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التعليم االفرتا�سي 
والهجني والـ...

مو�شوع الت�شتوعبه �شفحًة �فتتاحيًة. لكننا ن�شري �إليه حتت 
�شغط ��شطر�ر �ملوؤ�ش�شات �لعلمية �إليه يف ظروف خا�شة، وبدء 
تخ�ش�ص موؤ�ش�شات جديدة به. فاإذ� بد�أنا بالعنو�ن: �لتعليم، ثم: 
�الفرت��شي. فاإن كثريون �الآن اليقبلون كلمة �لتعليم، ��شتناد� 
�لتعلم  �أن  حمتو�ها  و�أهم  بياجيه،  جلان  �لبنائية  �لنظرية  �إىل 
باكت�شاب  �ملتعلم  يقوم  �أن  هو  �ملعنى  ذ�  �لتعلم  �أو  �مُلجدي 
�لعلم بنف�شه؛ الأن مايكت�شبه يكون �أمتَّ و�أبقى. ورغم �أن �لنظرية 
�أتباع،  لها  �ملا�شي، و�شار  �لقرن  �إىل ثالثينيات  تعود  قدمية 
وتوجهات، و�إ�شافات، �إال �أن عامل �لرتبية و�لتعليم �شجَّ بها يف 
�ل�شنو�ت �الأخرية كاأنها �أحدث �الكت�شافات، ودور �ملعلم فيها 
�لتعلم  �إن  �إذ  و�قعية.  بيئة  �لتعلم، يف  �أدو�ت  للمتعلم  يهيِّئ  �أن 
من �حلياة بطيء، و�لتجارب �لو�عظة طويلة �الأمد. فال بد من 
تهيئة بيئة و�قعية للتعلم، وهذ� يجعلنا نقرر �أن )�لتعليم( ي�شمل 

�لتعلُّم، يف �أنو�عه.
بعد...(  عن  �لتعلم  �الإلتتكتترتوين،  )�لرقمي،  �الفرت��شي  �أمتتا 
�حلقيقي...  �أو  �لو�قعي،  �أو  �لنظامي،  �لتعلم  مبقابله:  وي�شعون 
�أن �الفرت��شي ي�شارك مايقابله يف كل ذلك. لكنه يعي�ص  و�حلق 
فهو  و�قعي.  هو  وال  وهمي،  خيايل  فالهو  �حلا�شوب،  ذ�كرة  يف 
�أن  ميكن  ولذلك  اليرن(  )جورن  �لعامل  عليه  �أطلق  كما  �فرت��شي 
�ملد�ر�ص  يف  �لتعلم  وهو  �لوجاهي(  )�لتعلم  مقابله  على  نطلق 

مبو�جهة �ملعلم و�لزمالء وعنا�رص �لتعلم �الأخرى. 
يف  يت�شكل  بديل  عامل  �إنتته  �الفرت��شي،  �لو�قع  يف  وقالو� 
�أفقًا  ويعطي  �ملكتمل  �لتو�جد  من  يخلق حالة  �حلا�شبات  ذ�كرة 
لتطور  وجه  �الفرت��شي  فالتعلم  وعليه  �لب�رصية.  لتطور  �آختتر 
�لب�رصية. وكثريون جاهرو� بهذه �لّد�ّلة؛ وكرث �حلديث عن فو�ئده 
و�أ�شاليبه ونتائجه... و�حلق �أنهم ن�شبو� له ماُين�شب للتعليم عامة. 
و�إن  �الفرت��شي،  على  ق�رص�  لي�ص  بالتعليم  �لتكنولوجيا  فدمج 
كان �الفرت��شي يعتمد بكليته عليه. كما ن�شبو� له �إمكانية �لتعلم 
�لتفاعل  و�إمكانية  غريه،  يف  التتوفر  قد  علوم  وتلقي  �مل�شتمر، 
�لتعاي�ص  �لتعلم من جتارب خطرة الميكن  و�إمكانية  مع �ملعلم، 
�شمنها... وجممل ذلك لي�ص خا�شية مميزة الأي نوع من �لتعليم.

تعليم  �إمكانية  هو  �الفتترت��تتشتتي،  �لتعليم  به  ماينفرد 
�لتالمذة �ملقيمني خارج �لبالد �ملناهج �لوطنية للحفاظ على 
�أبنية وم�شاحات،  �ل�شخ�شية �خلا�شة مبجتمعهم. كما ويوفر 
ويوفر على �ل�شبان �جلامعيني �ل�شفر لطلب �لعلم خارج �لبالد 
��شتيعاب  من  ن  وميكِّ �حلياة،  دروب  يف  �ملحتمل  و�ل�شياع 

