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م�شفى املدينة الطبية: نحن اأهلك فلتطمئن
لم يكن مشفى المدينة الطبية عام افتتاحه مجرد مشفى لتدريب طلبة 
خدمة  بناء  إلى  تهدف  طموحات  سلسلة  كان  بل  الخاصة  القلمون  جامعة 
طبية شاملة ومتقدمة. وما ننشره أحيانا عن بعض العمليات هو تأكيد أنه 
نستطلع  المشفى  إلى  مضينا  ولذا  التحقق.  ميسور  باألمان،  شعورًا  يمثل 
الدكتور  لنا  فكتب  واإلجراءات.  العالج  وبراعة  التشخيص،  دقة  على  قدرته 
الطبية  المدينة  مشفى  في  الصدرية   الجراحة  طبيب  اسماعيل-  عدنان 

بجامعة القلمون الخاصة ما هو آت:

         مـدينـــــة متكـاملـــــة 
لمــواجـهـــــــة جمــيـــــــــع 

االحتـمــــــــــاالت
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         عمليـــات صعبــــة علميـــًا 
مـن أجـــــل حيـــــاٍة أجمــــل

�سورة مقطعية CT تظهر الإ�سابة ال�سديدة بالف�ص ال�سفلي للرئة 
الي�رسى وخارجة الرئة اليمنى.



تقومي اأداء بنك �شورية الدويل الإ�شالمي 
با�شتخدام منوذج ت�شنيف CAMELSاملركب دار
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بار
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نتبنى الطالب منذ الي�م الأول ون�ستمّر...
الإر�شاد الكادميي للطلبة امل�شتجدين يف كلية الأعمال والإدارة

حتكيــم م�شــاريع كليــة الأعمــال والإدارة

لقاًء  2021/02/22م.  اإلثنين  يوم  واإلدارة  األعمال  كلية  نظمت 
الدراسي  العام  في  المسجلين  المستجدين  للطلبة  توجيهيًا   ارشاديًا 

2020-2021م. في المدرج الكبير.



التخرج  مشاريع  مناقشة  تمت 
لطالب كلية اإلعالم والفنون التطبيقية 
– قسم التصميم الداخلي. وذلك يومي 
واألربعاء23و2021/2/24م.  الثالثاء 
مشاريعهم  بعرض  الطالب  قام  حيث 

على لجنة التحكيم.

مناق�سة م�ساريع التخرج 

لطالب كلية الإعالم والفنون التطبيقية
ق�شم الت�شميم الداخلي دار

 ال
بار

أخ

زيــــارة معــر�س الفنــان الدكتــ�ر نــزار �سـابــ�ر

»اأنــا فـي �شــــــــوريــة«



ع يف رحاب ح�سرة امل�سرِّ

زيــارة علميــة اإىل جملــ�س ال�شــعب 
م االتحاد الوطني لطلبة سورية- الهيئة اإلدارية لكلية الحقوق والعلوم  نظَّ
اإلنسانية يوم الثالثاء 2021/3/23م. زيارة علمية إلى مجلس الشعب في 
جلسته السابعة والعشرين من الدورة العادية الثانية للدور التشريعي الثالث 

والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس السيد حمودة الصباغ .

كلية احلق�ق:
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من هنا يبداأ الرتقاء

مناق�شة م�شاريع التخرج 
لطالب كلية ال�شيدلة عن الف�شل الأول 

تهنئة من جامعة القلمون اخلا�شة لطلبة كلية ال�شيدلة 



الآن �شرت �شيدلنيا حقًا 
امتحان املالزمة تاأطري عملي ملعارف نظرية

صبيحة الثالثاء2021/6/15م. قاعتان واستراحة، والِكمامات على مسارب 
عنايتها  القلمون  جامعة  به  ُتعنى  الذي  المالزمة  امتحان  ذلك  األنفاس، 
وبدا  األخيرة،  للمرحلة  الختامي  االمتحان  اليوم  وكان  متمكن.  جادٍّ   بصيدلي 
لجان  وكل  عصفورة  سميرة  كالدكتورة  األكاديميون  الكلية  أسرة  أعضاء 

الفحص من األساتذة، والفنيين والطلبة ... في أَلٍق من إشراقة النجاح.



