاحات  الغمو�ض  متجنبة 
تتمّلى  وه��ي  منها  ويظهر  اأخ���رى.  ل��ق��راءات  وا�صعة 
من  �صذرات  هي  ال�صور  تلك  اأن  ال�صوئية  لقطاتها 
مكونات روحها، ترجو للم�صاهد اأن يح�ضَّ منها �صعادة 
التو�صف اإال مبثاقفتها. ولذا حملت ر�صالتها اإىل مركز 
اإىل   17 من  مميز  معر�ض  يف  الثقايف،  رمانة«  »اأبو 
الدكتور ثائر  افتتاحه  2019/10/23م. وقام على 

زين الدين رئي�ض الهيئة العامة للكتاب.
هو  ه��ذا  اأن  اآ.مل���ى  م��ن  قلمون  جملة  علمت 
الذي  ال�صوئي  للت�صوير  الفردي  الثاين  املعر�ض 
تقدمه لع�صاق هذا الفن ونخبة الثقافة. كان االأول 
 »Eureka ،يف خان اأ�صعد با�صا بعنوان »وجدتها
املركز  يف  جماعيًا  اآخ��ر  معر�صًا  اأق��ام��ت  كما   ،
بعنوان »رحلة  الفائت  العام  الالذقية  الثقايف يف 
ر�صالتها  اإي�صال  من  تتمكن  اأن  وترجو  �صوء«، 

اجلمالية والفكرية اإىل اأو�صع جمهور.
يوحي  كما  ه��و  ق��ال��ت:  ال�صكون«  »ظ��الل  ع��ن 
عنوانه تعبري عن ثنائيات احلياة، التي نعي�ض فيها، 
وال�رش، احلياة واملوت،  نفو�صنا: اخلري  لبَّ�صها يف  ترَ ونرَ
واأغ��ل��ب ���ص��ور املعر�ض ك��ان��ت يف  ال��ظ��لُّ وال��ن��ور، 
طباقات احلرب وال�صلم. وهي لقطات تدعو بو�صوح 
الب�رشية،  احلياة  ورقي  االإن�صان،  �صعادة  اختيار  اإىل 
اإال  ممتع،  فني  بلون  املخالف  اللون  �صبغت  واإن 
فِّر من كل قتيم يف حياتنا.  قالت عن ظالل  ُتنرَ اأنها 
فال�صكون  ُثنائية،  �صمن  ثنائية  جمرد  اأنها  ال�صكون 
اإىل مرحلة  له، الأنه حلظة متطورة ومنتقلة  الوجود 
ل�صكون  والتقاطه  لثابت،  اإال  اليكون  والظل  اأخ��رى، 

عابر هو حلظة مكا�صفة يدعمها اخليال.
- ما غايتك من عر�ض �صورك ال�صوئية؟

اأ�صتمد من  الذاتي، فاأنا  الغر�ض  اإنكار  - اليكن 
واالأكرث  هوايتي،  لتنمية  ت�صجيعًا  الراقني  امل�صاهدين 
قربًا اإىل نف�صي هو اأن اأعرب عن اإح�صا�صي باحلياة التي 
نعي�صها، واأن اأ�صارك االآخرين تطلعاتي اإىل �صمو احلياة 

الب�رشية.
يف  ل�صورك  معر�ض  ب��اإق��ام��ة  ترغبني  ه��ل   -

اجلامعة؟
- نعم. �صاأكون �صعيدة عندما ُيتاح ظرف مالئم 
اللقطات  يف  ن  بالتمعُّ اجلامعة  اأ���رشة  اهتمام  يثري 
واال�صتمتاع  قراءتها،  من  العربة  واأخ��ذ  املعرو�صة، 
ووقت  مالئم،  ا�صتعداد  اإىل  ذل��ك  يحتاج  بفّنيَّتها. 
منا�صب، الأن اجلامعة هي اأ�رشتي واأرغب اأن اأ�صاركها 

باإح�صا�ض اإيجابي جميل، وفكرة اإيجابية مفيدة.
من  الكثري  تفقد  ال�صوئي  الت�صوير  ل��وح��ات 
ذلك  اأو جملة. مع  ُتطبع يف �صحيفة  ماهيتها عندما 
ما  القارئ  لريى  اللوحات  بع�ض  اأخذ  من  البد  كان 
عليها  �صعبًا  فكان  بروحه.  القراءة  ويعيد  له،  نقراأ 
هيام،  ع�صق  منها  لوحة  كل  تع�صق  الأنها   ، االختيار 
على  بع�صها  بتف�صيل  األقها  من  تنال  اأن  وتخ�صى 
ت�صهد  لوحات  اأرب��ع  ع�صوائيا  فا�صتخل�صنا  بع�ض. 
اللني  الطفل  �صورة  املحرر  نظر  لفت  معر�صها.  على 
ال�صغري الربيء و�صط �صجرة ُم�صّنة �صخمة معروقة. كم 
ُثنائية حملت تلك ال�صورة؟ كانت �صاحبتها م�صغوفة 
�صورة  علينا  فعر�صت  عندها  تتوقف  فلم  لوحة  بكل 
من  وب�رشعة  خا�ض،  منظور  من  الالذقية  يف  البحر 
فتوقفنا  اإىل غريها  انتقلت  عنده  اأحب من  ي�صتعر�ض 
الرابعة باأ�صلوب مل ت�صرتح له، لكن حيز  عند ال�صورة 

الكتابة يتوقف عند هذا! 



يتم تخلي�ض مياه ال�شرف من امللوثات �شمن 
حو�ض املعاجلة بالنباتات عن طريق: 

- الرت�صيح عرب مادة )الفلرت(.
- االمت�صا�ض من قبل النباتات.

االأح��ي��اء  و  البكرتيا  قبل  م��ن  التفكيك   -
حول  و  الفلرت  �صطح  على  تنمو  التي  املجهرية 

جذور النباتات.
- االدم�صا�ض على جذور النباتات وعلى 

�صطح الرتبة.

العتبار  بعني  اأخــذهــا  الــواجــب  النقاط 
ال�شرف  مياه  معاجلة  اأنظمة  درا�شة  عند 

با�شتخدام النباتات:
- امل�صاحة الكبرية املطلوبة.

- زمن الت�صغيل الذي ي�صتغرقه النظام.
- تاأثريات الطق�ض خالل فرتة ت�صييد املحطة 

مبا يف ذلك غر�ض نباتات الق�صب.
حقول  ت�صتخدم  التي  التنقية  حمطات   -
الق�صب لي�صت هي احلل لكل اأنواع املياه العادمة.

- اختيار املوقع املنا�صب.

ميزات حمطات املعاجلة بالنباتات :
امللوثات  ب��اإزال��ة  جيدة  كفاءة  ذات   -  1

الع�صوية. 

2 - تكاليف اإن�صاء وت�صغيل منخف�صة لعدم 
حاجتها اإىل جتهيزات ميكانيكية معقدة. 

3 - �صهلة الت�صغيل والحتتاج اإىل عدد كبري 
من الكوادر اأو مهارة يف الت�صغيل.

4 - متعددة اال�صتخدام حيث تعمل للمعاجلة 
اأو املعاجلة املعمقة ملياه املجاري  البيولوجية 

كما يكن ا�صتخدامها ملعاجلة احلماأة.

ضمن نشاط اإلثنين الثقافي ألقى الدكتور رصين زكية محاضرة بالعنوان 
بحضور  عشرة.  الثانية  الساعة  2019/11/11م.  اإلثنين  يوم  وذلك  أعاله، 
د.سعيد يونس رئيس الجامعة، ود.عادل جواد نائب الرئيس للشؤون العلمية 
عميد  كعدان  أ.د.عمار  قدمه  الطلبة.  من  وعدد  واألساتذة،  العمداء  وبعض 

كلية الهندسة المدنية والمعمارية. ومما جاء فيها:
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امليـاه با�شـتخدام النبـاتـات

د ر�صني زكية- ق�صم الهند�صة املدنية

قّدم رئي�ض جامعة القلمون عر�صا ًعن ن�صاأة 
واأهمّية اخت�صا�صاتها يف  اجلامعة وكلياتها، 
رفد املجتمع و�صوق العمل باأطر علمية متميزة. 

ثم عر�ض فيلمًا ق�صرياً عن اجلامعة.
بعد ذلك عر�ض رئي�ض جامعة برات�صالفا 
التي  واالخت�صا�صات  الدرا�صية  ال��ربام��ج 
ها جامعته يف جمال االقت�صاد واالإدارة  ت�صمُّ

وفد من جامعة القت�شاد يف برات�شالفا عا�شمة �شلوفاكيا
يـــزور اجلامعـــة بــروح وديـــة تعاونيـــة

الدكتور  الجامعة  رئيس  من  كّلًا  ضمَّ  لالقتصاد  براتسالفا  جامعة  من  وفد 
 ETER الدكتور  السياحية  اإلدارة  كلية  وعميد   FERDINAND DANO
برفقة  2019/11/6م.  السبت   يوم  الخاصة  القلمون  جامعة  زار     DRABIK
سوريا،  لطلبة  الوطني  لالتحاد  التنفيذي  المكتب  عضو  عجيل  محمد  السيد 
والدكتور علي أسعد رئيس الغرفة التجارية والثقافية السورية السلوفاكية في 
جمهورية سلوفاكيا، وكان في استقبالهم رئيس الجامعة الدكتورسعيد يونس، 
ونائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية الدكتور عادل جواد، وعميد كلية األعمال 

واإلدارة الدكتورة رشا حمادة، وأمين الجامعة الدكتور أحمد أبو عيشة.

املاج�صتري  و  اجلامعية  االإج��ازة  مرحلة  يف 
والدكتوراه.

تناول الطرفان اآفاق التعاون بني جامعة 
يف  االقت�صاد  وجامعة  ��ة  اخل��ا���صّ القلمون 
برات�صالفا يف اخت�صا�صات االأعمال و االإداراة. 
على اأن يتم توقيع مذكرة تفاهم تت�صمن تبادل 
بحث  م�صاريع  اإج��راء  يف  والتعاون  الطالب 

برات�صالفا  جامعة  رئي�ض  اأبدى  كما  م�صرتكة. 
للمعيدين  ا�صتعداد اجلامعة لتخ�صي�ض مقاعد 
ملتابعة  القلمون  جامعة  م��ن  املر�صحني 
يف  دكتوراه(   – )ماج�صتري  العليا  الدرا�صات 

جامعة برات�صالفا لالقت�صاد.
الوفد ال�صيف بجولة على من�صاآت  ثمَّ قام 
بالُبنى  اإعجابهم  واأب���دوا  اجلامعة،  ومرافق 
وداع  جرى  ثم  للجامعة،  املتطورة  التحتية 
الوفد على اأن يتم ا�صتمرار التوا�صل لو�صع ما 

مت االإتفاق عليه مو�صع التنفيذ.

القلمون  جــامــعــة 
تعاون علمي على 

مستوى راٍق



الثقافة  ق�رش  يف  ال��رائ��ع  احلفل  اأُق��ي��م 
بديرعطية يف ال�صاعة الثالثة ع�رشاً من يوم 
الدكتور  بح�صور:  2019/11/9م.  ال�صبت 
النربا�ض  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  دعبول  �صليم 
رئي�ض  نائب  العوم  ماجد  واالأ�صتاذ  و�ِصنِّري، 
اهلل  عبد  زه��ري  واالأ�صتاذ  النربا�ض،  جمل�ض 
و�صيوف  ديرعطية،  مدينة  جمل�ض  رئي�ض 
و ورد، ومن  لونا  اأع�صاء جوقتي  اأهايل  من 
مدر�صة قلم ونور: مديرة املدر�صة ومربياتها 
من  التالمذة  اأه��ل  ح�رش  كما  وتالمذتها. 
مدار�ض  ومديرات  املتعددة.  القلمون  مدن 
من  وع��دد  الريا�صي.  وال��ن��ادي  ديرعطية. 

اأطفال املنطقة وذويهم.

يف  الطالبة  احلفل  مقدِّمة  به  ج��اءت  ومما 
ق�صم العمارة باجلامعة اآ.رود دند�صي اإ�صافة اإىل 
النربا�ض،  �رشكة  من  اإيانًا  واالعتزاز:  الرتحيب 
هذه  يف  والتعليم،  التعلُِّم  باأهمية  �ِصنِّري  و�رشكة 
ْت مدر�صة قلم ونور نا�صجة  الفرتة القا�صية، ُوِلدرَ
القلمون؛  وجامعة  النربا�ض  ُخطا  على  مكتملة، 
اإعمار  اإع��ادة  على  ق��ادرٍة  قاِدمٍة  اأجياٍل  لبناء 
البلد، والنهو�ض بالوطن عزيزاً كريًا، فاأطفالنا 

ُة حا�رِشنا وُم�صتقبِلنا. وطلبتنا ُعدرَّ
بداأ احلفل بالن�صيد العربي ال�صوري، ثم فيلم 
رِّف مبدر�صة قلم ونور اخلا�صة  ُيعرَ ق�صري م�صور 
بديرعطية. كلمات رود دند�صي، تذكر يوم الطفل 
اجلماعي  للغناء  لونا  فرقة  ون�صاط  العاملي 

الهادف،  اجلميل  الفن  لن�رش  النبيلة  واأهدافها 
املاي�صرتو  بريو  ح�صام  االأ�صتاذ  راأ�صها  وعلى 

 : والفنان املقتدر . ثمَّ
فرن�صي،  غناء  مو�صحات،  جماعي،  غناء 
قال  قانون.  وع��زف  اإنكليزي.  اإيطايل،  عربي، 
كل  ُتراث  ومن  ُتراثنا  من  ُنغّني  االأ�صتاذ ح�صام: 
ال�صعوب  كلَّ  ُنِحبُّ  ح�صارة  اأهل  الأننا  ال�صعوب 
يغني  اأن  لكن  اإلينا.  ُل��ه��م  ُدورَ اأ�صاءت  ولو  حتى 
عن  ي�صتغني  اأم��راً  لي�ض  عديدة  بلغات  االأطفال 

املواهب الرائعة والتدريب امُل�صني.
اجلمهور،  ح�صام  االأ���ص��ت��اذ  حيا  واأخ���ريا 
التحية  اجلمهور  وب��ادل��ه��م  فرقته،  ��ت  وح��يَّ
ِجّداً  رنا  �رُشِ الأننا  بقوله:  ختم  ثم  بالت�صفيق، 
بخا�صة  ون�صكر  ن�صكركم  هنا،  نغني  ب��اأن 
حتى  امل�رشح  هذا  على  و�صعنا  الذي  د.�صليم 

نغني لهذا اجلمهور الراقي.
ُتعنى  ول���ذا  اأه���ل ح�����ص��ارة،  ال�����ص��وري��ون   
للنربا�ض  وال�صكر  اأطفالهم  باإ�صعاد  موؤ�ص�صاتهم 
ا�صتقبل  ال��ذي  وللمجتمع  لونا  وفرقة  و�ِصّنري 

امُلتعةرَ بان�رشاٍح اإكرامًا الأطفاله.

ك امل�شاعر الطيبة  فرقة لونا للغناء اجلماعي حترِّ
غار حفل فنيٌّ ملتعة الكبار وال�صِّ

المحيط،  المجتمع  أطفال  عن  وللترويح  العالمي،  الطفل  يوم  بمناسبة 
وتحريك المشاعر اإليجابية لجيل من األطفال َقَسْت عليه األيام، شركة النبراس 
المالكة لجامعة القلمون الخاصة، وشركة سنير المالكة لمدرسة قلم ونور 
الخاصة بديرعطية، َرَعتا حفلًا فنيًا لفرقة لونا للغناء الجماعي بجوقتيها: ألوان، 

وورد،بقيادة المايسترو ُحسام بريمو.
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طريق  اأبداأ  كيف  الب�رشية...  »املوارد   - 1
�صماح  امل��درب��ة  ب��اإ���رشاف  وذل��ك  امل�صتقبل«، 
اأ�صا�صية  حماور  تناول  تدريبًا  اأدارت  اإذ  �صورى 
الب�رشية  امل��وارد  اإدارة  يف  الوظيفي  للم�صتقبل 
وج��دول  الوظيفي،  التو�صيف  اإع���داد  �صملت: 
وتقومي  امل��وظ��ف��ني،  اختيار  وط��رق  ال��روات��ب، 
امل�صار  وتطوير  والتدريب  ال�رشكات،  يف  االأداء 
يوم  12-2 من  ال�صاعة  الوظيفي. كان ذلك يف 

االإثنني 25/ 2019/11م.
ب��اإ���رشاف  تدريبي  م�صغل   IDS9  - 2
م.خالد اأبو �صلو  كل ثالثاء من 2019/11/5م. 
الرابعة  ال�صاعة  بني  2019/12/10م.  حتى 

وال�صاعة الثامنة.

مركز مهارات ومهن ي�شتمر يف الدورات وامل�شاغل
التي  الجامعة،  في  ومهن  مهارات  مركز  أقامها  التي  الدورات  استمرت 

سبق اإلعالم عنها في العدد السابق من المجلة، وأضاف إليها:

هي  نادرة"  فلكية  ظاهرة  "مع  تزامنا 
مرور كوكب عطارد اأمام قر�ض ال�صم�ض، قام 
 2019/11/11 االإثنني  يوم  الفلك  ن��ادي 
اخلام�صة  وحتى  ظهراً  الثانية  ال�صاعة  من 
من  ب��دءاً  عطارد،  كوكب  عبور  بر�صد  م�صاًء 
بوا�صطة  ال�صم�ض،  قر�ض  اأم��ام  دخوله  حلظة 
التل�صكوب، واإ�صقاط ال�صورة على لوح اأبي�ض. 
وقد ظهر كوكب عطارد نقطة �صوداء �صغرية 
القمر  ر�صد  مت  كما  ال�صم�ض.  قر�ض  اأم���ام 
والفوهات النيزكية على �صطحه وهو يف طور 

االأحدب املتزايد.
قر�ض  اأم��ام  عطارد  كوكب  م��رور  يعترب 
يكن  التي  ال��ن��ادرة  الظواهر  م��ن  ال�صم�ض 
م��روره  و�صيكون  االأر����ض،  م��ن  م�صاهدتها 

القادم عام 2032م.

النادي الفلكي مع ظاهرة نادرة

مرور كوكب عطارد اأمام قر�ض ال�شم�ض



التوعية  ن���دوة  ع��ن��وان  ك���ان  ه���ذا 
ال�صكر  ت��ن��اول  م��ن  االإك���ث���ار  مب��خ��اط��ر 
كبرية  كمية  حتتوي  التي  وامل�رشوبات 
يوم  عقدها  اإىل  ُدع��ي  التي  منه،الندوة 

االإثنني 2019/12/2م.
بتحليل  ال��ن��ادي  اأع�صاء  ق��ام  وق��د 
لتعريف  الطالب، وذلك  الدم لبع�ض  �صكر 
احل�صور بن�صبة ال�صكر الطبيعية يف الدم، 
توعوية  ورقية  ق�صا�صات  توزيع  ومت 
الدم.  يف  ال�صكر  ارتفاع  خماطر  ُح  تو�صِّ
ال��دك��ت��ور خالد  وك���ان ذل���ك ب��ح�����ص��ور 
الب�رشي  الطب  مرع�صلي نائب عميد كلية 

وعدد من طالب اجلامعة .

كليــة الهند�شــة املدنيــة واملعماريــة
ترفيه وتاريخ وعلوم

االأوىل لرحلة  الوادي كانت املحطة  جامعة 
انطلقت  التي  واملعمارية  املدنية  الهند�صة  كلية 
باإ�رشاف  2019/11/7م.  اخلمي�ض  �صباح 
د.   - الع�صي  امل�صيح  عبد  د.  االأ�صتاذين:  من  كل 
اإذ  والرتفيه،  االطالع  بهدف  حممد عالء عجوز، 
ترتبط الوادي بجامعة القلمون باتفاقية علمية، 
اإىل  تابعوا  ثم  اأق�صامها،  على  الطلبة  فتعرف 
ال�صايح  فجبل  مارجرج�ض،  فدير  احل�صن  قلعة 
قّدم  اإذ  معاملها،  على  وتعّرفوا  النا�رشة.  يف 
اًل ووافراً  الدكتور عبد امل�صيح الع�صي �رشحًا ُمف�صّ
وما  زيارتها،  مّت��ت  التي  االأم��اك��ن  تاريخ  عن 
يتعلق باالأمور املعمارّية والعمرانّية للتو�ّصعات 
ال�صكنّية لكل موقٍع على حدة. ومت التقاط بع�ض 

ال�صور التذكارّية. 
ا�صرتاحة  ك��ان��ت  الرتفيهي  اجل��ان��ب  ويف 
ثم  ال�صياحية.  املطاعم  اأحد  يف  الغداء  وتناول 

العودة اإىل ربوع اجلامعة.
وقد عرّب جميع الطالب عن �صعادتهم مبخطط 
الرحلة، وباجلانب العلمي فيها ُمتمنني جلامعة 
اإدارتها  القلمون اخلا�صة دوام التاألق و�صاكرين 

على اهتمامها بهم علميًا وعملّيًا.
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Stop sugar

جلميع  دائما  اهتمامًا  ت�صكل  البحث  حلقات 
اأجرى  الكليات يف اجلامعة. ق�صم الهند�صة املدنية 
حلقة بحث  باإ�رشاف د.م.عمار  كعدان ع�صو الهيئة 
التدري�صية عميد الكلية، يف مقرر التحليل االإن�صائي 
دَّ كلُّ طالبنِي حلقة  اأعرَ اإذ  الثالثة.  ال�صنة  )1( لطلبة 
االإن�صائي،  التحليل  مفاهيم  �رشح  تت�صمن  بحث 
الأه��م  )ف��ي��دي��و(  ���ص��ور  م��ع  ومنهجيته،  واأ�ص�صه 
املبتكرات واملخرتعات يف هذا العلم. ومت اختيار 
فقدم   ، حا�صوبيٍّ وبرنامج  اأعمال  ثالثة  اأف�صل 
ببناء  اآخ��رون  وق��ام  واالأ�ص�ض،  املفاهيم  طالبان 

 .Dynamics منوذج
احللقة هذه كانت يف الثامنة من �صباح االأحد 
املدنية  الهند�صة  كلية  مدرج  يف  2019/12/1م. 
الثانية  ال�صنة  لطلبة  حلقة  و�صبقتها  واملعمارية، 
متالحقة  وال�صل�صلة  2019/11/30م.  بتاريخ 

للمحا�رشات االإثرائية وحلقات البحث العلمي.

ق�شم الهند�شة املدنية يجري �شل�شلة حلقات بحث علمية مدريد  ريال  مباراة  م�صاهدة  اإىل  الريا�صية  املباريات  هواة  دعت  واالأندية  العامة  العالقات  مديرية 
الثالثاء  م�صاء  من  العا�رشة  يف  ذلك  كان  اأورب��ا.  اأبطال  دوري  مباريات  �صمن  جريمان،  �صان  وباري�ض 

2019/11/26م.  يف مطعم اجلامعة.

بطولة دوري اأبطال اأوربا يف مطعم اجلامعة
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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(
المحاضرة  إلقاء  خبر   القلمون  نشرت  أن  سبق  2019-2020م.  الخريفي 
األولى في العدد السابق، وتتابع السلسلة بموجزين للمحاضرتين األخيرتين 

وافانا بهما مشكورًا د.بشار سويد.
2019/11/4م.  االإث��ن��ني   :2 رق��م  حم��ا���رشة 

ال�صاعة 11 مدرج العمارة
تقنيات الت�شميم املوفوجيني وتكنولوجياته

تنطوي النظم التكيفية املعقدة على �صنفني من 
ذلك،  ومع  الذاتي.  والن�صوء  التنظيم،  هما:  العمليات 
يعرب كال املفهومني عن خ�صائ�ض خمتلفة جًدا ل�صلوك 
النظام. حيث يكن و�صف التنظيم الذاتي باأنه عملية 
االأنظمة  خاللها  من  حتقق  للتكيف  قابلة  ديناميكية 
خارجي.  حتكم  بدون  عليها  وحتافظ  )ال�صكل(  البنية 

هذا االأخري ال يحول دون وجود قوى خارجية، حيث 
�صياق  يف  موجودة  الفيزيائية  االأنظمة  جميع  اأن 
العمليات  ال�صيطرة على  توؤكد  اأنها ال  الفيزياء، طاملا 

الداخلية من اخلارج.
الظهور  مفاهيم  امل��ح��ا���رشة  ه��ذه  و�صحت 
الهند�صة  مبجال  يتعلق  فيما  ال��ذات��ي  والتنظيم 
لتطبيقني  موجز  حتليل  اإج��راء  مت  حيث  املعمارية. 
التنظيم  ذات���ي���ة  ق����درة  »ن��ح��و  ح���ول  رئ��ي�����ص��ي��ني 
»ن�صوء  و  املعمارية«  الهند�صة  يف  االأداء  ومتعددة 
التقنيات  فهم  اأج��ل  من   « الذاتي  والتنظيم  امل��ادة 

والتكنولوجيات يف الت�صميم املورفوجيني.

2019/12/2م.  االإث��ن��ني   :3 رق��م  حم��ا���رشة 
ال�صاعة 12 - مدرج العمارة

التنوع والتكيف يف العمارة

اليوم، يدعي الكثريون مزاعم تتعلق باال�صتدامة، 
هذه  تخدم  ما  فغالًبا  كثب،  عن  املرء  نظر  اإذا  ولكن 
وجمع  العامة  العالقات  اأغرا�ض  جمرد  االدع���اءات 
للف�صاء  املتزايد  التق�صيم  يف  تتلخ�ض  اأو  االأم���وال، 
ع��وازل  ا�صتخدام  خ��الل  م��ن  وال��داخ��ل��ي،  اخل��ارج��ي 
يف  تخفي�ض  م��ع  جنب  اإىل  جنبا  كثيفة  ح��راري��ة 
التربيد  واأجهزة  الكهربائية  للتدفئة  الطاقة  ا�صتخدام 
الت�صاوؤل  املحا�رشة  تطرح  الهواء.  وتكييف  والتهوية 
ال�صائد  للنهج  بدائل  يقدم  اأن  للمرء  يكن  هل  التايل: 
الو�صائل  حتديث  يكن  هل  اال�صتدامة؟  نحو  حالًيا 
ال�صلبية التي ت�صتخدم ا�صرتاتيجيات املواد والت�صميم 
ت�صارك  الزائدة  الكاملة  الطاقة  دورات  الفراغي جلعل 
هذا  ملثل  يكن  هل  امل�صتدام؟  الت�صميم  يف  حالًيا 
دون  يتطور ويحمل جوانب جمالية  اأن  البديل  النهج 
لت�صجيع  ن�صعى  �صطحية؟  ا�صتعارات  اإىل  يتحول  اأن 
ظهور املزيد من االأ�صئلة واالأفكار واملناهج، بداًل من 
التظاهر بوجود منوذج مطور بالكامل بالفعل. �صمن 
واأداء  �صلوك  »التنوع«  مفهوم  يت�صمن  ال�صياق،  هذا 
الكائن احلي �صمن �صياق حمدد، مع معاجلة كل من 
الكائن والهدف. »التكيف« ي�صتلزم التمييز بني الكائن 
هذا  »االإيكولوجيا«  فكرة  تتناول  البيئة.  وديناميكية 
بالتحديد: العالقة بني الكائن احلي وبيئته. البيئة هي 
االإيكولوجي  للت�صميم  رئي�صي  مفهوم  الطريقة  بهذه 

املورفولوجي.
موجز  حتليل  اإج����راء  مت  امل��ح��ا���رشة،  يف 
لتطبيقني رئي�صيني حول »ال�صكل والقوة واالأداء« 
و اأداء املادة« من اأجل فهم التنوع والتكيف يف 

املمار�صة املعمارية.

متمكنني،  طالب  تخريج  على  امل�صتمر  احلر�ض  اإط��ار  يف 
»دارات  لطلبتها يف مقرري:  تقوية  الهند�صة دورتا  اأقامت كلية 
كهربائية1« كل يوم اأحد بدءاً من 2019/11/3م. من ال�صاعة 
4-6 و »دارات منطقية« كل يوم اإثنني بدءاً من 2019/11/4م 

الف�صل  نهاية  حتى  الدورتان  وت�صتمر  اأي�صًا.   6-4 ال�صاعة  من 
د.اإح�صان  م�صكوراً  فيهما  بالتقوية  ويقوم  اجلاري.  للعام  االأول 
النجار االأ�صتاذ يف الكلية. للدكتور اإح�صان والكلية ال�صكر وللطلبة 

متنياتنا بالنجاح.

�صعيد  ال��دك��ت��ور  ال�صيد  افتتح 
القلمون  ج��ام��ع��ة  رئ��ي�����ض  ي��ون�����ض 
لطالب  الربجمية  امل�صاريع  معر�ض 
تقانة  ق�����ص��م  يف  ال��ه��ن��د���ص��ة  ك��ل��ي��ة 
امل��ع��ل��وم��ات وذل����ك ي���وم االإث��ن��ني 
2019/11/11م. عند  املوافق يف 
الرئي�صي  البهو  يف   12:00 ال�صاعة 
ع��دداً  املعر�ض  ت�صمن  للجامعة. 
املختلفة  الربجمية  التطبيقات  من 
والتي ا�صتخدم فيها الطالب عدداً من 
تعلموها  التي  الربجمية  التقنيات 

خالل مقرراتهم الدرا�صية.

معر�ض امل�شاريع الربجمية لطالب كلية الهند�شة

كلية الهند�شة تقيم دورتي تقوية



كان عمل الطالب يف هذا املقرر االختياري 
ومن  املوا�صيع،  حيث  من  االأهمية،  غاية  يف 

حيث اأ�صكال العرو�ض.
االأداء  تعتمد  موؤقتة  عرو�صًا  الطلبة  ق��دم 
�صوئي،  وت�صوير  )ف��ي��دي��و(،  وجتهيز  احل���ي، 
ات�صمت  متنوعة.   م��واد  با�صتخدام  وجتهيزات 
التي  والتقنيات  االأفكار  بتنوع  الطلبة  اأعمال  
ت�صكل  اأن  املحتمل  وم��ن  اأعمالهم،  بها  قدموا 

احلداثة وما بعدها من م�شتــــــــــــــــــجدات الع�شـر

�صمن  الفني  التعليم  يف  نوعية  نقلة  اأعمالهم 
التجديد  القول  ون�صتطيع  ال�صورية،  اجلامعات 
الفني  الت�صكيل  يف  جديدة  فنية  طرق  طرح  يف 
والعنف،  املراأة  م�صاألة  تتناول  اأعمال  ال�صوري. 
املجتمع  يف  ال�صيقة  احلياتية  وممار�صاتها 
ال�صورية  االأزم��ة  انعكا�صات  وم�صائل  العربي. 
على حياة ال�صباب، واأمور فكرية اخرى كالتعتيم 

الفكري وعامل الزمن واالنعكا�ض والذات.

في  التطبيقية  والفنون  اإلعالم  كلية  في  اختياري  مقرر  هو  اآلن«  »الفن 
عام  في  التعليمي  المنهج  من  جزءًا  أصبح  الخاصة.  القلمون  جامعة 
الطلبة  تعريف  وهدفه  كيسو،  فصيح  الدكتور  وصممه  اقترحه  إذ  2009م. 

من كلية الإعالم والفنون التطبيقية:السوريين على فنون ما بعد الحداثة بمفهومها وبشكلها اآلن )المعاصر(.
والفنون  الالإعالم  كلية  يف  الغرافيكي  الت�صميم  ق�صم  اأقام 
ال�  تقنية  ح��ول  حم��ا���رشة  القلمون  جامعة  يف  التطبيقية 
ُت�صتخدم  عر�ض  تقنية  وهي   Projrection Mapping
للعر�ض،  �صطحا  لي�صبح  منتظم  غري  �صطح  اأو  عن�رش  لتحويل 
يتم فيه ا�صتخدام اأجهزة االإ�صقاط، اإذ ي�صقط ال�صوء على ال�صطح 
حمواًل العنا�رش الثالثية االأبعاد اإىل عر�ض تفاعلي، ي�صيف بعداً 

جديداً وخداعًا ب�رشيًا و�صعوراً باحلركة.
التي فتحت  التقنية اجلديدة  الطالب بهذه  حيث مت تعريف 
امل�صاهد؛ مما  لدى  اأثراً  بابًا كبرياً خللق عرو�ض تفاعلية ترتك 
االقت�صادية  والفعاليات  ال�رشكات  وكربيات  الفنانني  دفع 
اإمكانية  امل�صممون  فيها  وجد  كما  ال�صتخدامها.  واالجتماعية 
االأبعاد،  ئالثي  عامل  يف  لتعي�ض  وجت�صيدها؛  اأفكارهم  حتويل 
تتداخل فيها االأفكار مع متلقيها. وقد مت احلوار مع الطلبة حول 
مدى ارتباط الفن بالعلوم، واأهمية الثقافة الب�رشية واملعرفية 

ملواكبة التطورات يف الت�صميم على م�صتوى العامل.
الت�صميم  ق�صم  رئي�ض  حمادي  د.منار  تقدمي  املحا�رشة 
العمارة  ق�صم  يف  )طالب  ملهم  اأحمد  الطالب   – الغرافيكي 
متت  القلمون(.  جامعة  التطبيقية  الفنون  كلية  الداخلية- 
م��درج  على  2019/11/25م.  االإث��ن��ني  ي��وم  امل��ح��ا���رشة 

الهند�صة املعمارية.

Projrection Mapping
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من كلية الأعمال والإدارة:
االإثنني  ي��وم  نظمت  واالإدارة  االأع��م��ال  كلية 
اإدارة  مقرر  لطلبة  علمية  رحلة   2019/11/25
خماطر االإئتمان، وبع�ض الطلبة االآخرين من الكلية 
وبلغ عددهم /22/ طالبًا وطالبة، باإ�رشاف د.نهاد 
على  االإ���رشاف  هيئة  اإىل  الكلية.  عميد  نائب  حيدر 
ال�صاعة  الهيئة يف  اإىل مقر  الرحلة  التاأمني و�صلت 
ا�صتقبالهم موظفوها بناء  العا�رشة، حيث كان يف 
على توجيهات مديرها العام االأ�صتاذ �صامر الع�ض. 
العام  املدير  مكتب  يف  بلقاء  الزيارة  برنامج  بداأ 
حيث  املخاطر  واإدارة  الدرا�صات  مدير  مع  للهيئة 
اإىل الطلبة حول »اإدارة املخاطر  قدمت املعلومات 

يف �رشكات التاأمني«، و�صملت ما ياأتي:
تف�صيلية  الهيئة ومعلومات  1 - ملحة عن 
عن قطاع التاأمني ومكوناته يف ال�صوق ال�صورية.

واملالية  الفنية  بالعمليات  التعريف   -  2
واال�صتثمارية ل�رشكات التاأمني.

طلبة كلية الأعمال والإدارة يف زيارة هيئة الإ�شراف على التاأمني
يف  املخاطر  اإدارة  عمليات  ���رشح   -  3

�رشكات التاأمني.
املبكر  االإنذار  موؤ�رشات  و�رشح  عر�ض   -  4
املخاطر  وم�صفوفات  ال�صجالت  بناء  وطريقة 

يف �صوق التاأمني ال�صوري.
5 - مناق�صة مفتوحة.

املهند�ض  التقى  العر�ض  ه��ذا  نهاية  يف 
واأكد  بالطلبة،  الهيئة  عام  مدير  الع�ض  �صامر 
املنهاج  اإىل جانب  العملي  التدريب  اأهمية  لهم 
االأكاديي يف اجلامعات، الذي من �صاأنه تطوير 
وتو�صيعها،  والعملية  العلمية  الطالب  ق��درات 

ويف هذا االإطار  :
م�صاريع  ت��ق��دمي  على  الطلبة  ح��ث   -  1
جمال  يف  تطبيقية  علمية  بحوث  من  تخرجهم 
م�صافة  قيمة  حتمل  املخاطر  واإدارة  التاأمني 
مكافاأة  الهيئة  و�صتقدم  عليها،  االعتماد  يكن 
الباحثني  للطلبة  مالية جمزية، مع فر�صة عمل 

والفائزين باجلائزة يف اإحدى �رشكات التاأمني.
متكاملة  دروة  تنفيذ  اإمكانية  توفري   -  2
اجلامعة  عطلة  فرتة  خالل  التاأمني  جمال  يف 

بني الف�صلني.
اأكرث  وا�صتغرقت  جداً،  مفيدة  الرحلة  كانت 
مع  الطلبة  لتفاعل  نظراً  املتوقع  الوقت  من 
ين  �صاكر  الطلبة   غادر  ثم  املقدمة،  املعلومات 
الهيئة مبديرها العام وموظفيها على اال�صتقبال 
كان  وب��ع��ده��ا  واحل��ف��اوة،  وال�صيافة  الطيب 
للج�صومماكان للعلوم، من وجبة هنيئة يف مطعم 
الكمال، ثم قفلت الرحلة اإىل اجلامعة م�صتذكرين 
جل�صة ممتعة ومفيدة، عمقت العالقة الودية بني 
ت لديهم �صعور االنتماء اإىل جامعتهم  الطلبة، ومنَّ
باجلوانب  الهتمامها  اخلا�صة  القلمون  جامعة 
لقدح  العمل  �صوق  يف  الفر�ض  واإتاحة  العملية، 
من  ح��وارات  يف  االأف��ك��ار  وتوليد  العقول  زن��اد 

�صميم االخت�صا�ض.

كان اللقاء بح�صور كل من د. زهري �صلمان 
رئي�ض ق�صم االإدارة، د. ب�صام زاهر باالإ�صافة اإىل 
عدد من الطالب من خمتلف ال�صنوات الدرا�صية.

وقد تناول اللقاء املحاور التالية:
- Niuversity الفكرة والتاأ�صي�ض.

- التعليم والتعلم.
- اأين Niuversity  االآن؟

- خطط Niuversity  امل�صتقبلية.
ما  بعن��وان:  حم��ور  اإىل  باالإ�ص��افة 
كنت  عندما  اأع��رف��ه  اأن  اأمتنى  كنت  ال��ذي 
من  جم��م��وع��ة  ت�صمن  وال����ذي  م��ك��ان��ك��م؟ 
ن�صائح،  �صكل  على  التحفيزية  اخلال�صات 
وق�ص�ض  باأمثلة  مدعمة  وناق�صها  عر�صها 
من  امل�صتفادة  الدرو�ض  باعتبارها  مميزة 

جتربته وهي:

- ال �صيء ا�صمه الف�صل.
- االأخط��اء هي اأج��زاء اأ�ص��ا�ص��ية وحتمي��ة 

من النجاح.
- امل�صاكل والتحديات فر�ض من ذهب.
- اأنا امل�صوؤول الوحيد ملا يح�صل معي.

- اأ�صتطيع اأن اأخلق م�صتقبلي مبا اأفعله االآن.
التي  التمارين  اأهم  اأحد  االأه��داف  و�صع   -

يجب عملها.
وال  والعم��ل  اجل��د  نتيج��ة  هو  احل��ظ   -

ياأتي ع�صوائيًا.
- ثلث امل�رشوف ال�صخ�صي يجب اأن يذهب 

لغذاء العقل.
انتهى اللقاء باإجابة  د. ال�صلبي على اأ�صئلة 
التعاون  اآف��اق  ح��ول  احلديث  مت  كما  الطالب 

املمكنة يف امل�صتقبل.

د.ف��ادي  جتربة  بنود  تقدم  قلمون  جملة 
جتارب  من  ي�صتفد  من  الأن  لالتعاظ،  ال�صلبي 

االآخرين ي�صُمم عقولرَهم اإىل عقله.

اللقاء العلمي التخ�ص�صي

�شاحب املوؤ�ش�شـة الأملانيـة للتعليـم عن بعد 
يف كليـة الأعمـال والإدارة بجامعـة القلمـون

بعد  عن  للتعليم  األلمانية  المؤسسة  مؤسس  الشلبي  فادي  د. 
أجرت كلية األعمال واإلدارة معه    Founder and CEO of Niuversity
والنصف  عشرة  الحادية  الساعة  في  اإلنترنت  بواسطة  تخصصيًا  علميًا  لقاءًا 

من يوم اإلثنين  2019/11/25م.  

نهاد  الدكتور  واالإدارة  االأعمال  كلية  عميد  نائب  بح�صور 
من  مميز  وباهتمام  االأ�صاتذة،  من  وثلة  االأق�صام  وروؤ�صاء  حيدر 
طلبة الكلية، مت ا�صت�صافة االأ�صتاذ اإح�صان الكيالين رئي�ض جمعية 
النقا�ض  املحللني املاليني يف �صورية يف قاعة املنهل، وقد كان 
االأكاديية، ودور  وال�صهادات  املهنية  ال�صهادات  الفرق بني  حول 

كل منهما يف �صوق العمل املحلي والدويل.
جميع  على  اللقاء  نهاية  يف  الكيالين  االأ���ص��ت��اذ  واأج���اب 
ا�صتف�صارات الطلبة، واقرتح تنظيم دورتني تدريبيتني مهنيتني يف 
JIA، DipIFR ، حيث �صت�صاهم هاتان الدورتان يف �صد الفجوة 

بني اجلانب النظري واجلانب التطبيقي لدى خريجي الكلية.

الأ�شتاذ اإح�شان الكيالين رئي�ض جمعية املحللني املاليني يف �شورية
يف لقاء علميٌّ تخ�ش�شي مع اأ�شرة كلية الأعمال والإدارة



من اآ.رويدة متيم: 
فعالية  يف  االإجنليزية  اللغة  ق�صم  ب�صمة  لَّت  جترَ
حتت رعاية الدكتور عادل جواد يف املدرج الكبري يف 
قتها االآن�صة حال  يوم االإثنني 2-12-2019 م. ون�صَّ
جامعة  طالب  مهارات  على  ال�صوء  لت�صليط  عا�صي 
القلمون يف ا�صتخدام اللغة االجنليزية. ا�صتهل رئي�ض 
االإجنليزية-  –باللغة  كلمته  �صنجاب  اأ.جمد  الق�صم 
واإتقانها  االجنليزية  اللغة  باأهمية  ر  وذكَّ بالرتحيب 
النجاح  اأن  على  و�صدد  احلياة.  جماالت  يف  للتفوق 
يكمن يف التعلم من اخلطاأ وجتنب الياأ�ض من تكرار 
املحاوالت. و�صكر منظمي هذه الفعالية. و قد اختتم 
اأكرم ملحم  اإجنليزية لالأ�صتاذ  باأبيات �صعرية  كلمته 
مع  »�صُت�صيء  باجلامعة:  وم�صيداً  الطلبة  م�صجعًا 

القمر يف جامعة القلمون«.
)�صعر،  الطلبة من  قدمه  احل�صور مبا  وا�صتمتع   
و غناء و عرو�ض تقديية( حتت عنوان »باالإ�رشار 

نحقق النجاح«.
بح�صوره  اخلطيب  ر�صيد  الطالب  الفعالية  قدَّم 
بعد  وذلك  زلقط  لورين  املتاألقة  الطالبة  مع  املميز 
و  عا�صي  حال  االأن�صة  من  تلقوها  التي  التدريبات 

االأن�صة بوران عرب�ض. 

وقد �صدحت االأ�صوات اجلميلة باإ�رشاف اأ. و�صام 
باأ�صوات  واالآم���ال،  االأح��الم  تراق�صت  حتى  داود 
ال�صم�صام  مناب  حممد  و  مالك  هيفاء  عمر،  ت�صنيم 
نيهاد  للطالبني  اللطيفة  االأن��ام��ل  وع��زف  العذبة. 

حياين و زكي نبيل.
واأغنى ال�صعر الفعالية باإ�رشاف اآ.عالية الوزان 
فقدم الطالب: فاطمة �صيف الدين، م�صطفى فار�ض 
بتعابريه  منه  فقرة  ال�صم�صام  مناب  وحممد 

االجنليزية  باللغة  االإلقاء  من  وبتمكنهم  اجلميلة، 
بطريقة مبهرة.

ُثمَّ اأ�صافت  �صور اآ. ملى احل�صنية الفوتوغرافية 
رونقًا اآخر اإىل الفعالية.

وجاءت العرو�ض التقديية املمتعة حتت اإ�رشاف 
االأن�صة رويدة متيم عن »�صجرة البامبو للطالب يان 
وملحاكاة  طفيلية  لي�رشى  االإح��ب��اط  وع��ن  م��رادين، 

الطالب يا�رش االأحمد تنويعًا مفيداً وم�صوِّقًا.
على  بامل�صاعدة  قام  من  لكل  الكبري  ال�صكر 

اإمتام هذه الفعالية وتن�صيقها وامل�صاركة بها ...
االإجنليزية  باللغة  االأوىل  الفعالية   ه��ي   
لل�صور،  للكلمات،  »لل�صوت،  االأخ��رية.  تكون  ولن 
نحن  والعلو  للتمييز  وال�صمو،  لالإبداع،  للكتابات، 

دائما ن�صعى«.

»بالإ�شرار نحقق النجاح«
دعوة للتخل�ص من ثقل احلياة وخيبات االأمل
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ح��ي��ث ان��ط��ل��ق ال���ط���الب م���ع جم��م��وع��ة من 
املدر�صني �صباحا اإىل القرية وكان يف ا�صتقبالهم 
عدد من امل�رشفني الذين قاموا مبرافقة الطالب يف 
الطالب  عرب  وقد  املختلفة.  االأق�صام  على  جولتهم 

رحلة ق�شم اللغة النكليزية 
اإىل قرية ذوي الحتياجات اخلا�شة

من اآ. حال عا�شي: 
علمية  برحلة  عاصي  هيثم  حال  المدرسة  بإشراف  االنكليزية  اللغة  قسم  قام 
ديرعطية،  الخاصة في مدينة  االحتياجات  إلى قرية ذوي  الثالث  المستوى  لطالب 
وذلك يوم اإلثنين 2019/10/14م. بهدف الربط ما بين المادة العلمية التي درسها 

الطالب وقصص حقيقية ألطفال استطاعوا باإلرادة تجاوز صعوبات الحياة.

املميز  ال�رشح احل�صاري  بهذا  اعجابهم  عن مدى 
نور  ين�رش  وال��ذي  القلمون  منطقة  و�صط  القابع 
والتفاوؤل  االأمل  اأر�صها لري�صم  امتداد  عطائه على 
من  اأظفارهم  نعومة  منذ  عانوا  اأطفال  نفو�ض  يف 

بجمال  اال�صتمتاع   متعة  حرمهم  ج�صدي  اعتالل 
الطفولة و حياتها الربيئة. 