كلية الطب الب�سري:

التدري�سية  العملية  اإجن��اح  �سبيل  يف 
ال�سنة  ل��ط��اب  ال�����رسي��ري��ة  وال��ت��دري��ب��ات 
يف  الب�رسي  ال��ط��ب  كلية  م��ن  ال�ساد�سة 
ح�سن  ول�سمان  اخلا�سة  القلمون  جامعة 
�سريها، وحر�سًا من رئا�سة اجلامعة على 
ممكن  قدر  اأك��ر  على  طابها  يح�سل  اأن 
ومتابعًة  وال�رسيرية،  النظرية  اخلرة  من 
يف  ال�رسيرية  بالتدريبات  الطاب  للتزام 
وت�رسين،  وحلب  دم�سق  جامعات  م�سايف 
عميد  2021/1/6م.  الأربعاء  يوم  قام 
الدكتور  الأ���س��ت��اذ  الب�رسي  ال��ط��ب  كلية 
الدكتور  العميد  ونائب  الأحمد  ر�سوان 
ال�سنة  بطاب  علمي  بلقاء  مرع�سلي  خالد 
التدريب  واقع  مناق�سة  ت�سمن  ال�ساد�سة، 
ال�رسيري يف امل�سايف التعليمية احلكومية، 
17/1/2021م.   بتاريخ  ا�ستوؤنف  الذي 
التدريب  بهذا  اللتزام  على  التاأكيد  ومت 
ملناق�سة  بالإ�سافة  لأهميته،  ال�رسيري 

تهنئة للطالب الناجحني 
بالمتحان الوطني الطبي 
لدورة ت�شرين 2020م.

لقاءان لطالب ال�شنة ال�شاد�شة القدامى واجلدد  دار
 ال

بار
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ديرعطية فيها ما ي�شتحق الزيارة
كلية الهند�سة:

كلية العل�م التطبيقية:

املرحلة الأوىل من مراحل اأوملبياد الريا�شيات الثالث ع�شر
ال�سباق اإىل القمة هدف اإن�ساين دائم



البحث: علم وابتكار وتميز
دعت كلية الهندسة المدنية والمعمارية/ قسم الهندسة المدنية 
من  والنصف  عشرة  الثانية  الساعة  العمارة،  مدرج  في  لقاء  إلى 
مقرر  في  المتميزة  البحث  حلقات  الستعراض  2021/1/3م.  األحد  يوم 
الديناميك، وكانت الدعوة عامة لطالب الهندسة المدنية والمعمارية 
المقررين. على أن يتم تسليم ملخص لكل حلقة قبل  وإلزامية لطلبة 
البحث(  حلقة  )تقرير  الورقية  بملفاتها  الحلقة  وكامل  2021/4/18م. 
واإللكترونية بتاريخ 2021/5/9م. ومناقشة أفضل خمسة أعمال بتاريخ 

2021/5/16م. 
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حلقات بحث متميزة أخ

يف مقرري الديناميك وديناميك املن�شاآت

كلية الهند�سة املدنية واملعمارية:



تزرعون داأَبًا فتح�شدون ذهبا
مناق�شة م�شاريع تخرج طالب ق�شم العمارة من كلية الهند�شة املدنية واملعمارية
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العلمية أخ الرحلة   القلمون حتت�شن  جامعة 

لكلية الهند�شة املعمارية يف جامعة الوادي



تهنئــة ورجــاء

معر�س كلية الهند�سة املدنية واملعمارية

امل�شاريع الهند�شية هي اخلربة العملية للمهند�س اجلديد
لطالب  مشتركًا  معرضًا  والمعمارية   المدنية  الهندسة  كلية  أقامت 
للعام  الربيع  الفصل  خالل  المدنية  والهندسة  العمارة  هندسة  قسمي 
2021/7/4م.  األحد  يوم  افتتاحه   في  وكان  2020-2021م.   الدراسي 

الساعة 12:00 ظهرًا.



�شعادة �شفري الهند يف اجلامعة على الرحب وال�شعة

سعادة الدكتور حفظ الرحمن سفير جمهورية الهند في الجمهورية العربية 
السورية كان ضيف جامعة القلمون الخاصة يوم األحد 2021/5/30م. وكان 
السيد  بحضور  الجامعة،  رئيس  يونس  سعيد  الدكتور  السيد  استقباله  في 
الدكتور سليم دعبول رئيس مجلس إدارة شركة النبراس والدكتور عادل جواد 

نائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية. 
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ضمن تعزيز المسؤولية المجتمعية وخدمة المجتمع استضافت جامعة 
2021/3/13م. وبلغ  السبت  الخاصة جمعية أصدقاء دمشق يوم  القلمون 
خنصر  آ.رانيا  المتابعة  مديرة  استقبالهم  في  وكان  زائرًا.   )40( الضيوف  عدد 

ومديرة العالقات العامة آ.سارة الخوري.

جمعية اأ�شدقاء دم�شق 
يف �شيافة جامعة القلمون اخلا�شة

 البيت بيتكم



دار
 ال

بار
أخ

اأ�شبوع ريا�شي ممتع ومفيد

املوؤمتر ن�شف ال�شنوي 
لوحدة نقابة املعلمني يف اجلامعة

هل النقابة تنظيم �سيا�سي �سعبي، اأم جتمع مهني؟ اجل�اب يف



جل�سمك عليك حق

 )mix street ball( بطولة كرة ال�شلة

لقاء جمع الزمالء الطلبة اإىل �شيادة العميد الركن : بهجت �شلمان ميهوب
كل جديد فيما يهم الطالب



قام الحتاد الوطني لطلبة �شورية فرع جامعة القلمون
 بن�شاطات عدة منها:

ن�ساطات طالبية
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زيـارة طـالب مدر�شـة قلــم ونــور 
يف القلم�ن ح�سن دافئ للطف�لة

باملحبة نحتويكم وبالعلم واملعرفة نرويكم 
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�شـــني 
جيـــم
 كوفيـــد19
املخاطر
اللقاحات

والفوائد
نستعرض في ُعجالٍة مجموعة من األسئلة التي تشغل ذهن طيٍف واسٍع 
هويتها  حيث  من  المتوفرة،  واللقاحات  كوفيد19-،  وباء  حول  القراء،  من 

اليتها. وبنيتها، وآلية عملها وأعراضها وفوائدها وفعَّ

د.عبدالبا�سط امل�سلَّم
كلية الطب الب�رشي



معامل العدوى املميتعدد الوفيات املوؤكدة% ألضداد SARS-CoV-2حجم العينة الب�رسيةال�رسيحة العمرية/�سنة
44-1521,335,3977.25240.0
64-4514,405,7596.246570.5
74-655,576,0663.256633.1

754,777,6503.31933011.6 فما فوق



       اليحقق اللقاح المناعة 
استمرار  فيجب  أحــيــانــًا 

اإلجراءات االحترازية 
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ال�شـرقة العلميـة 
وحقوق املوؤلــــف
المعلومات«1على  »مجتمع  باسم  يعرف  بات  الذي  النظري  النموذج 
والبحث  التعليم  على  تنكر  ال  إيجابيات  من  حملت  ما  بقدر  الرقمية  الثورة  أن 
أعمال  النتحال  والباحثين  الطالب  بعض  إغراء  في  ساهمت  فإنها  العلمي، 
اآلخرين ونسبتها إلى أنفسهم، مما ترتب عليه بروز ظاهرة »السرقات العلمية 
في البيئة الرقمية«، والتي تكمن خطورتها في أن هناك أكثر من  56 بليون 

وثيقة يتم تحميلها على اإلنترنت سنويًا.

إيجابياتها  ــن  م ــم  ــرغ ال عــلــى  الــرقــمــيــة  الـــثـــورة        
ساهمت في إغراء البعض بانتحال أعمال اآلخرين.

اأ.د. �ســـــــفاء اأوتــــــــــاين
عميد كلية احلقوق والعلوم االن�سانية.



ألمــاني  دفــاع  وزيــر        
د من لقبـــه العلمـــي  ُجـــرِّ
الكتشـــاف ســرقته 95% 

من أطروحته للدكتوراه.