وتعرف الطالب على حاالت لعدد من االأطفال 
امل�صابني با�صطراب طيف التوحد، وحاالت اأخرى 
وذوويهم  مدر�صيهم  جهود  بف�صل  ا�صتطاعو  ممن 
االأعرا�ض  معظم  على  التغلب  القرية  وجتهيزات 
امل�صاحبة لهذه احلاالت. وكم كانت فرحة الطالب 
اإحدى  عن  ت�صجيليا  فيلما  �صاهدوا  عندما  عظيمة 
جميلة  فتاة  وهي  القرية،  يف  ال�صابقات  النزيالت 
ممن  مميز  اأخر  وطفل  �صارة،  تدعى  الزهور  بعمر 
ا�صتطاعوا التغلب على اأعرا�ض التوحد، واالندماج 
يف احلياة املدر�صية والو�صول اإىل النجاح والتميز 

يف حت�صيلهم الدرا�صي .
املميزة  التجهيزات  على  الطالب  اطلع  وقد   
العالجي  الهدف  التي تخدم  القرية،  املوجودة يف 
مع  متاما  يتنا�صب  مبا  واملعد  الدقيق  والتعليمي 
مقتنيات  على  اطلعوا  كما  امل��وج��ودة..  احل��االت 
مكتبة القرية الغنية مب�صادر املعلومات واملراجع 
مدينة  اأب��ن��اء  وع��ي  على  ت�صهد  والتي  االأ�صلية، 
ديرعطية وحبهم الكبري للعلم واالإجناز مبايثلونه 

من �صعار »اإىل العلياء بالعلم ».
ومدر�صيهم  الطالب  ب�صكر  الرحلة  وانتهت 
ح�صن  على  وم�رشفني  اإدارةرَ  القرية  على  للقائمني 
من  امل��زي��د  لهم  ومت��ن��وا  والتنظيم،  اال�صتقبال 
دمج  وهي  الراقية،  مهمتهم  يف  والنجاح  التاألق 
باملجتمع،  اخلا�صة  االحتياجات  ذوي  اأطفالنا 
يعاين  اإن�صان  كل  قلب  يف  والتفاوؤل  االأمل  زرع  و 
وكرية  اأيد عطوفة  فهنالك  احلياة.  من �صعوبات 
اأننا بالتكافل والتعاون  ت�صاند املحتاجني وتعلن 

نحقق امل�صتحيل.
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الكتـاب خيـر جليـ�ض 

الدكتور  امل��ع��ر���ض  افتتح 
رئي�ض  نائب  جواد  عادل  حممد 
اجلامعة يوم االإثنني بتاريخ 25 
الواحدة  ال�صاعة  /2019/11م. 
الرئي�صي  اجلامعة  بهو  يف  ظهراً 
اأمينة  ال�صماط  د.كندة  بح�صور 
اجل��ام��ع��ة، وث��ل��ة م���ن ع��م��داء 
والزميل  واالأ���ص��ات��ذة  الكليات 
حم��م��د م���ن���دورة رئ��ي�����ض ف��رع 
�صورية  لطلبة  الوطني  االحت��اد 
وا�صتمر  اجلامعة.  يف  والطلبة 
الثالثاء،  ي��وم  حتى  املعر�ض 
و�صم كتبًا طبية متخ�ص�صة تهم 
الطلبة يف الكليات الطبية )الطب 
كلية  االأ���ص��ن��ان،  ط��ب  الب�رشي، 

ال�صيدلة(. 

»إن تنوع الكتب واختالف محتوياتها يؤدي إلى زيادة الثقافة وتوسيع مدارك اإلنسان« ضمن 
هذا المحتوى أقام فرع جامعة القلمون لالتحاد الوطني لطلبة سورية معرض الكتاب الطبي 

األول بالتعاون مع مركز المنار للكتاب .

�صاركت يف البطولتني كليات اجلامعة جميعها 
الكلية احلديثة كلية احلقوق، فتم توزيع فرق  عدا 
فيما  للتناف�ض  اإىل جمموعتني،  امل�صاركة  الكليات 
للفردي  الطائرة  للري�صة  املباريات  وجرت  بينها، 
ذكور وفردي اإناث، وزوجي خمتلط، لُتحّدد  الكلية 
الفائزة وهي الفائزة مبباراتني من الثالثة. وو�صل 
وطب  الب�رشي  الطب  كليتي  من  كلٌّ  النهائي  اإىل 
مبباراتني،  االأ�صنان  طب  كلية  وف��ازت  االأ�صنان. 

افتتاح بطولة الكليات بالري�صة الطائرة وكرة الطاولة

يقيمها الحتاد الوطني لطلبة �شورية
بالتعاون مع ال�شالة الريا�شية

بجو تملؤه الروح الرياضية والمنافسة الرائعة، افتتحت البطولة الرياضية 
الجامعية للكليات ببطولتي الريشة الطائرة، وكرة الطاولة، التي أقامها فرع 
جامعة القلمون الخاصة لالتحاد الوطني لطلبة سورية بالتعاون مع مسؤول 
في  2019/11/24م.  بتاريخ  األحد  يوم  االفتتاح  كان  الرياضية،  األنشطة 
الصالة الرياضية. حيث ابتدأت الكليات المشاركة بالمباريات فيما بينها بنشاط 

ومنافسة طيبة. 
االأول  الب�رشي. لتحتل املركز  مقابل مباراة للطب 
وجاءت  الثاين،  املركز  يف  الب�رشي  الطب  وتليها 

كلية ال�صيدلة يف املركز الثالث.
وليد  م��ن:  ك��ل  االأ���ص��ن��ان  ط��ب  فريق  مثَّل   
ونادر  طبفور،  و�صارة  تتان،  ومهند  ال�صدقة، 
الب�رشي كلٌّ من: ينال  الطب  دهبي. ومثَّل كلية 
قي�رش،  �صامل  وم��اري  اخل��اين،  وب��راء  عثمان، 
من:  كلٌّ  ال�صيدلة  فريق  ومثَّل  العلي.  وحممد 

اأو�ض عبد القادر، ونّوار حبابة.
الفرق  فتوزعت  ال��ط��اول��ة،  ك��رة  ب�صاأن  اأم��ا 
املناف�صة  وبعد  جمموعتني،  اإىل  كذلك  امل�صاركة 
كلية  م��ن:  ك��لٌّ  النهائية  للمباراة  تاأهل  القوية، 
ال�صيدلة  فازت  اإذ  الب�رشي،  الطب  وكلية  ال�صيدلة 
باملركز االأول على كلية الطبي الب�رشي مبباراتني 
مقابل واحدة؛ لتنال كلية ال�صيدلة بطولة اجلامعة، 

وتليها يف املركز الثاين كلية الطب الب�رشي.
  ومثَّل كلية ال�صيدلة: موفق مندورة، و�صامر 
الب�رشي  الطب  كلية  ومثَّل  بدوي.  فرهود،  وحممد 
عابدة،  واأن�ض  وت��ار،  و�صهم  مرقا،  اإي��اد  من:  كل 

ومناف �صماع.
االأح��د  ي��وم  النهائية  امل��ب��اري��ات  اأقيمت  وق��د 
على  والكوؤو�ض  اجلوائز  توزيع  2019/12/1م. ومت 
اأ.نبيل  الريا�صية  االأن�صطة  مدير  بح�صور  الفائزين 
فرع  رئي�ض  م��ن��دورة  ح�صن  حممد  وال��زم��ي��ل  ع��ب��ده 
القلمون  جامعة  يف  �صورية  لطلبة  االحتادالوطني 
احمد  امل��درب  االأ�صتاذ  االألعاب  ي  مدربرَ و  اخلا�صة، 
حممود دعبول واالأ�صتاذ اأحمد ع�صام دعبول والزمالء 

اع�صاء قيادة الفرع وعدد من طالب اجلامعة.



�صائد  الدكتور  الهند�صة  كلية  عميد  بح�صور 
ق�صم  رئي�ض  دليلة  م�صطفى  والدكتور  الناظر، 
امليكاترونك�ض، والدكتور اإح�صان النجار، ومدير 
وح�صور  ع��ب��ده،  نبيل  الريا�صية  الن�صاطات 
وبحما�صة  اجلامعة،  طلبة  من  كبري  جماهريي 
منقطعة النظري بداأت املباراة النهائية يف بطولة 
كليتي  بني  القدم،  بكرة  القلمون  جامعة  كليات 

الطب الب�رشي والهند�صة.
جرت  حيث  املع�صب  اجلامعة  ملعب  يف 
املباراة يف متام ال�صاعة 4،30 من يوم االإثنني 
العربي  الن�صيد  ���ص��دح  2019/11/11م. 
بح�صور  القلمون،  جامعة  ن�صيد  وتاله  ال�صوري 
من  حكام   4 من  موؤلف  كامل  حتكيميٍّ  طاقٍم 
احلكم  راأ�صهم  على  القدم  لكرة  ال�صوري  االحتاد 

الدويل عبداهلل كنعان.
كلية  فريق  فيها  بدا  م�صوِّقة  مباراة  وكانت 
على  م�صممًا  االأول  �صوطها  يف  الب�رشي  الطب 
الفوز بعناد. ولكن يف بداية ال�صوط الثاين حاول 
فريق الهند�صة تدارك النتيجة، وا�صتطاع ت�صجيل 
فانتهت  للمتابعة؛  الوقت  ي�صعفه  ومل  هدفني، 
بالبطولة  الب�رشي  الطب  كلية  بفوز  امل��ب��اراة 
املعلوماتية  الهند�صة  كلية  على  تغلبها  بعد 
مقابل  للطب  اأه����داف  بخم�صة  واالت�����ص��االت 
هدفني للهند�صة. ويف نهاية املباراة قام ال�صادة 
الفائزين  بتتويج  اأع��اله  اأ�صماوؤهم  امل��ذك��ورة 
كاأ�ض  وت�صليم  والذهبية  الف�صية  بامليداليات 
البطولة لرئي�ض فريق الطب الب�رشي هيثم عفارة 

كما مت تكرمي حكام املباراة.

كلية الطب الب�رشيكلية هن�سة املعلوماتية واالت�ساالت

ماأمون حممدعلي يزن الري�ض 
هيثم العفارةفادي ق�صبة

حممد عليويحذيفة الرفاعي 
همام حامدوائل حورية

اأحمد الزعبيجهاد العليوي
حممد زين الديناأحمد غجغوج
ابراهيم زيدانحمد اخلالد
عدنان اإمامحممد نور

�صربي عزيزيهايل حورية
علي اخلليفعبد املجيد زرزور

ا�صماعيل اجلنديحممد باقي
اأ�صامة امل�رشيحممد ا�صماعيل 

علي امل�رشفعمرو مرقبي         

املباراةالنهائية 
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حتى  فيه  الب�رشية  والتجمعات  القطر  مناطق  على 
م�صتوى القرى. وهو االأول من نوعه على امل�صتوى 
العربي. وت�صدر جملة علمية حمكمة منذ �صبعينات 

القرن املا�صي. ولها اأعمال كثرية اأخرى.
بهذه  ���رشوره��م  ع��ن  اجلمعية  اأع�صاء  وع��رب 
النه�صة  على  للقائمني  وت��ق��دي��ره��م  ال���زي���ارة، 

املدنيةواحل�صارية يف تلك املدينة.

بقية  عن  يتاز  خا�ض  طراز  املتحف  ولهذا 
املتاحف ال�صورية، فهو ي�صم ع�رشة مبان، ف�صاًل 
عن مبنى القلعة، ومبنى الفن احلديث، وقد ُبنيت 
احلاجة  دعت  كلما  متعددة،  مراحل  على  جميعًا 
ق�صمًا  املباين  هذه  من  واحد  كل  ويعد  ذلك،  اإىل 
اأو  االآث���ار  م��ن  ن��وع  فيه  عر�ض  ب��ذات��ه،  خا�صًا 

النفائ�ض ال�صعبية.
كما قام اأع�صاء اجلمعية بزيارة لتكرمي وتقدير 
الذي  ابراهيم  الباحث م�صطفى حج  الفا�صل  املربي 
والباحث حج  املنطقة وديرعطية.  تاريخ  حتدث عن 
يف  اجلامعية  ال�صهادة  ينال  �صوري  اأول  ابراهيم 
القاهرة. در�ض  اجلغرافية من جامعة فوؤاد االول يف 
الثانوية يف معهد عنرب بدم�صق. وكان مرتجمًا حملَّفًا 
لعدة لغات. ُوِلد عام 1921م. وعمل بعد عودته من 
يف  وحم��ا���رشاً  دم�صق  ثانويات  يف  مدر�صًا  م�رش 
اجلامعة، وتوىل وظيفة املوجه االأول ملادة اجلفرافيا 
اجلغرافيا  لكتب  موؤلفًا  وك��ان  الرتبية.  وزارة  يف 
الدرا�صية، واأول من ر�صم خريطة الوطن العربي، وُمعّد 
ا�صتمرَّ  الذي  االإذاع��ي  بالدك  اعرف  برنامج  وُمقدم 
ة. وعمل ملحقًا ثقافيًا يف عدة دول عربية  �صنوات ِعدَّ
اجلفرافية  للجمعية  االأول  املوؤ�ص�ض  وهو  واأجنبية. 

اأع�شاء اجلمعية اجلغرافية ال�شورية يف زيارة 
اطالعية ملدينة ديرعطية ومعاملها احل�شارية

ال�صورية. اأ�صدر عدة موؤلفات وكتب.
اأع�صاء اجلمعية بزيارة لدار املوا�صاة،  وقام 
حيث اطلعوا على عظمة هذا البناء. وكان اأع�صاء 
اجلمعية قد قاموا يف جولة اطالعية على املدينة 
والتنظيم،  العمراين  التخطيط  اأم��ام  منده�صني 
املحبة  بف�صل  اإليه  و�صلت  التي  النظافة  وواقع 
من  كرية  وبرعاية  الطيبني،  اأهلها  جتمع  التي 

العم »اأبو �صليم دعبول«.
حتتويه  مبا  الزيارة  ختام  يف  ال��زوار  واأ�صاد 
احل�صاري  االإرث  تربز  هامة  اأماكن  من  ديرعطية 

والتاريخي للمدينة.
ال�صورية  اجلغرافية  اجلمعية  اأن  اإىل  ي�صار 
اأمني  �صم�صني  ندمي  الباحث  الدكتور  ما بني  ح�صب 
اأهم  ومن  1956م.  �صنة  تاأ�ص�صت  قد  اجلمعية  �رش 
يقع  التي  ال�صورية  اجلغرافية  اجلمعية  ن�صاطات 
)املدر�صة  وي�صمى  املي�صات  �صاحة  يف  مقرها 

احلافظية( ويعود يف تاريخه للعهد االأيوبي.
منذ  اأ�صبوعية  ثقافية  اأم�صيات  اجلمعية  تنظم 
نحو 40 عامًا. وتنظم الرحالت واجلوالت امليدانية 
اجلغرايف  املعجم  قرن  ربع  من  اأكرث  منذ  واأجنزت 
ال�صوء  يلقي  ال��ذي  ال�صورية  العربية  للحمهورية 

ف: من أ.عالم العبد بتصرُّ
واطلعوا  ديرعطية  مدينة  اليوم،  السورية  الجغرافية  الجمعية  أعضاء  زار 

على المعالم الحضارية فيها،
السيد  من  استمعوا  حيث  ديرعطية،  متحف  بزيارة  الجمعية  أعضاء  وقام 
إلى  اإلشارة  للمتحف، مع  التاريخية  بيانًا لألهمية  المتحف  محمد معاد مدير 
بموجب  أسس  وقد  السورية،  المتاحف  أهم  من  واحد  عطية  دير  متحف  أن 

المرسوم الجمهوري الصادر في عام 1991م.



 لعلَّ العولمة هي المحرك الرئيس في عالم اليوم الذي لم يعد باإلمكان 
إيقافه فعلى صعيد التعليم أدت العولمة -على الصعيد الكلي وليس في 
مجال األعمال واإلدارة فقط - ، إلى تحوالت كبيرة. وهي نفسها التي بلورت 

مجموعة من االتجاهات الرئيسة المؤثرة على تعليم إدارة األعمال.
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وي�صار على �صعيد العوملة اإىل العديد من النواحي 
التي تظهر تاأثرياً وا�صحًا على التعليم يف تخ�ص�صات 
الناحية االقت�صادية �صت�صتمر  االأعمال واالإدارة، فمن 
املثال،  �صبيل  على   ،  Brexit �صيا�صة  يف  التغيريات 
االأعمال  بكليات  االلتحاق  اجتاهات  على  التاأثري  يف 
 ، الوقت نف�صه  العامل.  ويف  اأنحاء  واالإدارة يف جميع 
االأف��راد  امل�صطرد  التكنولوجي  التطور  يدفع  �صوف 
الذين يبحثون عن فر�ض العمل اإىل التطور من خالل 
متابعة اأهم املهارات املطلوبة التي ت�صمن املحافظة 

على القدرة التناف�صية. 
للطالب  احل��ر  التدفق  يعد  اأخ���رى  ناحية  وم��ن 
النتائج  اأهم  اأحد  واملواهب  التدري�ض  هيئة  واأع�صاء 
ال�صيما  االأ�صعدة،  من  العديد  على  للعوملة  االإيجابية 

من الناحيتني االقت�صادية واالجتماعية. ويف احلديث 
من  الب��د  اأوروب���ا،  يف  وخا�صة  االأع��م��ال،  تعليم  عن 
واالإدارة  االأعمال  كليات  من  الكثري  اأن  اإىل  االإ�صارة 
مناهج  الدرا�صية  خططها  يف  تقدم  دولية،  اأ�صبحت 
متنوعة تعزز عملية التعلم، وتنتج مدراء عامليني، اإذ 
اأن هذه الكليات ت�صت�صيف ن�صبة مرتفعة من جن�صيات 
خمتلفة يف �صفوفها يف مراحل التعليم املختلفة مبا 
م�صاهمة  اإغفال  يكن  ال  كما  العليا.  الدرا�صات  فيها 
ال�صحفيني  وخا�صة  واملفكرين  ال��راأي  �صناع  كبار 
تعد  باتت  والتي  االأع��م��ال،  ع��امل  يف  املتخ�ص�صني 
فقد  االأعمال.  اإدارة  تعليم  لعوملة  الرئي�صي  املحفز 
عامل  ت��ط��ورات  على  امل�صتمرة  اإ�صاءاتهم  �صاهمت 
يف  بال�صفافية،  ات�صمت  والتي  ومتطلباته،  االأعمال 

حت�صني جودة كليات االأعمال واالإدارة ب�صكل عام.
اإىل جانب العوملة وتاأثرياتها، يكن حتديد 
تلعب  التي  املعا�رشة  االجتاهات  من  جمموعة 
كليات  برامج  وحتديث  مراجعة  يف  مهمًا  دوراً 

اإدارة االأعمال:

نحن  امل�صتقلة:  االأعمال  كليات  انت�صار    - 1
اإذ  جامعة،  ب�صفة  الكليات  ع�رش  يف  اليوم  نعي�ض 
تقليديًا  واالإدارة  االأعمال  كليات  من  العديد  تعمل 
جلامعة  تابعة  كانت  لو  حتى  م�صتقلة  كموؤ�ص�صات 
الكليات  هذه  على  االأمثلة  من  العديد  وهناك  معينة، 
اأن  حتى  واأوروب��ا،  االأمريكية  املتحدة  الواليات  يف 
تقريبًا  فرن�صا  يف  املرموقة  االأعمال  كليات  جميع 
تعد جزءاً من نظام Grandes Ecoles الذي يعمل 
حتت اإ�رشاف غرف التجارة. وبالرغم من املرونة التي 
التطورات  التعاطي مع  اال�صتقاللية يف  حققتها هذه 
املهنية، اإال اأن ال�صنوات االأخرية �صهدت اإعادة ت�صافر 
التي  اجلامعات  مع  واالإدارة  االأعمال  كليات  جهود 
التي  القوة  نقاط  اإليها يف حماولة ال�صتغالل  تنتمي 

ي�صمنها هذا التعاون.
ارتفاع ن�صبة الربامج امل�صرتكة وتنويع    - 2
امل��ن��اه��ج: ه��ن��اك ارت��ف��اع م��ل��ح��وظ يف ال��ربام��ج 
والكليات  واالإدارة  االأعمال  كليات  بني  امل�صرتكة 
 Big Data ك��ال��ط��ب،  اجل��ام��ع��ات  يف  االأخ����رى 
اإن  الهند�صة.  اأو  والقانون،  والت�صميم،  والتحليل 
من  املزيد  اإىل  امل�صتقبل  يف  يقود  اأن  يكن  ذل��ك 
متطلبات  على  تركز  التي  واالإدارة  االأعمال  كليات 
موازي  تطوير  اإحداث  وبالتايل  الفئة،  لهذه  ال�صوق 
التخرج  قبل  ما  ملرحلة  الكليات  هذه  برامج  يف 
هذا  اإن  مناهجها.  بتنويع  يتعلق  فيما  وخا�صة 
التغيري يك�صب كليات االأعمال واالإدارة اأهمية كبرية 
يحولها  اأن  اأن�صاأتها، ويكن  التي  اجلامعات  �صمن 
اإىل حالة معيارية ملعاهد البحث والتدري�ض االأخرى 
الذي  الطالب  وعدد  جتنيه،  الذي  الدخل  على  بناًء 

ت�صتقطبه، و�صعبية براجمها. 
جيل  يعد  مل  ل��ل��ط��الب:  اأو���ص��ع  طيف    - 3
يتوقع  التي  الوحيدة  الفئة  ه��و  الثالثة  االألفية 
فالتغري  واالإدارة،  االأعمال  كليات  اإىل  ا�صتقطابها 
االأعمار  معدالت  بارتفاع  والتوقعات  ال�صكاين 
�صيوؤدي  القادمة  ال�صنني  يف  التقاعد  �صن  وبالتايل 
عمومًا  التعليم  على  ومهمة،  جديدة  فئة  اإقبال  اإىل 
وتعليم االأعمال واالإدارة خ�صو�صًا، وهي فئة كبار 
ال�صن من املهنيني. اإن تخ�ص�صات االإدارة واالأعمال 
هي من التخ�ص�صات التي تتطور مبرور الزمن، وهو 
ما يجعل عودة املدراء واملهنيني يف جمال االأعمال 
اإىل الكليات اأمر منطقي جداً؛ ليتعرفوا على املفاهيم 
اجلديدة، ويح�صلوا على مهارات واأدوات اأحدث يف 
هذا املجال. اإذ ال يكن لهوؤالء االأفراد االكتفاء مبا 
در�صوها  التي  الربامج  يف  عامًا   30 منذ  تعلموه 
اآنذاك. فاالإدارة مهنة تتطلب من ممار�صيها حتديث 
املالية  االأزم��ة  نتائج  ولعل  ومهاراتهم.  معارفهم 
العاملية موؤ�رش كبري على احلاجة اإىل عودة املدراء 
اإىل الكليات؛ لتحديث معارفهم، والتحقق من �صحة 

ممار�صاتهم املهنية يف الواقع، بحيث ي�صبح التعلم 
لها  يتثل  اأن  يجب  عامة  قاعدة  هو  احلياة  مدى 
اجلميع . اإن ظاهرة املدراء املتقدمني بال�صن توؤمن 
من  فهي  فر�ض،  ع��دة  واالإدارة  االأع��م��ال  لكليات 
هذه  جلذب  براجمها  نطاق  تو�صيع  ت�صتطيع  ناحية 
وتو�صيف  حتديد  يكنها  اأخرى  ناحية  ومن  الفئة، 
لتلبية  تقدمها  اأن  التي يكن  واملنتجات  اخلدمات 

احتياجات هذه الفئة.
ا���ص��ت��م��رار  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا: م��ع  ت��ط��ور    - 4
التكنولوجيا يف تغيري العامل احلديث �صتحتاج القوى 
على  فاالعتماد  ا�صرتاتيجيتها،  تغيري  اإىل  العاملة 
التقنيات احلديثة غالبًا ما يرتجم اإىل حاجة ملهارات 
واالأف��راد  ال�رشكات  من  كل  �صيحتاج  لذلك  جديدة، 
مهاراتهم،  تطوير  اإىل  عمل  فر�ض  عن  الباحثني 
باالإ�صافة اإىل حاجتهم اإىل تقييم املهارات والقدرات 

اجلديدة التي يح�صلون عليها.
التكنولوجيا:  على  القائمة  الربامج  منو    - 5
التعليم  يف  تاأثريها،  ب��داأ  التكنولوجيا  ظهور  منذ 
مبرور  عمقًا  ي��زداد  التاأثري  وه��ذا  التعلم،  وعملية 
النا�صئة  العالقة  ت��وؤدي  اأن  املتوقع  من  اإذ  الزمن، 
واالإن��رتن��ت،  والتكنولوجيا،  التدري�ض  اأ���ص��ول  بني 
اإىل تغيري  االفرتا�صي  الواقع  واالأ�صكال  اجلديدة من 
طرق التعلم، والتحول الكبري يف دور االأ�صاتذة اليوم 
ي�صهد على ذلك. باالإ�صافة اإىل ذلك، قد ت�صهم الربامج 
التدريبية والتعليمية التي جتمع بني التعليم التقليدي 
يف  التكنولوجيا  مب�صاعدة  للتعلم  اجلديدة  واالأ�صكال 
بني  العميقة  واملهنية  ال�صخ�صية  العالقات  تو�صيع 

االأفراد من خمتلف االأعمار.
الفئات  ات�����ص��اع  اإن  ب��ع��د:  ع��ن  التعلم    - 6
العاملني يف املجال املهني خلق  لت�صمل  امل�صتهدفة 
يف  التكنولوجي  التطور  على  االعتماد  اإىل  احلاجة 
ابتكار اأ�صاليب غري تقليدية، تقدم برامج لهذه الفئات 
ال�صهادات  على  احل�صول  من  فيها  امل�صجلني  متكن 
هذا  ويف  اأعمالهم.  عن  االنقطاع  اإىل  احلاجة  دون 
واالإدارة  االأعمال  كليات  يقدم عدد كبري من  ال�صياق 
براجمها  ال�صتكمال  االإن��رتن��ت  عرب  تعلم  م��ب��ادرات 
اليوم  االإلكرتوين  التعليم  من�صات  تعد  اإذ  التقليدية، 
عن  يبحثون  الذين  للطالب  اجلذابة  اخليارات  اأح��د 
اأقل  تكلفة  ذات  تكون  ما  املرونة، وغالبًا  املزيد من 
من الربامج التقليدية، وي�صار اإىل اأن متكن الطالب من 
االحتفاظ بدخله، نتيجة عدم ا�صطراره لالنقطاع عن 
العمل، يكنه من ا�صرتداد تكلفة ا�صتثماره يف التعلم 

يف اأقل فرتة ممكنة.

)ال��ن��اع��م��ة(:  التقنية  غ��ري  امل���ه���ارات    - 7
ال�رشكات  ت�صعى  التقنية،  املهارات  اإىل  باالإ�صافة 
للح�صول على مر�صحني يتمتعون مبهارات قوية يف 
اإذ ييل عامل اليوم، يف العديد  التعامل مع االآخرين. 
يوؤديها  التي  الوظائف  ا�صتبدال  اإىل  القطاعات،  من 
وهذا  اال�صطناعي،  والذكاء  االأمتتة  بتطبيقات  الب�رش 
اإىل  للمر�صحني،  العمل، عند اختيارهم  اأرباب  �صيدفع 
الرتكيز على املهارات التي ال يكن اأن متتلكها اأدوات 
النقدي  كالتفكري  اال�صطناعي  الذكاء  وتطبيقات 
اإن    LinkedIn ل�  فوفقًا  والتوا�صل.  والتعاون 
ال�رشكات  عنها  تبحث  ناعمة  مهارات  خم�ض  اأف�صل 
2019م. هي االإبداع، االإقناع، التعاون، القدرة  عام 

على التكيف، اإدارة الوقت.
ال��ع��امل��ي: ي��وؤث��ر  ال��ت��اأك��د  ح��ال��ة ع���دم    - 8
والتغري  املتقلبة  وال�صيا�صات  ال�صيا�صي  اال�صتقطاب 
اأنحاء  خمتلف  يف  للتنبوؤ،  القابل  غري  االقت�صادي 
االأعمال واالإدارة مبختلف مراحله،  العامل، يف تعليم 
اأن خروج  العليا. ال�صك  الدرا�صات  ال�صيما يف مرحلة 
تاأثري  له  �صيكون  االأوروب���ي  االحت��اد  من  بريطانيا 
على تعليم االأعمال واالإدارة يف جميع اأنحاء اململكة 
واالإدارة  االأع��م��ال  كلية  عميد  ب��ني  فقد  واأوروب����ا. 
موقع  حتديد  اأن  ماغن  اأوت���ال-  فران�صوا  لندن  يف 
منه  خروجها  بعد  االأوروب��ي  االحت��اد  من  بريطانيا 
�صيكون حمركًا لنمو االأعمال وتقدمي م�صاهمة مهمة 

لالقت�صاد الربيطاين. 
برامج  اأ�صبحت  موظف:  اإىل  متدرب  من    - 9
الذي  االأ�صا�صي  املفتاح  مبثابة  الداخلي  التدريب 
يجذب ال�رشكات لت�صغيل املتدربني لديها يف وظائف 
بدوام كامل. اإذ تفيد بع�ض االإح�صاءات اأن %50 من 
ال�رشكات االأمريكية ا�صتقطبت عام 2017م. اأكرث من 
ن�صف املتدربني لديها يف وظائف بدوام كامل بعد 
تخرجهم، يف حني اأن %41 من ال�رشكات االأوروبية 
وظفت  الهادئ  واملحيط  اآ�صيا  �رشكات  من   30% و 

ن�صف املتدربني لديها بعد تخرجهم.
على  املناف�صة  ت��ع��زز  االجت���اه���ات  ه���ذه  ك��ل 
اإدارة  كليات  وجتعل  والعاملي،  املحلي  ال�صعيدين 
االأعمال تبحث عن ا�صرتاتيجيات جديدة للتكيف مع 
بيئة جديدة تتغري ب�رشعة اأكرب من اأي وقت م�صى. لقد 
اأبعد من حدوده  اإىل  االأعمال  اإدارة  منى م�صهد تعليم 
الت�صنيفات  من  ع��دداً  يت�صمن  واأ�صبح  التقليدية، 
على  تعمل  التي  للتعلم،  جديدة  واأ�صكااًل  اجلديدة، 
قواعد  وتغيري  االأ�صا�صية،  االفرتا�صات  بع�ض  تغيري 
اللعبة. كما اأن مواكبة هذه التطورات على ال�صعيدين 
يف  الطالب  ي�صاعد  اأن  يكن  واالأك��ادي��ي  املهني 
االإعداد لتغيري م�صتقبلي يف جمال عملهم، باالإ�صافة 
العاملية  االقت�صادية  الظروف  توؤثر  كيف  اإىل حتديد 

على عائد اال�صتثمار يف تعليمهم.

التعــليـــــم فــــــن 
وعلـم وتدريب

 د. رمي عي�سى
 رئي�س ق�سم التمويل والبنوك- كلية االأعمال واالإدارة 

التـاهـات الرئي�شـة املوؤثـرة 
يف تعليم اإدارة الأعمال



والت�صميم اجليد هو عامل رئي�ض يف الر�صى، 
املدرو�ض  للمكان  املحددة  الوظيفة  وحتقيق 
اأثناء  ب�صكل يفرز البيئة، ويخلق جواً من الراحة 

االإقامة اأو العمل فيه.     
الداخلي  الت�صميم  وج��ود  تزامن  تزايد  وقد 
والزخرفة  الت�صميم  وفنون  العمارة،  تاريخ  من 
االإجتماعية  ال��ت��غ��ريات  جممل  م��ع  امل��ت��زام��ن��ة 
اخت�صا�ض  كان  واإذا  والثقافية.  واالقت�صادية 
الع�رشين؛  القرن  قبل  معروفًا  يكن  مل  الت�صميم 

التصميم لغة : هو رسم تخطيطي لعمل طباعي يمثل العمل تمثيلًا دقيقًا بكامل 
شكله ومظهره ))قاموس المعاني الجامع (( ))معجم اللغة العربية المعاصر ((. 

والتصميم إصطالحًا: هو تحديد مواصفات  أجزاء منتج متكامل وعالقاتها المتبادلة 
 ))Interior Design(( بعضها مع بعض أو مخطط للعمل. والتصميم الداخلي
أو العمارة الداخلية ))ArchitecTur Interier((: هو علم سلوك الناس وفهمه، 
لخلق فضاءات وظيفية داخل المباني، من خالل الحلول اإلبداعية والتقنية، التي يتم 
الحياة، وثقافة شاغلي  داخلية وظيفية، وتقرير نوعية  بيئية  بنية  لتحقيق  تطبيقها؛ 

تللك الفضاءات بشكل جميل وجذاب.

هم  واحلرفيني  املوهوبني  الغنيني  الأن  فذلك 
الذين كانوا يار�صون هذا العمل، وي�صاهمون يف 
تنظيم وترتيب الف�صاءات الداخلية ومفرو�صاتها. 
الع�رشين  القرن  من  الثاين  الن�صف  بدايات  ويف 
ا�صم  حتت  االخت�صا�ض  هذا  ووج��ود  اعتماد  مت 
اأغلب  اأو الت�صميم الداخلي، يف  العمارة الداخلية، 
االأمريكية،  املتحدة  والواليات  االأوربية  ال��دول 
الت�صميم  كليات  ومعاهد  اأق�صام  اأح��د  واأ�صبح 
والفن والعمارة، وحقق تطوراً ا�صتثنائيًا يف قاعة 

االخت�صا�صات االإبداعية.
متعدد  مو�صوعي  علم  الداخلي  والت�صميم 
من  جمموعة  يعتمد  املجاالت،  ومتعدد  االأوج��ه 
نظام  �صمن  والتكنولوجية،  االإبداعية  احللول 
هند�صي، وي�صعى اإىل خلق بيئة ت�صاعد يف حتقيق 
الوظيفة املثالية املخ�ص�ض لها الف�صاء املدرو�ض 
الوظيفية  احللول  وهذه  تكونه.  التي  بعنا�رشه 

احلياة،  نوعية  حت�صني  اإىل  تهدف  واجلمالية 
اجلمايل  احل�ض  وتنمي  العام،  الفني  الذوق  ورفع 
ل�صاغلي هذا الف�صاء انطالقًا من البناء الهند�صي 
به،  املحيطة  البيئة  ومع  معه  ويتكامل  لين�صجم 
مع مراعاة اأن تتبع عملية الت�صميم ن�صقًا هند�صيًا 
والتخطيط  ال�صكل  ناحية  من  خا�صًا  وتنظيمًا 
والتنفيذ، ومتزامنة مع عملية التحليل والرتكيب، 
العلمية والتقنية لتاأمني  م�صتفيداً من املعلومات 
امل�صتخدم،  ومتطلبات  االإح��ت��ي��اج��ات،  جميع 
وم�صدراً للراحة، وخلق جو من الثقة والطماأنينة 
لل�صاغلني، مع االأخذ بعني االعتبار درا�صة جميع 
العوامل املرتبطة بال�صحة واالأمان، ومنط احلياة 
معرفة  اإىل  اإ�صافة  لهم،  واالإجتماعية  الثقافية 
التاأثريات الفيزيولوجية والب�صيكولوجية لعنا�رش 

الت�صميم ومفرداته ورموزه على ال�صاغلني.
درا�صته  ي�صع  العمارة  مهند�ض  ك��ان  واإذا 
املتطلبات  االعتبار  بعني  اآخ���ذاً  وت�صاميمه، 
املعمارية، وتوزيع  للمن�صاأة  الوظيفية واجلمالية 
واالعتبارات  يتوافق  مبا  الداخلية  ف�صاءاتها 
العامة  واالقت�صادية  واالجتماعية  الثقافية 
للجماعة التي يبني لها، ومبا يتوافق مع االأنظمة 
الناظمة،  املحلية  البناء  و�صابطة  والقوانني 

والبيئية  املناخية  االع��ت��ب��ارات  اإىل  اإ���ص��اف��ة 
املحيطة، من �صم�ض ورياح. ولكنه غالبًا ال يعرف 
متامًا من هو امل�صتخدم الفعلي لهذه الف�صاءات، 
هم  وم��ن  حاليًا،  �صي�صغلونها  الذين  هم  من  اأو 
امل�صمم  ولكن  الحقًا.  املتبدلون  امل�صتخدمون 
الداخلي غالبًا ما يتعامل مع امل�صتفيد مبا�رشة، اأو 
مع امل�صتخدم الفعلي للف�صاءات املدرو�صة، ويبني 
دقيقة  ومعلومات  معطيات  معرفة  على  درا�صته 
عن امل�صتخدمني املبا�رشين، ومعرفة متطلباتهم 
مع  يتوافق  مبا  والفردية،  اجلماعية  وحاجاتهم 
�رشائحهم العمرية وجن�صهم وثقافتهم وتطلعاتهم 
الفكرية وحاالتهم الب�صيكولوجية والفيزيولوجية؛ 

لتحقيق اأف�صل الوظائف املطلوبة.
ولتحقيق الهدف من الدرا�صة الداخلية يتحتم 
يف  امل�صتخدمة  باملواد  املعرفة  امل�صمم  على 
واملفرو�صات  االأثاث  وقطع  الداخلية،  االإك�صاءات 
اإنارة واأ�صكال  من خامات ومواد واألوان واأجهزة 
للعنا�رش واالإك�ص�صوارات التي يكن  ا�صتخدامها، 
وموا�صفاتها الفيزيائية والفنية، وطرق تنفيذها، 
والتاأثري املتبادل لكل منها على امل�صتخدم وعلى 
امتالكه  �رشورة  اإىل  باالإ�صافة  املحيطة،  البيئة 
م�صتوى ثقافيًا ومعرفيًا وا�صعًا بالطرز الزخرفية 

واالأ�صاليب الفنية واالإبداعية العاملية .  
       ومن الطبيعي اأنه ال يتحقق جناح الت�صميم 
تنتج  اأن  يكن  التي  االإ�صكاالت  بحل  اإال  الداخلي 
الداخلية يف املن�صاآت  الف�صاءات  عن �صوء توزيع 
تق�صيم  اأو  توزيع  واإع��ادة  املدرو�صة،  املعمارية 
هذه الف�صاءات لتحقيق اأف�صل الوظائف املثالية 
العملية،  امل�صتخدم  وتاأمني متطلبات  واجلمالية، 
االعتبار  بعني  االأخ��ذ  مع  امل��ادي.  الهدر  وجتنب 
اإمكانية اال�صتفادة الق�صوى من الطاقات البديلة 
واملتجددة، كاالإ�صاءة الطبيعية، وحرارة ال�صم�ض، 
املعروفة  املناخية  والتبدالت  الرياح،  واإجت��اه 

واملحتملة، وتقدمي حلول اإبداعية جديدة.
الت�صميم  اأن جم��االت  امل��ع��روف        وم��ن 
وت�صميم  درا�صة  جانب  ف��اإىل  وا�صعة.  الداخلي 
االأث��اث  وقطع  الداخلية  املعمارية  العنا�رش 
االأبنية  جميع  مع  تتداخل  فاإنها  واملفرو�صات، 
بوظائفها  واخل��ا���ص��ة،  ال��ع��ام��ة  امل��ع��م��اري��ة 
والتجارية  واالإداري���ة  منها  ال�صكنية  املتنوعة، 
وتواكبة\  الريا�صية،  وحتى  والثقافية  والدينية 
التجارب  على  وتنفتح  العاملية،  امل�صتجدات 
ال��رتاث،  على  احلفاظ  مع  واملعمارية،  الفنية 
التنمية  اأ�ص�ض  واح���رتام  املحلية،  وال�صخ�صية 
درا�صة  ي�صمل  كما  البيئي،  والت�صميم  امل�صتدامة 
املفرو�صات  ودرا�صة  العامة،  وال�صاحات  احلدائق 

الطرقية واالأجهزة ال�صناعية املختلفة.

الت�شميـم والت�شميـم الداخلـي 
Interior Design

اأ.د. عبد الرزاق معاد
 كلية االإعالم والفنون التطبيقية

ت
اال

مق



اأين تتو�شع احل�شيات؟
الكلية  يف  احل�صيات  معظم  تتو�صع   
واحلالب، والقليل منها يف املثانة واالإحليل، 
التي تتو�صع يف احلالب واالإحليل  اأخطرها 
البويل  امل��ج��رى  ان�صداد  اإىل  ت���وؤدي  الأن��ه��ا 

فيجب اإزالتها فوراً .

مّم تتكون احل�شيات؟ 
تتكون غالبية احل�صيات من اأكرث من معدن واحد 

اأكرثها تواجداً اأكزاالت الكال�صيوم وحم�ض البول.

الحيوية، ومن كل مئة شخص يعاني  تعود الحصيات إلى آفات المعادن 
عشرة منهم من الحصيات يوميًا، وستعاودهم هذه الحصيات جميعًا إذا لم 

يعالجوا، وهنا تكمن أهمية المعالجة ومراجعة اختصاصي الجراحة البولية.

كيف تقي نف�شك 
من احل�شيات البولية ت

اال
مق

ملاذا تت�شكل احل�شيات؟
 لي�ض هناك �صبب وا�صح لت�صكل احل�صيات، 
هامة  اعتبارات  املر�صى  عند  لوحظت  ولكن 
منها: ت�صوهات خلقية يف اجلهاز البويل، خلل يف 
عامة،  اأمرا�ض  بولية،  اإنتانات  البويل،  اجلريان 
العامل  يعترب  ال�صوائل،  من  ال��وارد  قلة  وراث��ة، 
احل�صيات  ت�صكيل  يف  واالأخ��ط��ر  االأه��م  االأخ��ري 

باالإ�صافة لقلة احلركة.

كيف تعرف اأن لديك ح�شاة؟:
االأح��ي��ان  اأغ��ل��ب  يف  البولية  احل�صيات   
عادًة  يبداأ  ال�صكل،  مغ�صي  مفاجئًا  اأمل��ًا  ت�صبب 
اإىل  احلالب  م�صري  على  ينت�رش  و  اخلا�رشة،  يف 
واالأع�صاء  اخلارجي  البول  جمرى  حتى  االأمام 
البول  اإقياء ودم يف  يرافقه  الظاهرة،  التنا�صلية 
التبول،  اإىل  باحلاجة  ومتكرر  ملح  �صعور  و 
و خا�صة  يكون هناك ح�صيات كبرية  قد  ولكن 
االإ�صارة  جتدر  وهنا  اأمل��ًا،  ت�صبب  وال  الكلية  يف 
اإىل حالة خطرة وهي االأمل الكلوي املرتافق مع 
حرارة، حيث تدل على التهاب الكلية مع ان�صداد 
جمرى البول غالبًا، و يجب مراجعة اخت�صا�صي 

اجلراحة البولية فوراً لتدبري احلالة. 

كيف تعالج احل�شيات؟:
 هناك نقاط رئي�صة هامة يجب اأن ندركها جميعًا :
عند  البولية  اجلراحة  اخت�صا�صي  مراجعة 
ال�صعور باأي عر�ض يدل على م�صكلة يف اجلهاز 
امل�رشوبات  بتناول  االكتفاء  ع��دم  و  ال��ب��ويل، 

الع�صبية اأو غري ذلك.
ي�صاألك  و  كاماًل،  فح�صًا  �صيفح�صك  الطبيب 
لك  �صيجري  وكذلك  الهامة،  االأ�صئلة  من  العديد 
قد  و  البولية،  وامل�صالك  للكليتني  ايكو  ت�صوير 

يطلب �صوراً �صعاعية وحتاليل خمربية.
احل�صاة،  مكان  عندها:  الطبيب  �صيحدد 
للح�صاة،  الكيماوي  الرتكيب  احل�صاة،  حجم 
مدى احلاجة اإىل تدبري اإ�صعايف للح�صاة، تو�صع 
اإما عالجًا  العالج والتي تكون  وفقًا لذلك خطة 
العفوي،  للعبور  قابلة  احل�صاة  اأي  حمافظًا: 
فيعطى املري�ض امل�صكنات، و عندما تكون غري 
ذلك نلجاأ اإىل التفتيت بدون عمل جراحي كخيار 

ثاٍن اأو اإىل اجلراحة كخيار اأخري. 

ت�شهيل عبور احل�شاة :
عفويًا،  تعرب  احل�صيات  من   70%-60
وم�صادات  امل�صكنات  اإعطاء  ذلك  على  وي�صاعد 
اخت�صا�صي  يكتبها  و�صفة  خالل  من  الوذمة 

اجلراحة البولية. ولت�صهيل عبورها:
- زيادة الوارد من ال�صوائل – باأمر الطبيب 
ح�رشاً – الأنه يف حال وجود ا�صت�صقاء كلوي )اأي 
تو�صع اجواف الكلية ب�صبب انحبا�ض البول فيها( 
توؤدي  الأنها  ال�صوائل؛  زي��ادة  عدم  عندها  يجب 
وعدم  احلالب،  �صعف  زي��ادة  اإىل  هذه  واحلالة 
يكن  ال�صابقة  احلالة  غري  يف  احل�صاة.  ن��زول 
ذلك  يف  مبا  يوميًا  ليرت   3 حتى  ال�صوائل  زيادة 

خالل الليل وخالل النوم. 
- ال�صوائل التي ين�صح بها: املياه املعدنية 
عني   – ب��ق��ني   – )دري��ك��ي�����ض  االأم����الح  قليلة 
ال�صاي  املتَّه،  املمدد،  التفاح  ع�صري  الفيجة....(، 
 – )امللي�صة  الع�صبية  امل�����رشوب��ات  االأخ�����رش، 

البابوجن – الزهورات.....(.
منها:  ب��االإق��الل  ين�صح  التي  ال�صوائل   -

ال�صاي، القهوة، ع�صري الليمون املحلى.
- ال�صوائل التي يجب االمتناع عنها نهائيًا: 
البرية  وخا�صة  الروحية  امل�رشوبات  الكوال،  

الكحولية.
- زيادة احلركة ب�صكل ريا�صي �صاعة م�صي 

يوميا على االأقل

احلمية:
مري�ض  يتبعها  اأن  يجب  التي  احلمية  ما 
احل�صيات كي التعود احل�صاة للت�صكل من جديد؟

ال��ذي  ال�صوائل  مو�صوع  على  الرتكيز   -
تكلمنا عنه �صابقًا.

الفواكه،  بها:  ين�صح  التي  امل��اأك��والت   -
اخل�صار الطازجة ) ال�صلطة (.

منها:  باالإقالل  ين�صح  التي  املاأكوالت   -
اللحوم  بحيث تكون الكمية اأقل من اأوقية باليوم 

)150 غرام باليوم (
االآدوي���ة:  بع�ض  ع��ادة  للمري�ض  يعطى   -

م�صكنات و مقلونات وحا�رشات األفا.
- اإذا كان تركيب احل�صاة الكيماوي معروف 
لديك فراجع اخت�صا�صي اجلراحة البولية ليحدد 

لك احلمية اخلا�صة.

اعتبارات حياتية عامة :
 خفف من وزنك.

واأف�صلها  الريا�صية  التمارين  م��ار���ض   
امل�صي كل يوم من ن�صف �صاعة اإىل �صاعة كاملة.

 جتنب االأعمال التي توؤدي اإىل تعرق غزير 
وم�صتمر.

 جتنب االإزعاج النف�صي و االإرهاق البدين. 
 8-7 عن  النوم  �صاعات  تقل  ال  اأن  يجب   

�صاعات.
 ا�رشب ما ال يقل عن 3 ليرت يوميا ) ين�صح 
باإحدى العادتني : اإما �رشب كاأ�ض ماء كبري كل 
كاأ�ض   3-2 �رشب  اأو  النوم،  وقبل  �صاعة   2-1

ماء كبري بعد كل تبول وقبل النوم(. 
اأ�صفر فاحت  اأن يبقى  اأو راقب بولك املهم   
�صفاف، وعلى �صوء ذلك اأكرِث اأو قلِّل من ال�صوائل.

يف  م��رة  البولية  ملخت�ض  دوري��ة  زي��ارة   
ال�صنة على االأقل.