اخلاليا ال�شم�شية
ٌة مل تنتِه بعد ق�شّ

طالب ماج�ستري ح�سني العي�سى
الحياة  امل�رشف اأ.د.اأمين ك�سيبي-نائب رئي�س جامعة القلمون نمط  على  وقياسًا  2035م.  العام  بحلول  أنه  العلماء  يتوقع 

الحالي، فإّن  6.5 مليار نسمة حول العالم سيواجهون نقصًا حاّدًا في الطاقة، 
وذلك إذا استمر االعتماد على الوقود التقليدي.

ت
اال

مق

الشــــمــس  تمـــدنا        
بطاقة تزيد عن احتياجاتنا 

بـ )5000( مرة



          تتمتع المنطقة 
تدفق  بأعلى  العربية 
إلشعاع الشمس في 

العالــــــــم



الفيزياء الكمومية 
جتعل ت�شفري املعلومات اأقوى 

مؤخرًا، بدأت تأثيرات الهجومات اإللكترونية تظهر على عالم األعمال. حيث 
تم اختراق بيانات شركات مثل ياهو و تارغت. أسفرت عن خسائر بمئات الماليين 

وفي بعض الحاالت مليارات الدوالرات.
 الدكتور عماد حممد اأ�سعد

رئي�س ق�سم وظائف االأع�ساء واالأدوية

ت
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        الهجــــــــــــــومــــــات 
ــة أســفــرت  ــي ــرون ــت ــك اإلل
عـــن خــســائــر بــمــلــيــارات 

الــــــــــدوالرات

 30 25 إلى  بـ  التواصل الجديد سيكون  عصر 
مليار جهاز متصل بحلول عام 2025م.
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البحار واملحيطات 
منبعًا للعقاقري الطبية

د. هاين �رشغام
ق�سم التقانة احليوية - كلية العلوم التطبيقية 

الحديثة،  األدوية  تطوير  هو  العشرين  للقرن  الرئيسية  اإلنجازات  أحد  إن 
البنسلين  مثل  األدوية  ساهمت  العشرين،  القرن  أوائل  في  ظهورها  فمنذ 
األمراض  معالجة  في  كبير  بشكل  وغيرها،  والفينكريستين،  والستربتوميسين 
البشرية. لقد أدت عالجات األدوية الجديدة إلى إطالة عمر اإلنسان وتحسين جودة 
الحياة. في هذا الصدد، أصبح المجتمع يعتمد أكثر فأكثر على توافر المنتجات 

الصيدالنية اآلمنة والفعالة.



�سكل )1( دواء Vincristine امل�ستخدم لعاج بع�ص انواع ال�رسطانات

          البحر أشبه بمصنع 
عمالق إلنتاج األدوية 

والعقاقير الطبية



في  للتغيير  الجديد  الجيل  من  مهًما  جزًءا  السحابية  الحوسبة  أصبحت 
مشاركة  إلى  السحابية  الحوسبة  ظهور  أدى  إذ  المعلومات،  تكنولوجيا 
المصرفي  والقطاع  التكنولوجيا،  تلك  تطبيقات  في  المجاالت  من  العديد 
بطبيعة الحال ليس استثناًء، ففي الوقت الحالي بدأ المزيد من البنوك في 
التفكير في تحويل البنى التحتية التقليدية لتكنولوجيا المعلومات إلى حلول 
أيًضا درجة معينة من التحدي للبنوك فيما  الحوسبة السحابية. ولكن يوجد 

يتعلق بأمن البيانات واستمرارية األعمال وما إلى ذلك. 
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احلو�شبة ال�شحابية يف قطاع امل�شارف: 
مفهومها, مزايا تطبيقها, متطلبات تطبيقها

الدكتور: تامر رفاعةوالتحديات الناجمة عن التطبيق 
كلية االأعمال واالإدارة



       قـــــم بشـــــراء 
الخدمــات رخيصــة بـدال 

من تكالـيف إنتاجهـا

الحوســـبة الســـحابيــــــة أصبحــت جزءًا مـــــن 
حياتنــــا فـــي معظــــم المجــــاالت



 Aech .d Desigen  Interieur أو العمارة الداخلية  التصميم الداخلي  
وهو  الجميلة،  الفنون  مجاالت  أهم  من  لواحد  عالمية  مسميات    Interieur
العامة  بعض  عند  االختالطات  من  شيء  فيه  يزال  ما  اختصاص  أو  مصطلح 
مع  وتداخله  والعمارة،  الفنون  مجاالت  في  المتخصصين  وبعض  الناس  من 
عمل المعمار والعولمة Globalisatice هي الصورة التي تتم فيها عملية 
عملية  إنها  أي  اآلخر،  واإلنسان  اإلنسان  بين  وألوانه  أشكاله  بكل  التواصل 

إنسانية ذات تأثير متبادل.
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يجب التركيز على سمات هويتنا وأسسها 
الجمالية المميزة مع مواكبة العصر

االأ�ستاذ الدكتورعـبد الرزاق معــاد
 كلية االإعالم والفنون التطبيقية

الت�شميم الداخلي بني املحلية والعوملة



مــهــنــدس  ــم  ــت ــه ي      
بالمتطلبات  التصميم 
ــة الــمــاديــة  ــي ــف ــي ــوظ ال
والنفســــية، بانســــجام 
والتقاليد  الــعــادات  مع 

والمعتقدات

كل  عــن  بعيدة  المتوحشة  العولمة 
وتسعى  أخالقية،  وقيم  إنساني  حس 

للقضاء على الهوية والخصوصية



)Botanical products\ Phytomedicines( :األدوية النباتية
هي عبارة عن نباتات, أجزاء من النباتات, تستخدم بهدف عالجي أو لتحسين 
أو  الشاي(,  أكياس  )ضمن  شايات  بشكل  تكون  قد  فقط.  والرائحة  الطعم 
خالصات  على  حاوية  الكبسوالت  كالمضغوطات,  صيدالنية  أشكال  ضمن 
مركزة سائلة أو صلبة من هذه النباتات, وقد يعزل منها مركب أو مجموعة 

من المركبات الكيميائية لتقدم أيضًا بشكل متممات غذائية.

د.فرح خليل يو�سف
كلية ال�سيدلة
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الأدويــــة النبـاتيـــة
)Botanical Drugs(



األدوية النباتية 
رخيصة، متوفرة، 

فّعالة، آمنة!!!

        ميزانية األدوية النباتية حول العالم 
تصل إلى 62 بليون دوالر أمريكي, 

يشكل االتحاد األوروبي 45%.



كل منا يتمنى أن يكون له في مسكنه حديقة طبيعية تكون مرآة مصغرة لكثير 
من المخلوقات الحية المنفية في أدغال الطرف اآلخر من العالم.

كل منا يتهيأ لتلك الفرصة التي تتيح له التعامل مع هذا الكائن الرهيف الصامت 
الذي يمتلك الكثير من األحاسيس وردود األفعال المقلقة، خاصة عندما ال تستطيع 
أن ترسي بينك وبينه حبال التواصل التي البد أن تبدأ من اطالعك واستيعابك لكثير من 

االحتياجات األساسية والضرورية التي يحتاجها النبات في مختلف مراحل حياته.

نباتـات الزينـة املنزليـــــــــــة والعنايـة بهـا ت
اال

مق



نباتـات الزينـة املنزليـــــــــــة والعنايـة بهـا

 جدول )1( ت�سخي�ص خمت�رس لبع�ص الأمرا�ص التي تتعر�ص لها النباتات املنزلية



ُبخــالء اجلـاحــظ عة
سا

 و
عة

سا

من طرائف لغتنا اجلميلة واأدبنا ال�ساحر _ د. حممد معراوي



دواء للفــزع �شروب من كالم العرب

اأردتك عا�شقًا 
ل كاتبًا يف الديوان

...    فهو...« »كلُّ
فهي ن�سيم. رك �سجراً    كلُّ ريٍح لتحُ
فهو ق�سب. كلُّ عظم م�ستدير اأجوف   