فائدة  بيَّنت  احلديثة  ال��درا���ص��ات  اأخ���ريا   
ع�صري الكزبرة يف الوقاية.

مع متنياتنا بدوام ال�صحة و العافية.

الدكتوراأحمد فريد غزال 
 ا�ست�ساري جراحة امل�سالك البولية

يف م�ست�سفى املدينة الطبية بجامعة القلمون اخلا�سة



- ماذا تعرف عن علم النفس؟
ٍة تاّمة؟ ة نفسيَّ - أيوجد إنسان يتمتع بصحَّ

- من المصطلحات النفسّية الشائعة الذكاء، وسمات الشخصّية واختالفها 
من فرد إلى آخر؟

- ما الحاجات اإلنسانّية؟ وما الضغوط النفسّية وكيف يمكن الحّد منها؟
- ما القلق؟ وما الخوف؟

ال�شحة النف�شية للجميع ت
اال

مق

الدكتور ب�سار زيتون
 وحدة متطلبات اجلامعة- علم النف�س

و�صف  اإىل  العلوم  بقّية  مثل  النف�ض  علم  يهدف 
و�رشح الظاهرات التي يدر�صها، واإىل التنّبوؤ بها .. مّما 

ي�صاعد يف الو�صول اإىل الغايات املطلوبة.
درا�صة  العقلّية  والعملّيات  ال�صلوك  وي��در���ض   
يف  اليومّية  االأفعال  كلَّ  ال�صلوك  ويت�صّمن  علمّية... 
والذاكرة،  االإدراك،  وي�صمل  الن�صاط...  خمتلف جماالت 
النمائّية  واملراحل  واللغة،  والتفكري،  واالنفعاالت، 

لالإن�صان وال�صّيما مرحلة املراهقة.
ال�صلوك  يك�صف  وم�صّوق،  ممتع  علم  النف�ض  وعلم 
مقّرر  اإ�صافة  فاإّن  لذلك  الكاملة،  وال�صخ�صّية  االإن�صايّن 
اجلامعات  لطلبة  جامعي  مقّرر  بو�صفه  النف�ض  علم 
اخلا�صة، يعّد خطوة مفيدة يف ا�صتثمار معلومات كثرية 
وقيمة خلدمة الطلبة.. وهو ُيدر�ض بلغة علمّية مي�رّشة، 

وم�صطلحات مفهومة، وباأ�صلوب ممتع، وجميل.
ال�صحة اجلّيدة ال تعني اجل�صم املعافى فح�صب، 
بال�صّحة  يتمتع  اأن  يجب  املعافى  فال�صخ�ض 

النف�صّية، ويكون قادراً على التفكري بو�صوح، وعلى 
حياته،  يف  يواجهها  التي  املختلفة  امل�صكالت  حّل 
واأن يتمّتع بعالقات جّيدة مع اأ�صدقائه وزمالئه يف 
العمل واالأ�رشة، واأن ي�صعر بالراحة والطماأنينة، واأن 
ال�صّحة  املجتمع،  يف  االآخرين  اإىل  ال�صعادة  يحمل 
متثلها  يكن  واإمّنا  ثابتة،  حالة  لي�صت  اإذاً  النف�صّية 
على خط مّت�صل ممتّد، ي�صري اأحد اأطرافه اإىل ال�صّحة 
النف�صّية بحالتها الق�صوى، وي�صري الطرف االآخر اإىل 

حالة اال�صطراب النف�صّي.
يكون  اأن  يندر  نف�صيًا  ال�صليم  الفرد  اأن  ونقول 
لل�صّحة  اأق��رب  اأّن��ه  نقول  بل  كاملة،  بدرجة  معافى 
النف�صّية  ال�صحة  فاإن:   وبذا  اال�صطراب،  من  النف�صّية 

تقابل اال�صطراب النف�صّي.
 وجاء يف تعريف »ال�صحة النف�صية« لدى منظمة 
ت�صمح  التي  العافية  من  حالة  هي  العاملّية:  ال�صّحة 
احلياة  �صغوط  مع  والتعاطي  قدراته،  بتحقيِق  للفرد 

اليومّية، وبالعمل باإنتاجية متّكنه من اإفادة جمتمعه، 
وهي لي�صت جمّرد انعدام املر�ض.

وجهان  والنف�صّية  اجل�صمّية  ال�صّحة  احلقيقة  يف 
الكثري  يت�صاركان  فهما  ال��واق��ع،  يف  واح���دة  لعملة 
ير�ض  مثلما  متر�ض  اأن  يكن  النف�ض  االأ�صياء،  من 
خلل  وهو  النف�صّي:  اال�صطراب  ذلك  وي�صمّى  اجل�صد، 
الأ�صباب  املحيطة،  البيئة  اأو  ال��ذات  مع  ال��ت��وازن  يف 
وراثّية اأو خلل يف البيئة املحيطة للفرد، اأو يف تعامل 
الدعم املتوفر  اأو يف  االإن�صان مع املحيط اخلا�ض به، 
واكت�صبت  العادّية،  احلياة  م�صكالت  مواجهة  عند  له 
واالأ�رشة،  الفرد،  �صعادة  من  مكانتها  النف�صّية  ال�صّحة 
االأهمّية  بالغ  بها  االهتمام  ك��ان  لذلك  واملجتمع، 
لذا  واإجراءاتها،  النف�صّية  ال�صّحة  الأ�ص�ض  ليبقى م�صايراً 
لتكون  1992م.  العاملية  ال�صحة  منظمة  اختارتها 
اإىل  ودعت  االأولوية،  ذات  ال�صّحّية  امل�صكالت  اإح��دى 
رعايتها من قبل الدول واملنظمات االإن�صانّية وقرّرت 
منذ ذلك االحتفال باليوم العاملي لل�صّحة النف�صّية يف 

العا�رش من ت�رشين االأول �صنويًا.
ملاذا ت�شّكل ال�شحة النف�شية  %50 من النجاح؟

ال�صخ�صّية  يف  االأ�صا�صّية  اجلوانب  لتكامل  نظراً 
العالقة  فاإن  واالجتماعّية(.  واالنفعالّية  )اجل�صدّية 
من  والكثري  النف�صية.  وال�صّحة  ال�صلوك  بني  وثيقة 
املر�صى تراجعت اأعرا�ض املر�ض لديهم ملجّرد تناول 

كب�صولة دواء الحتتوي اأّي ماّدة فّعالة.
بع�ض  نظر  وجــهــة  مــن  النف�شّية  ال�شّحة 

املدار�ض النف�شّية:
االإن�صانّية  للحاجات  ما�صلو  اأب��راه��ام  نظرية 

Maslow Needs Theory وهي: 
معيّنة  الأ�صياء  باحتياج  ي�صعر  كائن  االإن�صان هو 

وهذا االحتياج يوؤثر على �صلوكه:

الطعام،  اجل�صدّية:  الف�صيولوجّية-  احلاجات   -
ال�رشاب، اجلن�ض، التنف�ض، النوم.

واالأ����رشّي  الوظيفّي  االأم���ن  االأم���ن:  ح��اج��ات   -
وال�صّحّي، وال�صالمة اجل�صدّية.

العالقات  ال�صداقة،  واالنتماء:  احلّب  حاجات   -
االأ�رشّية، االألفة اجلن�صّية.

لالآخرين،  الفرد  اح��رتام  االح���رتام:   حاجات   -
ونيل االحرتام منهم، الثقة، االإجنازات.

اال�صتقاللية  االبتكار،  الذات:  لتحقيق  احلاجة   -
)التحّرر من االعتماد على غريه( 
مظاهر ال�شّحة النف�شّية:

 Emotional stabilityاالنفعايّل االّتزان   -
االإن�صان  و�صيطرة  االنفعايّل،  الثبات  : وما يطلق عليه 

على نف�صه، و�صبطها كي ال ي�صت�صلم لالنفعاالت.
 Copingالقدرة على مواجهة �صغوط احلياة -
with stress: من خالل عدم تفاقم وتطّور امل�صكالت 

مّما يجعله حمافظًا على �صحته النف�صية.
 Optimism وال�صعادة  والر�صا  التفاوؤل   -
النظرة  خ��الل  من   :satisfied &Happiness
االإيجابّية والتعاي�ض مع احلياة، بكّل ما فيها من خري 
املناعة  جهاز  يقّوي  بال�صعادة  فاالإح�صا�ض  �رّش،  اأو 
فروم ايريك  يرى  احل��ب(  )ف��ّن  كتابه  يف  اجل�صم،  يف 

م�صكلة  ال�صحيح عن  اجلواب  احلّب هو  اأّن    Froom
اأخذ،  ال  عطاء  �صميمه  يف  فاحلّب  االإن�صايّن،  الوجود 
الدليل  تقّدم  فاإّنك  تعطي  واأنت حني  انفعال،  ال  وفعل 

على قوّتك، ومقدرتك، وثرائك، وخ�صوبتك.
النف�صّي  واالطمئنان  ب��االأم��ن  ال�صعور   -
لالإن�صان،  مهّمة  حاجة  وهو   :security Feeling
كي يتمّكن من التوازن ويبتعد عن االنفعال، فال�صعور 
امل�صتوى  على  ال�صالمة  للفرد  يحّقق  باالطمئنان 

النف�صّي واجل�صدي.
التكيف وال�شحة النف�شّية:

 التكيف هو قدرة الفرد على التعامل مع الظروف 
�صلوكه  بتعديل  الفرد  يقوم  اأن  ويتطلب  اخلارجّية، 

واأفكاره مبا يحّقق التوازن النف�صّي يف حميطه.
وللتكّيف جوانب طبيعّية مثل: الظروف الفيزيائّية 

للعمل من حرارة وتهوية و�صو�صاء ورطوبة.
وجوانب اجتماعية مثل: التقاليد واالأعراف والقيم 

وهي حتّدد عالقاته مع اأ�صدقائه وجمتمعه.
نف�صه،  عن  االإن�صان  فكرة  ومنها  ذاتّية:  وجوانب 
�صخ�صّيته  عليها  تتاأ�ّص�ض  التي  الرئي�صية  النواة  تعّد 
ال�صليمة القادرة على التكيف مع البيئة، ومن العوامل 
وال�صعادة  التفاوؤل  التكّيف  على  ال�صباب  ت�صاعد  التي 

والر�صا عن احلياة.
م�شكالت ال�شّحة النف�شّية عند الأطفال: 

حياة  يف  املراحل  اأه��ّم  من  الطفولة  مرحلة  تعد 
�صخ�صّية  مالمح  تّتحدد  خاللها  من  الأّن��ه  االإن�صان، 

واالجتماعّية.  واالنفعالّية  العقلّية  وخ�صائ�صه  الطفل 
ومن م�صكالت تلك املرحلة:

اخلوف: هو �صعور فطرّي يهدف اإىل حماية النف�ض 
الق�صوة  فاأ�صبابه:  املر�صّي  اخلوف  اأما  االأخطار،  من 
ال�صديدة اأو احلماية الزائدة، ا�صتماع الطفل اإىل ق�ص�ض 

خميفة اأو روؤية اأفالم رعب.
من  التمل�ض  بهدف  ال��واق��ع  اإخ��ف��اء  هو  ال��ك��ذب: 
عند  ما  باإ�صكال  مواجهتها  ت�صّبب  قد  التي  احلقيقة 
الطفل، مع العلم اأّن الطفل قبل �صنواته ال�صّت قد ال يفّرق 

بني احلقيقة واخليال، وللكذب عّدة اأ�صكال. 
االأ���رشة،  ترهق  �صلوكيات  وهي  والتمرد:  العناد 
فعل  ردود  اأ�صبابه:-  ومن  لل�صبط،  حماوالتها  وتربك 
على التفّكك االأ�رشّي- والق�صوة يف التعامل مع الطفل 
- وعدم مراعاة حاجاته النمائّية – وممكن اأن تكون 
معاملته  م�صتوى  من  اأعلى  وموهبته  العقلّية  قدراته 

كطفل �صغري.
ع�شر القراءة. 

االأط��ف��ال  ي�صيء  عندما  �صلوكية:  ا�صطرابات 
الت�رّشف اأكرث بكثري مّما هو �صائع.

االكتئاب: اأي عندما ي�صبح الطفل حزينًا.
ال�صّن  بعد  ا�صتمر  اإذا  اإرادي:  الال  الليلي  التبّول 

الطبيعّية لتوقف هذه الظاهرة.
وهذه امل�صكالت عند االأطفال قابلة للتح�ّصن.

مرحلة املراهقة واأزماتها:
وجود  اإىل  لغوّيًا  ت�صري   )Crisis( اأزم��ة  كلمة 
اأم��ام  عائقًا  تقف  وم�صكالت،  عقبات  اأو  �صعوبات 
حتقيق اآمال الفرد ورغباته، وتوؤّدي اإىل م�صاعر نف�صّية 

مثل االإح�صا�ض بالف�صل والقهر واالإحباط.
الطفولة  انتقالّية بني  -  املراهقة مرحلة 
اإىل  العبور  هذا  يوؤّدي  وقد  الر�صد)18-13(،  و�صّن 
فيبداأ  واجل�صدّي،  النف�صّي  امل�صتوى  على  تغريات 
البحث عن معنى احلياة، وتكوين الهوية وتعّد اأهّم 
اإجناز يف مرحلة املراهقة، وتبداأ التغرّيات اجل�صدّية 
ويرافقها تغرّيات يف امل�صاعر واالأحا�صي�ض اجلن�صّية، 
عدم  م��ع  اجل�����ص��دّي  النمّو  يف  الكبرية  فال�رشعة 
االنتظام يف اأجزائه، ككرب االأنف، وعر�ض املنكبني، 
لدى  وا�صطراب  قلق  الوجه، يكون م�صدر  وتقا�صيم 
املراهق، وظهور بثور ال�صباب لدى املراهقني نتيجة 

ن�صاط الغدد.
وح�صا�صّية  ح���اّدة  انفعاالت  امل��راه��ق  وي��ع��اين 
عالية. اإّن �رشعة النمو املفاجئ قد ت�صبب لدى البع�ض 

ا�صطرابات، منها نق�ض يف الطاقة، والك�صل والرتاخي، 
الكبار،  مع  والت�صادم  والع�صبية،  ال�صهّية  وفقدان 
وتبنّي الدرا�صات اأّن ن�صاط الف�ّض اجلبهّي الدماغّي هو 

امل�صوؤول عن �صبط النف�ض، وال�صلوك االجتماعّي.
واملظهر  باجل�صد  امل��راه��ق  اه��ت��م��ام  ون��الح��ظ 
متاأّماًل  امل���راآة  اأم��ام  �صاعات  ي�صي  اإذ  اخل��ارج��ّي: 

تقا�صيم الوجه، ولون �صعره، وب�رشته.
م�شكالت ال�شحة النف�شّية عند كبار ال�شّن:

اال�صطرابات  م��ن  نوعني  ال�صّن  كبار  يعاين   
النف�صّية : االأّول: هو االكتئاب املرتبط عادة بالوحدة، 
وتردي ال�صّحة اجل�صدّية، والعجز، وهو ي�صبه االكتئاب 
اأما النوع الثاين يف �صّن  يف الفئات العمرّية االأخرى. 
�صائع  مر�ض  وهو  ال�صيخوخة،  خرف  فهو  ال�صيخوحة 
البارزة  الدالئل  ومن  �صواهم،  دون  ال�صّن  كبار  عند 
على خرف ال�صيخوخة: ن�صيان اأمور هاّمة مثل اأ�صماء 
اأماكن  يف  الطريق  ن�صيان  االأق��ارب-  اأو  االأ�صدقاء 
ماألوفة- عدم معرفة الزمان واملكان- التكّلم ب�صكل 
االآخ��ري��ن  ع��ن  االنقطاع  منطقّي،  وغ��ري  مالئم  غ��ري 

والظهور مبظهر حمّبط.
�شحة الأم وال�شّحة النف�شّية:

امل��راأة  التي تعطي  ال��ف��رتات  م��ن  االأم��وم��ة ه��ي   
من  فرتة  اأي�صًا  اأّنها  غري  والر�صا،  الفرح  حياتها  يف 
فقد  وعملها،  وعالقاتها  ج�صدها  يف  الكبري  التغيري 
كما  االأب،  مع  اأو  االآخرين  االأطفال  مع  العالقة  تتاأثر 
اأن حجم االأعمال �صوف يزداد ب�صكل ملحوظ مع والدة 
طفل جديد، كذلك قد توؤثر هذه التغيريات على عواطف 
اإىل  النف�صّية مهّمة بالن�صبة  االأم، وتعدُّ م�صائل ال�صّحة 

حالتني حمّددتني متعلقتني ب�صّحة االأم:
الإجها�ض وفقدان احلمل:

 اإن فقدان احلمل ب�صبب االإجها�ض الطبيعّي اأو 
املراأة  ت�صعر  فقد  االكتئاب،  اإىل  ي��وؤّدي  قد  املفتعل 
احرتامها  تفقد  وقد  طفلها،  فقدت  الأّنها  بالذنب؛ 
ج�صدها  على  االعتماد  الت�صتطيع  الأّنها  لنف�صها؛ 
لتنجب طفاًل. ومن امل�صاعر التي تتعّر�ض لها املراأة 
بعد فقدان حملها م�صاعر اخل�صارة واحلزن، والفراغ 
ولوم  باالنتماء  ال�صعور  وعدم  والغ�صب،  العاطفي، 

النف�ض، والغرية.
واالإر�صاد يكون وفق مايلي:

- م�صاعدة املراأة على التحلي بالقّوة لتتكّيف مع 
فقدان حملها، واالعتناء مبولودها اجلديد.

يف  امل�صوؤولّيات  معًا  الوالدين  ت�صارك   -
رعاية الطفل.

اأنواع ال�شلوك التي تدعو للقلق:
ال�صلوك  امل�صّو�ض-  ال�صلوك  العدواين-  ال�صلوك   -

امل�صطرب- ال�صلوك الغريب اأو غري االعتيادّي.
بال�صحة  وامل��ج��ل��ة  ال��ك��ات��ب  مت��ن��ي��ات  م��ع 

والعافية للجميع.

ان  الحسن  التكيف        
تكيف بيئتك حتى ترضيك 

أو ترضـى بهـا



- ما أهم  المهام التي تقوم بها إدارة التدقيق الداخلي.
- نشاط التدقيق الداخلي يعتبر حلقة أساسية في سلسلة الحوكمة.

اأهمية التدقيق الداخلي 
يف املمار�شة ال�شليمة 

حلوكمة املوؤ�ش�شات امل�شرفية
الدكتور دروي�س في�سل مراد

كلية االأعمال واالإدارة

م�صاعدة  هو  عمومًا  التدقيق  من  الهدف  اإن 
متخذ القرار من اأجل اتخاذ قرار ر�صيد يعتمد على 
التدقيق  اأهمية  وتكمن  املتاحة،  البيانات  �صحة 
هيكل  يف  االأ�صا�صية  الركيزة  لكونه  الداخلي 
خالله  من  يتم  اإذ  للموؤ�ص�صات،  الداخلية  الرقابة 
االإج��راءات  وفعالية  كفاءة  مدى  وتقييم  فح�ض 
البيانات  �صالمة  من  التاأكد  يف  االأخرى  الرقابية 
املالية و احلماية املادية لالأ�صول وت�صجيع التقيد 
وااللتزام بال�صيا�صات االإدارية.  واإذ اإن امل�صارف 
لتعقد عملياتها، مما  اأدت  بتحديات  ال�صورية متر 
اأدى اإىل زيادة الطلب والتوقعات من قبل اأ�صحاب 

الرقابة  اآليات  على  الرقابية  واجلهات  امل�صالح 
ل�صمان حوكمة موؤ�ص�صاتية �صليمة.

 لذلك البد من ت�صليط ال�صوء عل�ى مدى جودة 
املوؤ�ص�صات  يف  الداخلي  التدقيق  اإدارة  تقارير 
العربية  اجل��م��ه��وري��ة  يف  العاملة  امل�رشفية 
واالإدارية  املالي�ة  االأهداف  يحق�ق  مبا  ال�صورية، 
على  االإدارة  مل�صاعدة  باالإ�صافة  منها،  املرجوة 
حتقيق اأهدافها يف بناء نظام حوكمة موؤ�ص�صاتية 
من خالل اتباع منهج وا�صح وحمدد، حيث يهدف 
ن�صاط   اأهمية  مدى  على  التعرف  اإىل  املقال  هذا 
الفاعلة  االأطراف  اأحد  بو�صفه  الداخلي،  التدقيق 

يف عمليات حوكمة املوؤ�ص�صات امل�رشفية. 
التدقيق  وظيفة  مت�صارع  ب�صكل  تطورت 
الهيكل  يف  موقعها  م�صتوى  على  ال��داخ��ل��ي 
الوظيفية  تبعيتها  ن��اح��ي��ة  م��ن  التنظيمي 
التدقيق  جلنة  اأو  العليا  لالإدارة  �صواء  واالإدارية، 
املنبثقة عن جمل�ض االإدارة، اأو على م�صتوى الدور 
املناط بها، حيث اإن قيام اإدارة التدقيق الداخلي 
مب�صوؤولياتها يتطلب اإعادة هيكلة ن�صاط التدقيق 
الدولية  باملعايري  االلتزام  خالل  من  الداخلي 
للممار�صات املهنية للتدقيق الداخلي.  وال�صيما 
املهام  يحدد  للتدقيق  ميثاق  توفري  ناحية  من 
لن�صاط  وامل�صوؤوليات  وال�صالحيات  االأ�صا�صية 

التنظيمي  الهيكل  اإط��ار  يف  الداخلي  التدقيق 
للمن�صاأة، ومعايري اأداء وظيفية تعزز املو�صوعية 
واال�صتقاللية يف تنفيذ مهام التدقيق االأمر الذي 
يوؤدي وجود نظام عادل و�صفاف حلوكمة �صليمة. 
هي  امل�صارف  يف  االإدارة  جمال�ض  اأن  مبا 
يف  الداخلية  الرقابة  ت�صميم  ع��ن  امل�صوؤولة 
يجب   ، عليها  واملحافظة  وتنفيذها  امل�صارف 
املنا�صبة  االآليات  توفري  االإدارة  جمال�ض  على 
لذلك، ويعترب ن�صاط التدقيق الداخلي اإحدى تلك 
االآليات، وهي اأداة من اأدوات احلوكمة التي تعمل 
امل�رشفية،  املوؤ�ص�صات  داخل  العمل  �صبط  على 
وتلعب دوراً هامًا يف توجيه عمليات امل�صارف 
وتقييم  فح�ض  يف  ت�صاعد  حيث  النجاح،  نحو 
الن�صاطات املالية واالإدارية والت�صغيلية، وتزويد 
باملعلومات  م�صتوياتها  بكافة  االإدارة  اأف��راد 
الالزمة للم�صاعدة على حتقيق ال�صبط واحلماية 
لالأ�صول والعمليات التي تقع حتت م�صوؤوليتهم، 
م�صاعدة  اإىل  الداخلي  التدقيق  اإدارة  تهدف  كما 
بتاأكيدات  بتزويدها  قراراتها  وتر�صيد  االإدارة 
الن�صاط  اإىل  اإ���ص��اف��ة  ومو�صوعية،  م�صتقلة 
اال�صت�صاري الذي يهدف اإىل زيادة وحت�صني قيمة 
وتقييم  امل�صتقلة  املراجعة  خالل  من  العمليات 
املو�صوعي  بالتحليل  االإدارة  وتزويد  فعاليتها، 
دقة  على  الثقة  واإ�صفاء  البناءة،  واالقرتاحات 
القوائم  يف  ت��رد  التي  واملعلومات  البيانات 
االأ�صا�ض  باأن  االعتبار  بعني  االأخ��ذ  مع  املالية 
الذي تعتمد عليه خدمات ن�صاط التدقيق الداخلي 
هو ال�صمان املعقول الذي توفره ل�صالمة عمليات 
امل�رشف وذلك عن طريق املراجعة الهادفة اإىل 
اإىل  باالإ�صافة  املخاطر  اإدارة  فعالية  تقييم 

�صالمة وجودة التنظيم االإداري.
�صياغة  يكن  ذك��ره،  تقدم  ما  على  بناء 

ال�صوؤال التايل:
اإدارة  م��ا اأه����م  امل��ه��ام ال��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��ا 
التدقيق الداخلي والتي توؤدي اإىل تعزيز حوكمة 

امل�صارف ال�صورية؟
حت�صني  يف  الداخلي  التدقيق  اإدارة  ت�صاهم 
املمار�صات االإدارية التي توؤدي اإىل تعزيز حوكمة 

امل�صارف ال�صورية بعدة جماالت اأهمها ما يلي:

اأ. حتديد الأهداف:
مبا اأن املدققني الداخليني خرباء يف �صوؤون 

العمليات و�رشكاء يف فريق االإدارة ويتلكون
معلومات وافرة عن اأهداف امل�رشف ب�صكل 
العليا  االإدارة  م�صاعدة  ي�صتطيعون  فاإنهم  عام، 
يف حتديد اأهدافها العامة، واإعادة حتديد اأهدافها 
واأ�صاليب  طرق  واق��رتاح  دقيق،  ب�صكل  ال�صنوية 
حما�صبية ت�صهل عملية جتميع وت�صجيل وتبويب 

وحتليل البيانات لقيا�ض املنجز مع امل�صتهدف.
الداخليني  للمدققني  ف��اإن  املجال  هذا  يف 
يف  الت�صغيلية  االأن�صطة  تطوير  يف  هامًا  دوراً 
اأو  امل�رشف من خالل تقدمي م�صاعدة للمديرين 

تكوين راأي يف جمال حتديد االأهداف.