فهو اإ�سكاف. كلُّ �سانٍع عند العرب   
. فهو  ِقنٌّ كلُّ عامل باحلديد   
فهو جند. كلُّ ماارتفع من الأر�ص   
فهو ِحْنٌو. كلُّ �سيء فيه اعِوجاج وانعراج  
فهو ُغرَّة. كلُّ ماٍل نفي�ٍص عند العرب  

فهو ُطرفة. كلُّ م�سَتحَدٍث اأعجبك   
فهو َحلي. كلُّ ما حلَّيَت به املراأة   

فهو فاح�س. كلُّ �سيء جتاوز قدره   
فهو طاٍغ. ه     كلُّ �سيء جاوز حدَّ

فهو رطانة. كلُّ كام لتفهمه العرب   
فهو ركيك. كلُّ �سيء قليل رقيق    

فهو نفي�س. كلُّ �سيء له قدر و�ساأن  
فهو لدٌن. كلُّ �سيء لينِّ    

كلُّ �سيء منت عليه فكان وطيئًا   فهو وثري.
فهو ُمَتَفهِّق. َع     كلُّ �سيء تو�سَّ
فقد ت�سنَّمه. كلُّ اأحٍد اعتلى �سيئًا   
فهو �سماء. كلُّ ما عاك    

فهي �سعيد. كلُّ اأر�ص م�ستوية   
فهو �رشح. كلُّ بناء عاٍل    
فهو عورة. �ستحيا منه    كلُّ ما يحُ
فهو داّبة. كلُّ مادبَّ على الأر�ص  

فهو �ُسحت. كلُّ قبيح الذكر    
فهو  َعْر�ٌس اأو َعَر�س. كلُّ �سيء من متاع الدنيا   

فهو مهلكة. كلُّ مايوؤدي للهاك    
فهي قارعة. كلُّ م�سيبة �سديدة   
فهو حديقة. كلُّ ب�ستان له �سور   
�رشبه كلَّه. ا�ستفَّ مايف الإناء   
اأكله كلَّه. احتفَّ مايف القدر   

حلب لبنها كلَّه. نهك الناقة    
ا�ستخرَج ماءها كلَّه.  نزف البئر    
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لننكــر اأحــدًا 
بـل نعتــز باأهــل العلــم

  وقفة مع األستاذ الدكتور عمار كعدان 
نائب عميد كلية الهندسة المدنية والمعمارية

العلم ميثاق شرف الناجحين، والعمل به ارتقاء بأهل األرض، والعلماء 
ورثة األنبياء، يهدون للتي هي أرقى. 
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قلوٌب مع اهلل

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

info@uok.edu.sy
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الأ�شابع البنف�شجيَّة



ذَرَفــْت دمــوَع احلــزِن  مْن اأ�َســٍف
َفـــْت   َحـــَردًا وعلــى اخلــدود  توقَّ
ــــــْت   مِلـــــــا     �َســــِمـَعْت ياُحلــــَوًة   َرقَّ
واحلــزن  �ســّوى    يف    غاللِتــِه
قلبــي �ســرى يف روِح مــا َم�َســَحت
َحِزَنــْت �سلوعــي  والفــوؤاد  مبــا
و�َسَكــتُّ عــن   قــويل  ويلجمنــي
دمعتهــا كفكفــُت   لــو   َوَودْدُت 
اإنَّ  احلرائــر حرمــٌة  وُم�سانــة
َغِنَمــْت ليلــٍك     مــن   يازهــرًة  
َف�َســَدْت ــٌب  تغا�سُ احليــاَة  اإنَّ 
َبَغــْت احليــاُة   واإذا  لجتزعــي 

خـواطــر

جرعـات نف�شــيـة

ــة نفـ�ٌس نديَّ
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 Fig. 3: Comparison of Summary Generated by Score-Based, Machine-Learning
.and NLP-Based Approach

Table 1

Reference 
Summary System Name Recall Precision F-Score

Five 
reference 

Summaries

score-based 
approach 0.513 0.388 0.442

machine-learning 
approach 0.546 0.362 0.405

NLP-based 
approach 0.572 0.459 0.498



حلقات بحث متميزة 
كلية الهندسة المدنية والمعمارية