ب.عملية التخطيط:
التي  الرقابة  اأدوات  اإحدى  التخطيط  ي�صكل 

تخدم حوكمة املوؤ�ص�صات امل�رشفية مبا يحقق 
امل�صاهمني  م�صالح  ويحقق  امل�رشف،  اأهداف 
معقولة،  وتكلفة  عالية  بكفاءة  وامل�صتثمرين 
يف  اأ�صا�صيًا  دوراً  الداخليني  للمدققني  واإن 
تقييم اخلطط، وتنبيه االإدارة العليا لتعديل هذه 
امل��وارد  مع  يتنا�صب  مبا  احلاجة  عند  اخلطط 

املالية املتاحة.

ج.عملية اتخاذ القرارات:
حلقة  مبثابة  الداخليون  املدققون  يعترب 
نظراً  القرارات،  اتخاذ  �صل�صلة  يف  حيوية  و�صل 
على  ت�صاعد  ال��داخ��ل��ي  التدقيق  اإدارة  ل��ك��ون 

توفرياملعلومات لالإدارة  وذلك من خالل :
التي  الداخلي  التدقيق  اإدارة  تقارير   •
جمموعة  مت�صمنة  التدقيق  جلنة  اإىل  تقدمها 
اتخاذ  عملية  يف  ت�صاهم  التي  التو�صيات  من 

القرارات.
الرقابة  الأن��ظ��م��ة  ال��دوري��ة  امل��راج��ع��ة   •
تقدمي  يف  التاأخري  وعدم  امل�رشف  يف  الداخلية 
ال�صعف  نقاط  التو�صيات واملقرتحات ملعاجلة 

اإن وجدت يف تلك االأنظمة.

د. تقييم عمليات اإدارة املخاطر:
الداخليني  للمدققني  الرئي�صي  ال���دور  اإن 
تاأكيد  تاأمني  هو  امل�رشف  خماطر  اإدارة  يف 
باأنه  العليا  واالإدارة  االإدارة  ملجل�ض  مو�صوعي 
تتم اإدارة خماطر االأعمال الرئي�صة ب�صكل مالئم، 
واأن نظام ال�صبط الداخلي يعمل بفعالية، ويكن 
االإدارة  بني  التعاون  خالل  من  ذلك  يتحقق  اأن 
تقومي  و�صع  اأج��ل  م��ن  الداخليني  واملدققني 
التعر�ض  لتخفيف  الرقابية  لل�صوابط  وحت�صني 
نحو  التدقيق  ج��ه��ود  وت��رك��ي��ز  امل��خ��اط��ر،  اإىل 

االأن�صطة االأكرث خطورة.
على  يتوجب  اأع��اله  عنها  املنوه  لالأ�صباب 
اأهمية  اإدراك  الرقابية  واجلهات  االإدارة  جمل�ض 
والعمل  امل�صارف،  يف  الداخلي  التدقيق  ن�صاط 
كافة  ل��دى  االأه��م��ي��ة  ب��ه��ذه  ال��وع��ي  ن�رش  على 
االإج����راءات  وات��خ��اذ  امل�����رشف،  يف  العاملني 
املدققني  ومكانة  ا�صتقاللية  لدعم  ال��الزم��ة 
يعترب  الداخلي  التدقيق  ن�صاط  فاإن  الداخليني، 
اإىل  ويوؤدي  احلوكمة،  �صل�صلة  يف  اأ�صا�صية  حلقة 
�صليمة  وممار�صات  �صيا�صات  تطبيق  �صمان 

للحوكمة املوؤ�ص�صاتية.
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    القرار الصائب نتيجة هدف واضح ومعرفة 
الموارد والقدرات والتخطيط السليم 



الصحة الفموية: هي مجموعة من الممارسات تهدف إلى الحفاظ على 
والتهاب  األسنان  تسوس  باألخص  مشاكلها،  لتجنب  واألسنان  الفم  نظافة 
بمساعدة  أو  التطبيق  منزلية  منها  مختلفة  وقائية  أساليب  خالل  من  اللثة، 

طبيب األسنان الخاص
- تنق�صم الوقاية العامة للفم اإىل: -وقاية من 

النخر ال�صني. -وقاية من املر�ض حول ال�صني. 
الوقاية من النخر ال�صني:

هو  ال�صني  النخر  لت�صكل  الرئي�صي  ال�صبب  اإن 
اللويحة ال�صنية. وهي عبارة عن روا�صب لزجة لي�ض 
ويتكون  ترتاكم  عندما  ولكن  البداية،  يف  لون  لها 
اجلري، فغالبًا ما يكون لونها بنيًا اأو اأ�صفر باهت، 
اأو على مقدمة االأ�صنان،  توجد عادة بني االأ�صنان، 
طول  على  امل�صغ،  اأ�صطح  وعلى  االأ�صنان،  ووراء 

خط اللثة، اأو اأ�صفل هوام�ض عنق ال�صن )على حدود 
من  واح��دة  هي  البكترييا  واإن  احلفافية(،  اللثة 
االأ�صنان  ت�صو�ض  حلدوث  الرئي�صية  االأ�صباب  اأهم 

واأمرا�ض اللثة.
االأ�صنان هو  �صطح  البكترييا على  تراكم  ويعد 
�صطح  على  حتى  اللويحة،  لتكون  الرئي�صي  ال�صبب 
رقيقًا  غ�صاء  يكون  اللعاب  الأن  النظيفة،  االأ�صنان 
بااللت�صاق  للبكترييا  ي�صمح  ال�صقة  كمادة  يعمل 
هذا  ي�صبح  حتى  والنمو،  باال�صتعمار  ثم  بال�صن 

اأنواع اأخرى من البكترييا  اأكرث توافًقا مع  الغالف 
يكن اأن ت�صل اإىل 1000 نوع.

نوع  ح�صب  ال�صني  النخر  من  الوقاية  وتنق�صم 
املر�صى اإىل ق�صمني:

»غ��ال��ب��ي��ة  اخل���ط���ورة  منخف�صي  االأف������راد 
االأ�صخا�ض«.  واالأفراد مرتفعي اخلطورة وهم: 

املر�صى الذين لديهم نخور �صنية فعالة.
املر�صى ذوي االحتياجات اخلا�صة. 

مر�صى جفاف الفم.
مر�صى االأجهزة التقويية.

مر�صى التعوي�صات اجلزئية املتحركة.
على  حاوية  اأدوي��ة  ياأخذون  الذين  املر�صى 

ن�صبة �صكر عالية، على املدى الطويل.
الوقاية من النخر ال�صني عند االأفراد منخف�صي 

اخلطورة يكون ب�: 
توجيهات  »يت�صدر  الطبيعي  االإر�صاع   -  1
فوائد  بعدة  يتمتع  الأنه  العاملية  ال�صحة  منظمة 
االأم  من  املناعية  الغلوبيولينات  انتقال  اأهمها 

اىل الطفل«
2 - من ال�رشوري للطفل عدم تناول اأطعمة 
قبل  حتى  ال�صكر  من  ع��اٍل  حمتوى  على  حاوية 
بال�صنتني  لديه  يتطور  الطفل  الأن  االأ�صنان،  بزوغ 
الذوقية،  بامليول  ي�صمى  ما  عمره  من  ��نْيِ  ��يرَ االأُْولرَ
ذات  اأغذية  تناول  على  املعتاد  الطفل  وبالتايل 
خالل  ج��دا  مبكر  بعمر  ال�صكر  من  ع��اٍل  حمتوى 
ال�صنتني االأوليني قد ي�صاب الحقًا بداء ال�صكري اأو 
البدانة اجل�صدية، فمثل هوؤالء االأطفال لن يتقبلوا 
ال�صكر  اإال بوجود حمتوى عاٍل من  االأكل وال�رشب 
خطورة  ن�صبة  من  يزيد  ما  وه��ذا  يكربوا،  عندما 

االإ�صابة بالنخور ال�صنية.
بزوغ  منذ  الطفل  اأ�صنان  تنظيف  يجب   -  3
كمية  اأما  واملعجون،  بالفر�صاة  لبني  �صن  اأول 
الفر�صاة  على  م�صحة  تكون  اأن  فيجب  املعجون 
الفلور يف املعجون  » طبقة رقيقة جدا« وتركيز 
الفر�صاة  ا�صتخدام  اأما   1000ppm يكون عادة 
باليوم،  مرتني  فيكون  ال�صباب  عند  لالأ�صنان 
يريده  وق��ت  اأي  يف  والثانية  �صباحا  االأوىل 

مبا�رشة  الطعام  بعد  تكون  اأال  ب�رشط  املري�ض 
وذلك ب�صبب تغريات خطرة بدرجة حمو�صة الفم.  
املعجون  وكمية   1500ppm فلور  وبن�صبة 
امل�صم�صة  يجب  وال  البازالء  حبة  بحجم  تكون 
الفر�صاة مبا�رشة الأنه يخف�ض تركيز  باملاء بعد 

الفلور وينع الدور احلقيقي له.
تكون  اأن  االأ�صنان  فر�صاة  اأ�صا�صيات  ومن 
من  �صطح  اأي  اإه��م��ال  وع��دم  االأ���ص��ع��ار،  طرية 
عالية  �صغوط  تطبيق  وع��دم  �صن،  كل  �صطوح 
طرق  عدة  وهناك  التفري�ض،  اأثناء  ال�صن  على 
لتفري�ض االأ�صنان معرتف عليها اأكادييا يكن 

تطبيق اإحداها. 
اأما االأفراد عاليو اخلطورة من النخر ال�صني:

االأف��راد  عند  الوقائية  الطرق  اإىل  باالإ�صافة 
منخف�صي اخلطورة يكن:

اأعلى  تركيز  ذي  اأ�صنان  معجون  اإعطاء   -  1
 1500ppm لبني  �صن  اأول  الفلور منذ بزوغ  من 

لالأطفال والبالغني. 
2 - القيام بامل�ض الفلوري من 3 اىل 4 مرات 

�صنويا »فورني�ض«.
 3 عمر  من  الفلور  داعمات  تطبيق   -  3
الأنه  امل��دة  هذه  خالل  »ح�رشا  �صنوات   6 اىل  
بعد هذه املدة تكون براعم االأ�صنان منت ب�صكل 
ال  الفلور  داعمات  اأّن  اأكيدة  مالحظة  مع  تام« 
ت�صبب  قد  الأنها  اخلطورة  منخف�صي  عند  تعطى 

تبقع فلوري. 
4 - و�صف م�صام�ض فلورية بعمر 8 �صنوات 

وما فوق ح�صب اإر�صادات الطبيب.
الوقاية من املر�ض حول ال�صني )اللثة(: 

الرئي�صي  امل�صبب  ال�صنية  اللويحة  تعترب 
فارق  هناك  اأّن  بالذكر  )اجلدير  اللثة  الأمرا�ض 
اجلري  واجل��ري،  »ال��ب��الك«  ال�صنية  اللويحة  بني 
يعترب تراكمات من البالك املت�صلب، مبعنى اآخر 
تختلف  تنظيفه.  يتم  مل  بالك  من  يتكون  اجلري 
الوقاية هنا اأي�صا بح�صب كون ال�صخ�ض عايل اأو 

منخف�ض اخلطورة: 
املر�صى مرتفعي اخلطورة هم:

1 - مر�صى ال�صكري.
2 - تناذر داون. 

3 - املدخنني.
مثل  االدوي���ة  بع�ض  يتناولون  الذين   -  4

»اإيبانوتني، ال�صايكلو�صبورينات، نيفيدينب«.
5 - احلوامل. 

م�صاكل  عندهم  يتواجد  ما  ن��ادرا  »االأطفال    
لثوية«

-طرق الوقاية للمر�ض حول ال�صني: 
1 - تنظيف االأ�صنان بالفر�صاة بطريقة جيدة 

منهجية. 
لل�صطوح  التنظيف  و�صائل  ا�صتخدام   -  2
اآخر( مثل » اخليوط  املتال�صقة )�صن مال�صٌق �صنًا 

ال�صنية اأو االعواد اخل�صبية ».
لّلويحة  الكا�صفة  احل��ب��وب  ا�صتخدام   -  3
اللويحة  اإزال��ة  كيفية  فهم  على  املري�ض  لت�صاعد 

ب�صكل كامل.
اإىل  ح���اٍو   اأ�صنان  معجون  ا�صتخدام   -  4
االلتهاب  حالة  لتح�صني  كافية  موادَّ  الفلور  جانب 
 Stannous fluoride اإن وجدت مثل:  اللثوية 

toothpaste  حتى تتح�صن احلالة اللثوية. 
الكلورهيك�صيدين  م�صام�ض  ا�صتخدام   -  5

ح�صب اإر�صادات الطبيب. 
املرجع املعتمد: 
Dental public health
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درهم وقاية خيــر من 
قنطــار عــالج

حممد علي حج فتوح
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حاضرة القلمون 
تشكل »حاضنة 

تنمــويـــة«

م.خالد اأبو�سـلو
 كلية الهن�سة املدنية واملعمارية- ق�سم العمارة

مفهوم التنمية العاملي

هل �شتتوجه الأنظار اإىل
القلمـون كفر�شـة ا�شـتثماريـة عامليـة؟

يتم تداول مفهوم التنمية بشتى االختصاصات. ولربما ال يخلو اجتماع أو 
مؤتمر من ذكر مصطلح التنمية وإلحاقه بمسمى آخر يصفه. فكان البد من 
إلى  ببدايته  المقال  فتطرق  أصوله.  وتوضيح  المصطلح،  هذا  عن  الغبار  إزالة 
مفهوم التنمية؛ كي اليضيع المفهوم بين هدير الكلمات. وإليضاح الغرض 
المجرد،  التساؤل  يثير  االفتراض  برزخ  في  انطلق  َثمَّ  ومن  منه،  األساسي 

ويشكك ببعض الحقائق مستندًا للتجارب العالمية وللنظرة التحليلية. 
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يتجاوز  وث��اب��ة،  �صخ�صية  ذو  امل��ق��ال  ه���ذا 
بروؤيِة  وينطلق  الباحثون.  اأِلفها  التي  الواقع  اأر�ض 
ا�صت�رشافية �صاقًا اآفاق القوانني والت�رشيعات املحلية، 
املقال  ويتجاوز  املخطط.  به  ياأن�ض  لواقع  وموؤ�ص�صًا 
ت�صاوؤالت،  على  ويبعث  اجلدل،  ليثري  البحت.  الواقع 
اأعمق  لبحث  ن���واًة  ك��ان  ول��رمب��ا  ال�صكوك.  وي���زرع 

وبحقائق اأمنت واأقلَّ برزخية. 
امل�صتقبلي  اال�صت�رشاف  �صياق  يف  التفكري 
اإىل اخليال.  يعترب دومًا �رشبًا من �رشوب اجلنوح 
ظل  يف  ا�صتثمارية  كفر�صة  بالقلمون  والتفكري 
كل  اأن  اإال  �رشفًا.  افرتا�صًا  ُيعتربرَ  الراهنة،  الظروف 
املنطقة  توؤهل  التي  اخل�صائ�ض  بع�ض  الينفي  هذا 

وت�صعها باأول الرتتيبات.  اإذاً هل املقال يتحدث عن 
ا�صتحالة؟ �صيعطي املقال هذا القرار للقارئ لي�صكك، 

ويتاأمل، ويقرر بنف�صه.

التنمية:  مفهوم   -  1
املرتبطة  املفاهيم  ك�صائر  التنمية  مفهوم  ظهر 
يف  وذل��ك  االأرا���ص��ي،  ا�صتعماالت  خمططات  باإعداد 
العاملية  احلرب  بعد  اأي  املا�صي.  القرن  خم�صينيات 
الثانية، ويف خ�صم االن�صغال مب�صاريع اإعادة االإعمار 
رئي�ض  اأطلقه  حيث  الثانية.  العاملية  احل��رب  اإب��ان 
بهدف  1949م.  عام  االأمريكية  املتحدة  الواليات 
دمج الدول النامية باالقت�صاد العاملي، بعد اأن نالت 

ا�صتقاللها. وارتبط مفهوم التنمية والتح�رشُّ يف النمو 
مل  اأنه  اإال  وال�صادرات،  االإنتاج  بزيادة  االقت�صادي 
زادت  بل  لل�صكان،  املعي�صي  امل�صتوى  رفع  اإىل  ي��وؤدِّ 

حدة الفجوة بني احل�رش والريف. 
للتنمية،  جديدة  ا�صرتاتيجيات  ظهرت  هنا  من 
يف  امل��ن��ع��ق��د  امل��ت��ح��دة،  االأمم  هيئة  م��وؤمت��ر  يف 
العامل  طالب  1972م.  عام  بال�صويد  ا�صتوكهومل 
الفقر.  وحماربة  الجتماعية،  بالعدالة  باالهتمام 
اال�صرتاتيجية  تطبيق  اإىل  ال���دويل  البنك  ودع���ا 
النمو  بني  باجلمع  وذل��ك  االقت�صادية.  ال�صمولية 

االقت�صادي وامل�صاواة. 
بحق  املتعلق  العاملي  االإع���الن  مقدمة  ويف 
التنمية  مفهوم  ظهر  1986م.  اعتمد  الذي  التنمية، 
وثقافية  واجتماعية  اقت�صادية  عملية  اأن��ه:  على 
و�صياية تهدف اإىل التح�صني امل�صتمر لرفاهية جميع 
احلرة،  الن�صطة،  م�صاركتهم  اأ�صا�ض  وعلى  ال�صكان، 
للفوائد  العادل  التوزيع  ويف  التنمية  يف  والهادفة. 

الناجمة عنها. 
ريوديجانريو  موؤمتر  يف  1992م.  ع��ام  ويف 
والتنمية،  البيئة  حول  عاملي  موؤمتر  اأول  بالربازيل 

دول��ة.   168 باجتماع  االأر����ض«  »قمة  عليه  اأطلق 
مفهوم  اإىل  لي�صاف  املناخية  التغريات  على  وارتكز 
التنمية مو�صوع اال�صتدامة. ولي�صبح مفهوم التنمية 
اأخرى  جمرداً من �صفة اخل�صو�صية وتلحق به كلمة 

جتعله اأكرث خ�صو�صية.  
فظهر م�صطلح التنمية االإقليمية، وتعترب الو�صيلة 
الريفية،  لل�صاكنة  املعي�صي  امل�صتوى  لرفع  املثلى 
نحو  الريف  ال�صكان  هجرة  من  وللحد  واحل�رشية، 
م�صتوى  لرفع  اأي�صًا  الناجعة  الو�صيلة  وهي  امل��دن، 
التنمية  دون  ب�رشية  تنمية  فال  الب�رشية.  التنمية 

االإقليمية. وال تنمية دون ارتكاز على جمتمع حملي.

ومكانته:  القلمون   -  2
حا�رشة القلمون ت�صكل »حا�صنة تنموية«، وهي 
احلل االأجنع الإحداث التنمية االإقليمية ال�صاملة، فيها 
ينخرط ال�صكان مبنطقة تتو�صط احليز الوطني. ويكن 
وهنا  اجلغرافية،  املنطقة  خ�صائ�ض  من  اال�صتفادة 
يطرح الت�صاوؤل االأهم: يف ظل الظروف الراهنة عن اأي 

تنمية يتحدث املقال؟ 
مركز  �صورية  اأن  اإال  االأزم��ة،  تبعات  من  بالرغم 
لها  اأن  احلقائق  واأثبتت  االإقليمية.  فوق  للتجاذبات 
والدويل  العربي،  القرار  اتخاذ  �صاحة  يف  كبرياً  دوراً 
اأثبت  معًا. وال تنفك عن كونها جزءاً من تكتل دويل 
امل�رشوع  انكفاء  وم��ع  منت�رشاً.  بخروجه  كفاءته 
العربية.  ال��دول  جامعة  منظومة  وتراخي  العربي 
للتحول  طموحًا  االأك��رث  االقت�صادي  امل�رشوع  يربز 
لنا  فتظهر  الدوليني،  امل�صتثمرين  ا�صتقطاب  نحو 
اجل��وار  دول  اأن  ال��ع��امل��ي.  النقد  �صندوق  درا���ص��ة 
%5.6 من اإجمايل  االإقليمي اخلا�صة ب�صوريا ت�صكل 
درا�صة  �صورية  على  يفر�ض  الذي  االأمر  العامل.  دخل 

خياراتها التكتلية ملرحلة اإعادة االإعمار.
املتغريات  هذه  حيال  ت�صلك  اأن  ل�صورية  فيمكن 
اأ�صووؤها اأن ترتك هذه الروابط مل�صار  بدائل خمتلفة. 
النمو العفوي واالكتفاء باأن تبقى بلد عبور. وتكتفي 
تنموية  حم��اور  على  بو�صفها  الرتانزيت  بخدمة 
االأوروب��ي،  ال�صعودي  طريق  احلرير،  )طريق  دولية 
فاإن  االإقليمية،  فوق  التقديرات  وباأ�صواأ  وغريها(. 
امت�صا�ض  له  �صيتيح  ومعرب  هامة  بوابة  القلمون 
وتعظيم  عالية  مب��رون��ة  التخطيطية  االخ��ت��الالت 
من  �صورية  م  تعظِّ ولكي  اجليو�صيا�صية.  املنفعة 
منافع التعاون االإقليمي ال بد لها من تبني خيارات 
اأرا���ضٍ  تخ�صي�ض  يف  تكمن  اإ�صافية.  ا�صرتاتيجية 
احلالة،  هذه  يف  املحاور.  بهذه  ترتبط  لال�صتثمار 
�صيكون القلمون واحداً من جملة مناطق ا�صرتاتيجية 
�صمن  وبدياًل  الوطنية،  اخلارطة  طول  على  ممتدة 
املرحلة  اأه���داف  ليحقق  التنظيمية  املخططات 

اجلديدة. لبناء �صورية اجلديدة. 

االإرهاب  تبعات  من  املتعافية  اجلديدة  �صورية 
اأنهكت قوتها �صنوات من حرب جائرة. وهي  الدويل، 
و�صتعود  مكانتها،  وا�صتعادت  جديد  من  نه�صت  ذا 
للعب الدور على ال�صاحة الدولية. متخذة من التجان�ض 
االإقليمي و�صيلة للتنمية املحلية. حتى واإن طال ليل 

الدجى اإال اأن الفجر اقرتب. 
اأن يتطرق املخطط  الغريب تخطيطيًا  ولي�ض من 
بعد  خ�صو�صًا  اجل��ام��ح.  الفكر  ه��ذا  ملثل  االإقليمي 
توجه  بل  الرئي�صية.  امل��دن  يف  التنموي  االختناق 
املناطق  نحو  عديدة  مرات  بنظرهم  العامل  خمططو 
اجلرداء التي ال تعدو عن كونها فراغًا. و�صيقدم املقال 

�رشحًا لن�صاأة هذه املدن. 

الأمرييكية:  التجربة   -  3
اإن�صاء  يف عام 1905م. قرر بع�ض امل�صتثمرين 
منت�صف  الواقعة  موهايف  �صحراء  و�صط  يف  مدينة 
�صحراء نيفادا، الوالية رقم 28 من حيث امل�صاحة يف 
كثري   من  خلوها  رغم  االأمرييكية.  املتحدة  الواليات 
اأنها احتوت منواً �صكانيًا  اإال  من املقومات احلياتية. 
ال�صتينيات،  حتى  ع��ام  لكل   82% جت��اوز  ه��ائ��اًل 
وفر�صًا للعمل، وموؤمترات ريادة االأعمال، وموؤمترات 
قائمة  �صمن  امل��دن  كاأ�صهر  �صنفت  حتى  دول��ي��ة. 
�صناعة ال�صيافة. و�صميت املدينة ب� »ال�ض فيغا�ض«. 

ال�صحراء  ينب�ض قلبها باحلياة كل  ففي جوف 
ن�صاأة  اإليها، حيث مرت  النوم طريًقا  يوم، وال يعرف 
مبراحل  عاملية  ب�صهرة  االآن  تتمتع  التي  املدينة 
القرن  يف  االأخ��رية  لل�صنوات  بدايتها  تعود  خمتلفة، 
“هيلني  الرثية  املمثلة  اقتنت  عندما  ع�رش،  التا�صع 
�صتيوارت” م�صاحة 75 مليون مرت مربع، يف منطقة 
لل�صيناتور  ذلك  بعد  باعتها  ثم  االأمريكية،  الرانت�ض 
والي��ة  ع��ن  ال�صيوخ  جمل�ض  ع�صو  ك���الرك،  ويليام 
مونتانا و�صاحب �رشكة لل�صكك احلديد. والذي بدوره 
مت  1911م.  عام  ويف  املدينة.  اإح��داث  بقرار  دفع 
اأول �صندوق  االإقرار مب�رشوع املدينة ر�صميًا وو�صع 

يحق للناخبني فيها. 
الدولية،  اال�صتثمارات  �صمن  املدينة  وتدرجت 
ورخ�ض  املجاين،  النقل  وتقدمي  امل�صتثمرين  وجذب 

الرتفيه  و���ص��ائ��ل  اإىل  االأم����ر،  ب���ادئ  يف  االأرا���ص��ي 
املختلفة. لت�صبح اليوم يف قائمة املدن التي تتباهى 

ب�رشب االأرقام القيا�صية الأرباح من�صاأتها.
املدينية  احل��االت  هذه  من  العديد  تدار�ض  بعد 
اجل��دي��دة(،  ال��ربزي��ل  )عا�صمة  ب��رازي��ل��ي��ا  كمدينة 
نحو  كبرياً  توجهًا  جند  )م�رش(.  االإداري��ة  والعا�صمة 
غاية  كونه  عن  اليعدو  وهو  اجلديدة.  امل��دن  اإن�صاء 
االإن�صان يف هذا الوجود. ومع مرور اأزمة اإ�صكان على 
اجلمهورية العربية ال�صورية. فالبد من التفكري خارج 

ال�صندوق والطرح اجلريء الإحداث املدن. 

فر�شة: والقلمون  فكرة  ال�شتثمار   -  4
�صقف  ورف��ع  التوقعات،  يف  االإف��راط  عن  بعيداً 
اإىل املخاطر املحتمل  النتائج االإيجابية، ومع النظر 
وعلى  ال�صوري،  االإ�صكان  على  وتاأثريها  حدوثها، 
املتواجد،  الن�صيج االجتماعي  هوية املنطقة، وطابع 
بالتفكري  والت�صبث  التقييد  فاإن  وتقاليده.  وعاداته 
اأظهر  ال�����ص��وري،  للنموذج  وف��ق��ًا  للتنمية  امل��ح��دود 
اأهوال املخططات ال�صابقة، واخل�صائر  وبجالء فداحة 
لتقييم  وفقًا  امل�صتثمرون،  لها  تعر�ض  التي  الكبرية 
اجلهات الر�صمية مبا فيها هيئات التخطيط االإقليمي، 
الإيجاد  �صيكون  الر�صمي  والتوجه  الوطني.  واالإط��ار 
من  ج��زءاً  تعترب  وهي  االإبداعية.  واالأف��ك��ار  احللول 
اإعادة النظر اإىل امل�صكلة اأو امل�رشوع بطريقة جديدة. 
خالله  من  يكن  جديدة  بطريقة  ما  اأمر  اإىل  فالنظر 
فيها  لتفكر  تكن  ا�صتعرا�ض حلول جديدة وممكنة مل 
ذات  وبا�صيليا  ماروتا  مبدينتي  فالتفكري  ذلك.  قبل 
امل�صاحة 11كم مربع. اليعدو عن كونه حاًل تقليديًا 

مل�صاكل التخطيط يف مدينة دم�صق. 
اإال اأن التفكري التنموي ذاك �صيوقع مدينة دم�صق 
النباتي  غطائها  زوال  بعد  خ�صو�صًا  فعلي،  مباأزق 
املرتكز بالغوطة، وتلوث جمرى نهر بردى. فالتفكري 
بالقلمون لي�ض بعيداً لكي يكون القبلة واملحج الذي 
�صينقذ الكثري من املدن من اأزمات واختناقات تنمية 
القلمون،  يكون  قد  العوملة  جدية.  ويف ظل عمليات 
وحدة تكنولوجيا وات�صاالت. اأو وحدة اأدمغة ب�رشية، 
اأو مالية، اأو افرتا�صية. وقد متتد حدوده، خارج حدود 
االإقليم  جمع  وكلما  اأك��رث.  اأو  دولتني  لي�صمل  الدولة 
اأي�رش  تخطيطه  اأ�صبح  املختلفة،  الوحدات  مزايا  بني 
قطب  القلمون  تطبيقيًا.  اأ�صهل  عليه  اخلطة  وتنفيذ 
اأرا���ضٍ  نحو  فالتوجه  ما�صبق.   كل  يجذب  تنموي 
يف  التو�صع  من  اأف�صل  وبدياًل  فر�صة  يعترب  جديدة 

اأقطار املدن الكربى.

القلمـــون بـوابـــة هـامـــة ومعبــــر ســـــيتاح لــــه
 امتصاص االختالالت التخطيطية بمرونة عالية



المعلومات منذ  االتصال ونقل  الضوء لغايات  الرغم من استعمال  على 
آالف السنين، فإن الضوء لم ُيستعمل وسيلًة فعالًة ومجديًة لالتصال على 
نطاق تطبيقي واسع إال بعد اختراع الليزر، وكان ذلك في بداية الستينيات من 
القرن العشرين. ونظرًا لقصر طول الموجة الضوئية؛ فإن الضوء يسمح بنقل 
Gbps ويسمح الليزر بنقل المعطيات    100 المعطيات بمعدل كبير يفوق  

إلى مسافات بعيدة وبسرعة الضوء.

وق���د ت��ط��ور من��ط��ان م��ن و���ص��ائ��ل االت�����ص��ال 
انت�صار  على  االأول  يعتمد  الليزر:  �صوء  با�صتعمال 
الب�رشية  االأل��ي��اف  ه��و  م��ادي  و�صط  يف  ال�صوء 
انت�صار  على  الثاين  ويعتمد    fiber optics
ب� ب�رشيات  ي�صمى  ما  اأو  احلر  الف�صاء  ال�صوء يف 
 .free space optics )FSO( احلر  الف�صاء 
لت�صبح  الب�رشية  االألياف  ات�صاالت  تطورت  وقد 
البعيدة  االت�صاالت  يف  ا�صتخدامًا  الو�صائل  اأكرث 
املدى، ومبعدل نقل كبري جداً، ولكنها تعتمد على 
متديد بنية حتتية ثابتة. يف حني يكن ا�صتعمال 
ب�رشيات الف�صاء احلر بني نقاط ات�صال متحركة، 

اإ�صافة اإىل اأنها تتمتع بديناميكية اأكرب.

1 - التوجه اإىل الت�شالت الب�شرية عرب 
الف�شاء احلر:

وال��ك��واب��ل  التقليدية  النحا�ض  اأ���ص��الك  اإن 
الهاتف  مبنظومات  املباين  ت�صل  التي  املحورية، 
اخلدمات  حلمل  الالزمة  ال�صعة  متتلك  ال  والتلفزة، 
عر�ض  على  املعتمدة  والتطبيقات  املتقدمة 
احلزمة الوا�صع؛ وباملقابل فاإن مد ج�صور االألياف 
امل�صتخدمني  ماليني  لو�صل  ال��الزم��ة  الب�رشية 
�صيكون  االأل��ي��اف  ه��ذه  ل�صبكة  الفقري  بالعمود 

ت
اال

مق

كلية العلوم التطبيقية 
ق�سم الفيزياء - الدكتور عماد حممد اأ�سعد

مكلفًا )تراوح الكلفة ما بني 100 األف و500 األف 
لنقل  املختلفة  التقنيات  اأن  لكل ميل(. ومع  دوالر 
البيانات من دون األياف، مبا فيها تقنية االإر�صال 
الرقمية،  اال�صرتاك  وخطوط  امليكروية  باملوجات 
الف�صاء  لب�رشيات  اأن  اإال  الثغرة،  هذه  �صد  حتاول 
احلظ    ،  Free Space Optics FSO احل��ر 
مع  التقنية  هذه  انتع�صت  فقد  النجاح.  من  االأوف��ر 
وهي  الع�رشين.  القرن  �صبعينيات  يف  ابتكرت  اأنها 
حمراء،  حتت  ليزرية  م�صتقبالت  مر�صالت/  تعتمد 
اجتاهني،  يف  البيانات  لت�صيري  القدرة،  منخف�صة 
وقد  الثانية.  يف  جيجابايت  يقارب  �رشعة  مبعدل 
منها  منظومات  ع��دة  امل�صتثمرين  بع�ض  ن�صب 

باملقا�ض ال�صغري يف خمتلف اأنحاء العامل.

يف  الب�شرية  ــالت  التــ�ــش تــعــريــف   -  2
الف�شاء احلر:

لنقل  ال�صلكية  طريقة  ع��ن  ع��ب��ارة  وه��ي 
بوا�صطة  فيديو(  �صوت،  )بيانات،  املعلومات 
موجة ب�رشية معدلة تقع �صمن املجال املرئي 
اجل��وّي  ال��غ��الف  ع��رب  تنتقل  االأح��م��ر  حت��ت  اأو 
وبدون  الب�رشية   لالألياف  ا�صتخدام  دون  وذلك 
كما  الطيف  ال�صتخدام  تراخي�ض  على  احل�صول 

النوع  وه��ذا   . امليكروية  االت�صاالت  حالة  يف 
حاماًل  ليكون  ال�صوء  على  يعتمد  االت�صال  من 
للمعلومات املنقولة. ويتم احل�صول على ال�صوء 
اأو   LED لل�صوء  الباعثة  الثنائيات  من  اإم��ا 
نظر  خط  وجود  حال  ويف  الليزرات.  با�صتخدام 
اإر�صال  وطاقة  والوجهة  امل�صدر  بني  �صايف 
ب�رشعة  يتم  اأن  يكن  االت�����ص��ال  ف���اإن  كافية 
ال�صوء، وقد مت الو�صول اإىل معدالت نقل بيانات 
لعدة  ت�صل  ومب�صافات   Gbps  2.5 اإىل  ت�صل 

كيلومرتات.  كما يف ال�صكل )1(

 3 -  اأ�شلوب عمل ب�شريات الف�شاء احلر:
االإر���ص��ال  دارة  يف  الليزري  ال��دي��ود  يقوم   
حتت  �صوئية  نب�صات  اإىل  البيانات  بتحويل 
�صكل  على  وتوجه  عد�صة  بو�صاطة  ت�صّدد  حمراء 
ببناء  مت�صلة  اأخ��رى    FSO عقدة  اإىل  حزمة 
يف  امل��وج��ودة  امل�صتقبلة  العد�صة  تقوم  قريب. 
ال�صوئية  النب�صات  هذه  مبحرقة  امل�صتقبل  دارة 
نب�صات  اإىل  بدوره  يحولها  �صوئي  كا�صف  على 
عرب  وتر�صل  بعدئذ  النب�صات  م  ُت�صخَّ كهربائية. 
ب�رشيا  )يكّودها(  ف�  اآخر  ليزري  ديود  اإىل  �صلك 
هو  الذي  ال�صوئية  االألياف  كبل  عرب  الإر�صالها 
على  املمتد  الرئي�صي  الفقري  العمود  من  جزء 

كامل البالد.  كما يف ال�صكل )2(

ثم يقوم كا�صف �صوئي عند الطرف االآخر من 
كبل االألياف ال�صوئية بتحويل االإ�صارات ال�صوئية 
ت�صتعملها  كي  كهربائية  نب�صات  اإىل  ثانية  مرة 
تبديل  عقدة  عند  واملخّدمات  الكبرية  احلوا�صيب 
تطبيقات  مبزودي  بدورها  تت�صل  رئي�صية  اإنرتنت 

احلزمة العري�صة وخدماتها.

يف  الب�شرية  الت�شالت  تطبيقات   -  4
الف�شاء احلر:

االأر���ص��ي��ة  امل��ح��ط��ات  ب��ني  •  االت�����ص��االت 
الف�صائية  املحطات  بني  اأو  الف�صائية  واملركبات 

فيما بينها.
•  االت�صاالت بني �صفينة واأخرى مبعدل نقل 

بيانات مرتفع و�رشية ات�صال تامة.
•  الو�صل يف موؤ�ص�صة: الو�صل الداخلي ال�صهل 
ملقاطع من �صبكة حملية مقامة يف اأبنية منف�صلة 

تابعة للموؤ�ص�صة.
فائ�صة  و�صالت  ال�صوئية:  االألياف  دعم    •
فتحل  ال�صوئي  الليف  لتدعم  التكلفة  منخف�صة 

حمل و�صلة كبل ليفي ثانية مدفونة.
•  ت�رشيع اخلدمة: خدمة موؤقتة عالية ال�رشعة 
لالألياف  حتتية  بنية  متديد  ينتظرون  لزبائن 

ال�صوئية.

الب�شرية  الت�شالت  ا�شتخدام  مزايا    -  5
يف الف�شاء احلر:

هنالك الكثري من املزايا ال�صتخدام االت�صاالت 
الب�رشية يف الف�صاء احلر نذكر منها:

•  معدل نقل بيانات مرتفع.
، منخف�صة  احلجم  ، �صغرية  الوزن  •  خفيفة 

ا�صتهالك الطاقة.
•  �صهولة الرتكيب.

ب�رشعة  ون�رشها  املنظومة  نقل  •  اإمكانية 
عالية.

•  زيادة االأمان ب�صبب �صيق حزمة الليزر مما 
الع�صكرية  املعلومات  نقل  لعملية  مثالية  يجعلها 
املعلومات  م��ن  وغ��ريه��ا  والقانونية  وامل��ال��ي��ة 

احل�صا�صة ال�صلكيًا.

واملحددات: القيود    -  6
املنظومات  ه��ذه  مثل  ا�صتعمال  يتطلب 
اإمكان الروؤية املتبادلة بني املر�ِصل وامل�صتقِبل، 
بينهما.  ال�صوء  النت�صار  عائق  وج��ود  وع��دم 
ونظراً ل�صيق احلزمة الليزرية املنت�رشة؛ يرتافق 
ال�صعوبات؛  ببع�ض  املنظومات  هذه  ا�صتعمال 
يف  املالحقة  واإم��ك��ان  الت�صويب،  دق��ة  مثل: 
املن�صات املتحركة. وكذلك تتاأثر دقة الت�صويب 
وامل�صتقبل  للمر�صل  احلاملة  املن�صات  باهتزاز 
ال�صوئيني وانزياحها، ولو كانت هذه املن�صات 
ثابتة على اأ�صطح االأبنية مثاًل. من ناحية ثانية 
اإذ  املناخية؛  بالظروف  االت�صال  جودة  تتعلق 
توؤدي الرياح اإىل التخامد الناجم عن ا�صطرابات 
قرينة االنك�صار. وقد توؤدي الغيوم اأو االأمطار اأو 

الثلوج اإىل قطع االت�صال.

مراجع لال�صتزادة :
1 -“Fiber-Optic Communication 

Systems,” John Wiley & Sons, 
Hoboken, N.J, 2010.

2 - G. Keiser, “Optical Fiber 
Communications,” McGraw- Hill 
Education, New York, 2011.

3 - D. J. Klotzkin, “Introduction 
to Semiconductor Lasers for 
Optical Communications” , Media 
New York 2014.

الليزر يف اأنظمة ات�شالت 
الف�شـــاء احلــر بـديـــال 
عـن الأمـواج امليكرويــة

ال�صكل )1 (:  و�صلة ف�صاء حر ب�رشية تو�صل بالعمود الفقري والليفي الب�رشي

ال�صكل )2(: اأ�صلوب عمل و�صلة ف�صاء حر

المعاصرة  العلوم         
هي مديرة هذا الكون



ملحة ق�شرية عن ال�شاعر و�شاعريته:
هو �صاعر عبا�صي، كان �رشيراً، جمدوراً قبيح املنظر. ورمبا كان ذلك 
النا�ض  خ�صي  حتى  وهّجاء  وفظًا  حمتداً  ف�صارا  املجتمع،  على  اأحنقه  ما 
تبكيه  خر�صاء  جارية  �صوى  جنازته  يف  يكن  مل  تويف  وعندما  هجاءه، 
وتندبه. لكنه كان �صاعراً فّذاً، بديع املخيلة، رائع الو�صف، جيد املدح وجيد 

العتاب، ورمبا كان اأ�صعر من اأبدع يف فن العتاب.
وتف�صيالتها  ال�صعرية  ال�صورة  باأجزاء  ُيلمُّ  اأن��ه  املثل  به  وُي�رشُب 
من  واأروع  بكثري  اأف�صل  ب�صكل  عماه  رغم  و�صوتها  وحركتها  واألوانها 

ال�صعراء املب�رشين. مثال ذلك ما جاء يف ق�صيدته يف و�صف اجلي�ض: 
وجي�ض كُجنح الليل يزحف باحل�صى وبال�صوك واخلّطيُّ ُحمٌر ثعالبه

التي جعلت  انت�صاراته  اجلي�ض وكرثة  لثقل عتاد  وهي �صورة عجيبة 
القناة  الرماح جمع ثعلبة، وهي اجلزء من  الرماح حمراء، وثعالب  ثعالب 
ب عليه �صنان الرمح، وقد احمرَّ من دم االأعداء، والدم اليزول عن  الذي ُركِّ

اخل�صب بغ�صله.
ويف الق�صيدة �صورة من املعركة ُمعجزة، اإذ قال:

كاأن غبار النقع فوق روؤو�شنا            واأ�شياَفنا ليٌل تهاوى كواكبه

كيف يلمع كوكب يف ال�صماء وهو يهوي و�صط الظالم ثم ينطفئ؟ هكذا 
وتهوي  كالظالم،  الهائج  املعركة  غبار  يف  تلمع  ب�صار  قوم  �صيوف  كانت 
يف  احلركة  بدت  وهكذا  االأع��داء.  اأج�صام  يف  منغر�صة  تنطفئ  حتى  المعة 
– امل�صبه ويف امل�صبه به ك� )فيلم( متحرك للمعركة. وهكذا كانت االألوان 

الظالم االأ�صود، والربيق - ت�صاند البيان، ثم ال�صكل: فالغبار مطبق ك�صواد 
الليل، وا�صتطالة ال�صيف خط كخط احرتاق الكوكب. وكرثة ال�صيوف امل�صلتة 
مبا  املعركة  ت�صوير  اأح�صنت  رائعة  �صورة  النجوم.  ككرثة  االأع��داء  على 
عجز عنه املب�رشون. – واإن كان الكاتب اليحب املعارك وال �صورها وال 
املباهاة بها- وال�صورة اأروع عندما تعرف اأنها كلها بنت اخليال فب�صار 

الجي�ض له وال قوم، ولي�ض يف الدنيا ليل تتهاوى كواكبه.

بع�ض طرائفه:
مِلرَ  ويلكرَ  له:  فقلت  النوم،  يف  البارحة  حماري  راأيت  ب�صار:  قال   -  1
)حمارة  اأتانًا  ببابه  راأيت  )االأ�صبهاين(  بباب  بي  مررت  يوم  قال:  ؟  ُمتَّ
لَُّكُم اهلل( فع�ِصْقُتها، واأخل�صت يف حبها حتى متُّ كمداً. ثم اأن�صدين احلمار: اأجرَ

�شيدي ِمْل بعناين            نحو باب الأ�شبهاين
َلْت كلَّ اأتاِن اإن بالباب اأتانًا            َف�شُ

َمْتني يوم رحنا            بثناياها احل�شان تيَّ
وِبُغنٍج ودلٍل            �شَلّ ج�شمي وَبراين
ولها خدٌّ اأ�شيٌل            مثُل خدِّ ال�شيفران

، ولو ع�شُت            اإذن طال هواين َفِبها متُّ

هذا  ب�صار:  قال  ُمعاذ؟  اأبا  يا  ال�صيفران  وما  القوم:  من  رجٌل  له  فقال 
ُه فا�صاألُه. وكلمة اأتان تعني اأنثى احلمار،  من غريب لغة احلمري، فاإذا راأيترَ

ني. وكلمة )براين( مبعنى اأهزلني واأم�صّ
تفهمها  ب�صيطة  باأبيات   ، رباب  وا�صمها  جاريته  ب�صار  داعب   -  2

وتفرح بها:
رباب رّبُة البيِت            ت�شبُّ اخللَّ يف الزيت

لها ع�شر دجاجات            وديٌك ح�شن ال�شوت

الليل يزحف باحل�صى...  اأمن قال: وجي�ض كُجنح  ُمعاذ!  اأبا  يا  له  قيل 
يقول رباب ربة البيت؟ -يق�صدون اأنه �صاعر فحل، فكيف ينظم تلك االأبيات 
اأح�صن من  اأي  نبك(  )قفا  اأح�صن من  عندها  اإنها  ب�صار:  فاأجاب  الهزيلة؟- 
نبِك من  »ِقفا  التي مطلُعها:  ال�صعراء يف ع�رشه  اأعظم  القي�ض  امرئ  معلقة 

ذكرى حبيب ومنزل...«.
هم بالزندقة ومات ب�صببها. وقد يكون ذلك تلفيقًا عليه! ُرِويرَ  3 - واتُّ
ِزْدُه  ب�صار:  فقال  ال�صكر.  وله  هلل  احلمد  فقال  بغلة،  ْتُه  رَ رحمرَ رجاًل  �صمع  اأنه 

ِزْدك. اإ�صارة اإىل االآية: »لئن �صكرمت الأزيدنكم«. يرَ
م�صى ب�صار يف ع�رشه ومرَّت على االأمة ع�صور، وما زال ال�صعُر ديوان 
العرب. فمن ينكر بدوي اجلبل و�صليمان العي�صى ونزار قباين وحممود دروي�ض 
واأبو القا�صم ال�صابي وعبد الكرمي الكرمي واجلواهري و�صعراء املهجر وعبد اهلل 
الربدوين واأحمد �صوقي  واآالف املعا�رشين الذين جمع اأ�صماء بع�صهم باآالف 
ديوان  اأّن  مع  جُتمع،  مّلا  التي  هي  االأكرث  واالآالف  البابطني،  معجم  االآالف 
كل  وتاريخهم  النف�صية،  واالجتماعية وحاالتهم  ال�صيا�صية  العرب وحياتهم 

ذلك يف دواوين هوؤالء ال�صعراء، اأظهر منه يف كتب التاريخ.

من طرائف ال�شاعر ب�شار بن برد

عة
سا

 و
عة

من طرائف لغتنا اجلميلة واأدبنا ال�صاحرسا

يف العدد املا�صي ذكرنا يف ت�صلياتنا اللغوية 
اأن بع�ض العلماء الُيقرُّ الرتادف يف اللغة، بل لكل 
من  ييزها  دقيق  معنى  امل��رتادف��ات  من  كلمة 
اأ�رشتها. نعر�ض اليوم الأ�رشة من املرتادفات لرنى 

دقائق معانيها، وروعة اللغة التي انبثقت منها.
ن�صتعمل الكثري من الكلمات التي ت�صري  اإىل 
على  م��ازاد  اإىل  ال��دال  اال�صم  معاين  من  معنى 
اثنني، لكننا موؤخرا حرمنا اأنف�صنا دقة معانيها 

با�صتخدامها الع�صوائي:
من  الطائفة  والفريق:  وال��ِف��رُق  ��ُة  ال��ِف��ْرقرَ  -
اإىل طائفة من  ال�صيء املتفرق. فهي كلمة ت�صري 

اأخالط متفرقني اليجمعهم جامع.
- اجل��وق��ة: اجل��م��اع��ة م��ن ال��ن��ا���ض، وك��لُّ 
مبعنى  وجتوقوا  واحد.  اأمرهم  الرِّعاء  من  خليط 

اجتمعوا، فهي لطائفة جمتمعة على اأمر واحد.
- والطائفة: تقع للواحد، وتقع للجماعة من 

الواحد اإىل االألف فقط.
املحرتمني.  جلماعة  ن�صتخدمها  لَُّة:  الثَّ  -
وللنا�ض  الأ�صوافها.  اأو  الغنم  بينما هي جلماعة 

لَّة ب�صم الثاء. ن�صتعمل الثُّ
جماعة  ة(  مَّ )ال�صُّ ولي�صت  االإ�صمامة:   -
لفيف.  هم  بل  واح��د،  اأ�صلهم  لي�ض  النا�ض  من 
اأي احلزمة من  واالإ�صمامة كذلك هي االإ�صبارة 

ُحِف اأو الُكُتب. ال�صُّ
من  يجتمعون  القوم  واالأل��ف��اف:  اللفيف   -

قبائل �صتى لي�ض اأ�صلهم واحد، واالأخالط.
- احُلزمُة: ولي�صت احِلزمة، للحطب املحزوم 

باحِلزام اأو احلبل.
ْقِل: احُلزمة منه. - الباقة من البرَ

اأو  النا�ض،  م��ن  امُلجتمعون  احلماعة:   -
لغريهم: كجماعة النبات اأو ال�صجر اأو االإِِبل.

والكوكب  اجل��م��اع��ة،  مبعنى  الكوكبة:   -
والكوكبة: النجم، اأي ماطال من النبت.

ُمعظُمُه.  ���ص��يٍء  ك��لِّ  م��ن  ه��و  اجل��م��ه��ور:   -
القوم  ُج��لُّ��ُه��م. وج��م��اه��ري  ال��ن��ا���ض:  وج��م��ه��ور 
كما  ة  العامَّ من  للجماعة  ولي�صت  اأ���رشاف��ه��م. 

ن�صتخدمها اليوم. 
ْهُط: مادون الع�رشة من الرجال.  ُر والرَّ فرَ - النَّ
االأمر.  يف  ينفرون  الذين  جماعُتهْم  القوِم  ُر  فرَ ونرَ

والنفرُي مثُلها.

��ُة م��ن ال���رج���ال: ع�����رشة. وك��ذا  - ال��ُع�����ص��برَ
الِع�صابة.

عب.  ْعُب: القبيلة العظيمة، وُكلُّ جيٍل �صرَ - ال�صَّ
ر �صاأنرَ  غِّ ْن ُي�صرَ : مرَ وجيل العجم: �ُصعوب. وال�ّصعوبيُّ
العرب. وال�صعبوي: ا�صم من�صوب اإىل �صعبّي، وهو 
العامة،  اأه��واء  على  للُمعتِمد  حديث  ا�صتخداٌم 

ي�صتثريها، وي�صاير رغائبها، ويحتمي بها.
  

�صعر ثقيل على النف�ض بديع للعقل
ُين�صب البن م�رشف  اأو ما  من مثلث قطرب، 
تنتهي  بيتني  على  ت�صري  اأرج���وزة  االأندل�صي 
يختلف  واح��دة  بكلمة  االأوىل  الثالثة  اأ�صطرها 
مك�صوراً  ثم  مفتوحًا  فياأتي  حروفها  اأحد  �صكل 
ثم م�صمومًا، وبعدهما بيتان يف�رشان معنى تلك 
الكلمة الذي يختلف من �صكل اإىل �صكل. وت�صتغرق 
لتنمية  تعليمي  منها  والق�صد  املقاطع،  ع�رشات 

الرثوة اللغوية:
ـــه فالَقْطــــُر  جـــوُد كفِّ

والِقطــــُر �َشــيُل حتِفـِه
َوالُقطـــــُر مــــاُء اأنفــــه

ُه  من  ذهـــــــب وخــــــــدُّ
بـالفتــــح غيـــث �شـــكبا

والك�شــــر �شفــــر ذوبــا
وال�شـــــم عـــود جلبـــــا

مــن عـــدن يف املـركــــب
طر: هو املطر، وكلُّ �صائل. �صبَّه به الكرم  فالقرَ
ح كرثته. والِقطُر هو النحا�ض الذائب وهو  ليو�صِّ
اجلانب.   اأو  الناحية  هو  والُقطر  احل��رارة.  �صديد 
به  ا�صُتِهررَت  ال��ذي  البخور  عود  مبعنى  وياأتي 

عدرَن. ومن تلك املثلثات:
اإن دمـوعـــــي َغـمــــــــــُر

وليــــ�ض عنـــدي ِغمـــُر 
 فقلـــــــت يــاذا الُغمــــر

اأق�شـــــر عـن التعتـــــب 
بـالفتــــــــح مــاء كثــــرا

والك�شــــر حقــد �شـــرتا 
وال�شم �شـــخ�ض مادرى

�شـــــيئا ولــم يجـــــــرب 
بــــدا فحيـــا بال�ّشــــاَلم

ــالم  رمى عـذو يل بال�شِّ

ــالم اأ�شـــار نحــوي بال�شُّ
بكــــفــــــه املختـ�شـــــــب 

بالفتح لفــظ املبتــــدي
والك�شـر �شخـر اجللمـد 

وال�شـم عــرق يف اليــــد
قد جاء يف قول النبـي 

تيــــم قلبــــي بالَكــــالم
ويف احل�شـــا منــه ِكـالم 

ف�شــرت يف اأر�ض ُكـــالم
لكــــــي اأنــــــال مطلبــــي 

بالفتـــح قـــــول يفهـــــم
والك�شــــر جــــرح موؤلـم 

وال�شـــــم اأر�ض تبــــــرم
ل�شـــــــــــــدة الت�شـلــــــب
العربية ُلغة يجد فيها العامل �صالته للتعبري 
اللغات احتواء  عن علومه بدقة، وقد كانت خري 
��ْت  اأُخ��ِرجرَ اأم��ٍة  خري  اأهلوها  كان  عندما  للعلوم 
اإي�صال  يف  روع��ة  االأدي��ب  فيها  ويجد  للنا�ض، 
اإبداعه اإىل القلوب والعقول، وما زال اأقدم اآدابها 
يومنا  اإىل  اجلاهلي  الع�رش  من  االألباب  يخلب 
وعلما  وت�صليًة  ترفيهًا  امُلتعب  فيها  ويجد  هذا، 
فن  ويف  قدمناه،  الذي  النموذج  يف  كما  نافعًا 

املقامات العبا�صي، ويف نظم العلوم �صعراً.
بع�ض  ذه���ب  ف��ق��د  لغتنا  ن�����ص��اأة  ع��ن  اأم���ا 
الباحثني اإىل اأنها موقوفة اأي ُمنزلة من اهلل على 
ع، اأي  اإن اللغة توا�صُ هذه االأمة. ومنهم من قال 
اجتماع جمموعة علماء على و�صعها وتاأليفها، 
ثم تعليمها للنا�ض. وهذا مل يثبت يف اأي لغة اإال 
ْت منذ األٍف ومئة  عرَ اللغة الت�صيكية التي اأُلِّفت وُو�صِ

واأربعني عامًا تقريبًا.
اللغات  اأن  على  جرى  الباحثني  اأعدل  لكن 
لالإن�صان،  االأوىل  االأ�صوات  تدريجيا من  تت�صكل 
ولذا هي تختلف من جتمع ب�رشي اإىل اآخر، فن�صاأ 
اللغة  وتفرع  تطور  ن�صاأ  وكذلك  اللغات.  تعدد 
فيقولون  بها.  الناطقني  بتفرع جمتمع  الواحدة 
اأي  ال�صامية.  اللغات  اأمُّ  هي  العربية  اللغة  اإن 
لغات ال�صعوب املنحدرة من �صام بن نوح. ومنها 
وكافة  وال�رشيانية  واالآرامية  العربية  تفرعت 
ونحوها،  مبفرداتها  متقاربة  وكلها  ال�صاميات، 
و�صعرها ونرثها. ا�صُتهر منها بخا�صة: املعلقات 
من  الح��ق��ًا  ج��اء  م��ا  ك��ل  اأّن  الغ��رو  اجلاهلية. 
يبقى  االرتقاء.لكن  الرفيعة هو على�صلم  االآداب 
بب�صاطته،  النف�ض  التاأثري يف  ذاك  القدمي  لالأدب 
ومقاربته  و�صدقها،  فيه  العواطف  وتلقائية 

للفطرة الطبيعية. 

لغتنـا معـاٍن دقيقـة
تهــا؟ مــن يحافــظ علــى دقَّ
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منذ  قلبي  اإىل  القريب  يااأّمي،  احلبيب  الف�صل 
االأزل.. هو اخلريف..

التجّدد،  وحقيقة   ، واحل���بِّ ال�صكينة  ف�صل 
والتعري  التوازن  ف�صل  والوعود،  العودة  ف�صل 
فيه  تكون  ال��ذي  الوحيد  الوقت  زي��ف،  كل  من 

الطبيعة دون قناع.
االأمل  نعي�صه البد من  يوؤملني.. ككل حبٍّ  بات 
ال�صتاء  اأحب  ال�صتاء!  اإىل  بحتميٍة  ُي��وؤدي  هو  فيه، 
مدفاأة  يل  يعني  ماعاد  ال�صتاءرَ  لكن  ال�صتاء؛  وبردرَ 
م ب�صكل واحد،  وكوبًا �صاخنًا وكتابًا، ماعاد ُيرتجرَ

وقتًا  عيني  يف  ال�صتاُء  �صار  واح��دة.  لغة  اإىل  وال 
اأي��دي  وتذبل  االآب���اء،  يتعب  العمل،  فيه  ي�صعب 
ال�صعفاء،  ويجوع  الفقراء،  فيه  ي��ربد  االأم��ه��ات، 
»اأو  اأب��واب��ه��ا  خلف  االأرواح  م��ن  كثري  وُتن�صى 

�صتائرها« للعتمة وال�صقيع.
اآ�صى حلال االأقدام احلافية، وتبكيني الروؤو�ُض 
العجائز،  انحناءُة  توؤملني  قبعات،  دون  ال�صغرية 
يف  ال�صغرية  القطط  ُر  وت��ك��وُّ االأط��ف��ال  و�صعف 
بريئًا.  عينيَّ  يف  ال�صتاُء  يعد  ومل  كربُت  ال�صوارع. 
لكن.. لي�ض ذنب ال�صتاء يااأمي، هي ذنوبنا، و�صعف 

حبنا، يف�صحها ال�صتاء هو �صعف حبنا يااأمي..
مل�صاركتهم  للحق،  ،لالإن�صان،  للخري  حبنا 

، والكوبرَ ال�صاخن، وك�رشة اخلبز. اللحافرَ
لذلك يف العام القادم، �صاأحّب ف�صلي، ولكن مع 
بع�ض القلق، وبع�ض االأ�صى، والكثري من االإح�صا�ض 
ال�صتاء  وماعاد  ال�صتاء؛  يليه  فحتمًا  بامل�صوؤولية.. 

عندي مدفاأة وكوبًا.. وكتابا.
�صار ال�صتاء يااأمي حكايا اأفّكر فيها طول 
اليوم، وقبل النوم. حكايا تخفيها االأبواب »اأو 

ال�صتائر«.

الف�شل احلبيب
وئام نواف با�صط

ق�صم الهند�صة املعمارية

ي��ق��ول��ون: ل��ك��ل اإن�����ص��ان ه��دّي��ة من 
ال�ّصماء،واأقول :هدّيتي اأنت.

�صلّيتك حّبًا يف �صجدات الليل... اأدعو 
اللطيفة،  برتكيبتك  �صخ�صًا  ليهبني  اهلل 
واأخ��ربت��ه��ا  لل�ّصماء  ب��ك  ب��ح��ت  ل��ط��امل��ا 
اأهلل  يا   ›‹ احلديث  ويطول  عنك...  كثريا 
ممّيز   ... طيب  كغيمة...بقلب  رقيقًا  ليكن 

كاقتبا�صات الكتب«. 
فعيناك  اأ���ص��واءه  العامل  ه��ذا  ليطفئ 
كفيلتان بالنور، عبثا اأحاول اأن اأجد �صيئا 
الوحيدة من بني  ي�صبهك.....اأنت كاالآية  ما 
االأفكار  فو�صى  ت�صكن  التي  الّديانات  كّل 
يف راأ�صي... معزوفة هادئة ممزوجة باألوان 
ال�ّصماء... كر�صم بهي  ن�صجت به اأحالمي.... 
قلبي...  ليهداأ  اأرّدده  اهلل‹‹   ›‹ من  كاإلهام 
غائم...  ي��وم  �صباح  يف  ف��ريوز  كدندنات 
حّد  االإعجاز... جميل  حّد  بهيٌّ  اأنت...  هكذا 

العجب عبثًا اأحاول و�صفك! 
كيوم  اجلميلة...  اأ�صيائي  ككّل  اأن��ت 
لة لطفل يف  ميالد الفرح... كالّدمية املف�صّ
القلب  يغيث  كاحلّب  عمره....  من  ال�ّصابعة 
من بعد �صنني عجاف... كوطن اآمن لالجئ 
غرقت اأر�صه... كيا�صمني ال�صام يف بلدي... 
كر�صل  الكتب....  لعا�صقة  ن��ادرة  كروايات 

ال�ّصماء اإذ ال �صيء ي�صبهها، 
ال  ك��ون  بو�صف  بو�صفك؟!   يل  كيف 

نهاية له؟! عبثًا...  ما زلت  اأحاول ! 
ال�ّصالم  كرايات  االأعياد...  كبهجة  اأنت 

يف و�صط احلروب... كا�صتثناءات الّطبيعة 
ك��احل��رف ال��ّت��ا���ص��ع وال��ع�����رشي��ن يف 

اأبجديتي، ي�صتحيل علّي كتابتك...  
كالّنظرة  الع�ّصاق...  االأّول بني  كاللقاء 
عن  للعاجزين  ح��رف  ك����اأّول  االأوىل... 
الكالم...  اأنت اأكرب من اأن حت�رش يف ب�صعة 
علّي  ي�صتحيل  الّدنيا  اأ�صطر... كجميع علوم 

اإحاطتك.
توازي  بكلمات  البوح...  دون  واأف�صل 
اإعجاز اخلالق يف ر�صمك الأمتتم يف �رشي :

  » اأنت _معجزتي! » 
فاتنة حممد �سويد
 كلية طب االأ�سنان ال�سنة الثالثة

معادلة ي�صتحيل حلهاآ .
غرباء ، ال اأكرث ، كنا كاأي اإن�صان

 واأدى االأمر اإىل اأن ر�صمنا كل اأيامنا حلوى .
هو   ، ولقاًء  �صالمًا   ، ووداع��ا  كمرحبا  ب�صيطة  كلماآت 

عنوان حديثنا.
نطمئنُّ اأننا مازلنا...

االبت�صامة  بر�صم  تنتهي   ، ثم ق�ص�ض وم�صاركات عفوية 
على كلتي �صفتينا .

اأيامنا، ال يجروؤالواحد منا  ة ، كانت ت�صنع  حروف عابررَ
على �صيئ دون االآخر.

 وال ن�صمح بخيط كذب ي�صاغ بيننا .
النوم  من  تنه�صنا  كلمات  على  امل�صع  بال�صباح  ُنقبل 
متفائلني: فرح، تكامل ، زهرة تتفتح بروح ن�صمات هواء عذبة 

.
قوة ، ثقة ، �صند ، �صالبة ، اإلهام ، جمال ، ثم ُحب .

ال   ، واحدة  لعملة  كنا وجهني   ، العا�صِقني  كبقي  نُكن  مل 
قيمة لطرف دون االآخر .

ال كتاب يكتب دون قلم ، وال طائر يحلق دون جناحيه، 
وال ماء ي�صكب دون كوب ، وال نحن نكون دون كلينا.

غياب اأحدنا يوِقف الزمن بيننا.
اأو  براءتنا،  التعرف  اأحكام  خاطئة،اأو  لتقاليد  نكرتث  مل 

مبادئ قامت خطاأ لتحكم علينا.
منفردة  بكيانها،  جم��رة  كنا  حولنا،  مب��ا  ُنح�ضُّ  وال   

بنجومها وكواكبها.
متحفطة مبدارها، �صاطعة روؤيتها .

�ض رئٍة، واإح�صا�ض ع�صٍب، اأكملناآ �صمائنا  نب�ض قلٍب، وتنفُّ
وغمرناها بالغيوم ، اأبحرنا يف العامل كما لو اأنه بقعة ع�صق 

ال تكفي �صوانا.
حممد اأحمد هاجر
 كلية االإعالم والفنون التطبيقية

info@uok.edu.sy

... ل �شيء ي�شبهك... 

خواطر وق�ش�ض ق�شرية



ceremonies. It is used in mosques 
especially at mourning ceremonies, 
to calm and relax people. The highest 
quality rose water is produced in

Kashan. Kaaba )God House( 
in Mecca, Saudi Arabia, is washed 
yearly by unique and special

rose water of Kashan. Rose 
water is also of high value in the food 
industry and some special

foods are prepared using this 
product.

Rose oil: It is a 
volatile oil obtained by 
distillation of the fresh 
flowers of R. damascena. 
The chief producing 
countries are Bulgaria, 
Turkey, and Morocco. The 
oil is very expensive and 
very liable to adulteration.

Dried flowers: its 

major use is for eating, as it can solve 
problems with digestive system. It 
can be eaten with yogurt. 

Different pharmacological 
effects of R. damascene have 
been reported. One of these is 
the Neuropharmacolgical effects. 
The effects of this plant on CNS 
are hypnotic, anticonvulsant, anti-
depressant, antianxiety, analgesic 

effects, and nerve growth.

Another effect is on respiratory 
system.  The plant has a potent 
relaxant effect of extract and 
essential oil.  It also has effect 
on cardiovascular as it increases 
heart rate.  Furthermore, this 
plant has Anti- diabetic effect. It 
decreases blood glucose after oral  
administration. It has been also 
shown that R. damascena has wide 
spectrum antimicrobial activities. 
Essential oil, absolute and hydrosol 
are important products that showed 
these effects.

As R. damascena is an aromatic 
plant, it exhibits antioxidant 
properties.  Other effect such as 
anti-inflammatory effect as it reduces 
edema. In addition, R. damascena 
contains vitamin C which has 
antioxidant and anti-inflammatory 
effects. Last but not least, The Anti-
aging effects of this plant on skin.  

In short, The R. damascena 
is one of the most important 
species of Rosaceae family mainly 

known for its perfuming. 
Its major products are rose 
water and essential oil. The 
pharmacological effects of R. 
damascene are widespread. 
Most of the CNS effects are 
hypnotic, analgesic, and 
anticonvulsant effects. The 
respiratory, cardiovascular, 
laxative, ant diabetic, 
antimicrobial, anti-HIV, anti-
inflammatory, and antioxidant 
are other effects of this plan.t 
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Across
 2: Incredible and amazing (often in reference to a view) =….......
 7: To notice or see = to ………..
 8: To say words to God, sometimes when you are in  
     a desperate situation = to…….
 9: With no sense or meaning………
10: If a company is like this, it has taken out more money from 

 the bank than it has in the …………
11: A person who serves drinks in a bar = a ……… 
12: A competitor = a ………..
14: If this happens to a company, it stops working because there 

 is no more money = to go ………..
18: Impressive; of a superior quality = ………..
19: To have a lot of determination = to have an ……………will.
23: Keeping animals with the purpose of producing more 

 animals = ….... 
24: If this happens, there is a lot of noise, excitement and 

 confusion = a ……….
25: To support; to bet money on =.….......
26: To put money on a horse = to have a……… 
28: With an ability to move your legs very quickly = ………..   
29: A person who rides horses during a horserace = a ……
30: The job you choose to do for the majority of your 

 professional life = your…………

Down
1: To try to stop a car so the driver can take you 
     somewhere for free = to .……a lift.
2: To enter a place illegally 
    = to ……….. into a place.
3: Exciting = ………
4: Clothing you wear on your hands = ………
5: A company who sells you goods or services 
    = a ……….
6: The leader = the ………
13: A thin stick used by the Chinese to eat 
     = a ….…..
15: A person who puts petrol in your car in a petrol 

 station = an ….……
16: To do something to help the time pass more 

 quickly = to do something to ……. time.
17: a person who teaches horses how to race 

 = ……..
20: To play games for money = to ……….
21: Bad tempered and obstinate = …………
22: To be in a state of sadness because 

 something bad has happened to you = to ………
25: A mark on your body where you have been hit 

 = a .……..
27: To destroy something = to ………. something.

Answers will be provided in the next issue.
Prepared by: Rwayda Tamym         
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Adapted by  Dr. Farah Khalil Yousef
Faculty of Pharmacy

Rosa damascena mill L, 
commonly known as Damask rose, is 
known as Gole Mohammadi in Iran. It 
is one of the most important species 
of Rosaceae family. Rosaceae are 
well known ornamental plants and 
have been referred to as the king of 
flowers.

The R. damascena has 
been used for medicinal 
purposes and traditional uses. 
The most therapeutic effects 
of R. damascene in ancient 
medicine are including treatment 
of abdominal and chest pain, 
strengthening the heart, treatment 
of menstrual bleeding and 

digestive problems, and 
reduction of inflammation, 
especially of the neck. North 
American Indian tribes 

used a 
decoction 
of the 
root of R. 

damascena plant as a cough 
remedy to ease children’s cough.

Moreover, this plant is also used 
as a gentle laxative. Rose oil heals 
depression, grief, nervous stress 
and tension. It helps in the reduction 
of thirst, healing old cough, special 
complaints of women, wound healing, 
and skin health. Vapor therapy of 
rose oil is helpful for some allergies, 
headaches, and migraine.

There are different products from 
R. damascena in the world. The major
products are as below:

 Rose water: It is an abundant 
product of R. damascena which 
contains 1050%- rose oil. The most 
usage of Rose water is in religious 

 “Rosa Damascena”

يوم مثلج بجامعة القلمون
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