�أعد�د �أكرب من �ملتعلمني.
ولال�شتفادة من هذه �لو�شيلة يجب �لوفاء مبتطلباتها، وما 
هي �إال حا�شوب وم�شد�ح )مايك( وطاولة وكر�شي و�شابكة ذ�ت 
وتهيئة  و�ملتعلمني،  �ملعلمني  لتدريب  و�الأولوية  عالية.  �رصعة 
�لالزمة  و�لتطبيقات  �حلا�شوب،  ويقدمه  يتلقاه  ب�شكل  �ملناهج 
مثل: )zoom( و )Teams( وغريهما من �لتطبيقات �لتعليمية 
تبد�أ  ذلتتك  وبتوفري  و�ل�شورة.  بال�شوت  �لتو��شل  وتطبيقات 

�ال�شتفادة من ميز�ت �لتعلم �الفرت��شي باأنو�عه.
كبرية  خماطر  �لتجربة  �شوء  ويف  �أبتترزو�  �لرتبويني  لكن 
�أهمها باخت�شار �إ�شابات نف�شية و�إحباط ب�شبب �لوحدة و�مللل، 
وجتريد  �الجتماعي،  و�لتحفيز  �ملناف�شة،  غياب  ب�شبب  وتر�جع 
ووطنه  مبجتمعه  �رتباطه  تعزز  �جتماعية  ذكريات  من  �ملتعلم 
وهو  �خلتتربة،  نقل  ُي�شمى  ما  على  قدرته  وفتتقتتد�ن  وجماعته، 
�لتفكري  مهار�ت  من  بلوم  ماي�شميه  �أو  �ملجتمع  يف  توظيفها 
و�مُلُثل  �لرتبية  عن  �لتعليم  وعزل  )�لتطبيق(،  و�أعالها  �لعليا 
�خللقية �لتي توؤهل �ملتعلم للتعاي�ص مع �ملجتمع، مبعنى �إبعاده 
�ملخاطر  �تقاء هذه  �أمر  و�شيكون  �الجتماعي...  �لعقد  ي�شبه  عما 

على عاتق �الأهل، ولن ي�شتطيعو�.
�ملدر�شة  يف  �لتعلم  بع�ص  �أي  �لهجني،  بالتعلم  قالو�  و�إذ 
جميعها  �الفرت��شي  ميز�ت  ين�شف  فهذ�  �الإنرتنت،  عرب  وبع�شه 

ويجعله بال م�شّوغ.
�أي  �أن  نالم�شه،  وما  �الجتماع  علماء  ر�آه  فيما  �ملوؤ�شف 
يطمح  عنها  الغنى  �تترصورة  ي�شبح  �خرت�عه  مبجرد  �ختترت�ع 
بني  يبقى  وال  م�شاوئه!  ح�شاب  بتتدون  جميعًا  �لنا�ص  �إليها 
�لتعليم  �شيهاجر  فهل  عنها.  �ال�شتغناء  ميكن  �لتي  �لكماليات 

كليا �إىل �لتعليم �الفرت��شي.؟
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�للقاء  عريفة  �شميد  حنني  �الآن�شة  بتتتد�أت 
و�إكبار�ً  �إجتتالاًل  �شمت  دقيقة  تاله  بالرتحيب، 
�ل�شوري،  �لعربي  و�لن�شيد  �لوطن،  �شهد�ء  الأرو�ح 
ر  ون�شيد جامعة �لقلمون، ثم عر�ص �رصيط م�شوَّ
�أع�شاء  وُدِعتتتَي   . باجلامعة  للتعريف  ق�شري 

�ملجل�ص �إىل �ملن�شة.

ثمَّ حتدث �لدكتور �شعيد يون�ص رئي�ص جامعة 
باالأ�شاتذة  وعتترَّف  ترحيبية،  بكلمة  �لقلمون 
جاء  وممتتا  �لكليات،  وعتتمتتد�ء  �لرئي�ص  نائبي 
»�إىل  ب�شعارها:  تعمل  �جلامعة  �أن  حديثه  يف 
�أننا بالعلم  �إميانها  �نطالقًا من  �لعلياء بالعلم« 
و�ملعرفة نبني �لوطن. كل طالب هو م�رصوع حلم 
نرجو حتقيقه، ومتابعة �لطريق �إثر من تخرجو� 
قباًل، فنحن يف �أم�صِّ حاجة له يف مرحلة �لبناء، 
�رصعة  من  وحذَّر  �ملنا�شب.  باأعلى  لهم  وتفاءل 
�لوقت، ووجوب �غتنامه يف �أجمل مر�حل �لعمر 
و�تباع  �لدر��شة،  وهي �جلامعية، ون�شح بجّدية 
�ملر�شدين  �إىل  و�لتتعتتودة  �ملكتوبة،  �لتعليمات 

رئا�سة اجلامعة ترحب بطلبتها امل�ستجدين

�الأق�شام،  وروؤ�تتشتتاء  و�الأ�تتشتتاتتتذة  �الأكتتادميتتيتتني، 
�لنظام  بو��شطة  �ل�شكاوى  �أو  باالأفكار  و�لتعاون 

�الألكرتوين �لذي يحافظ على �ل�رصية.

على  �حلتتديتتث  �ملجل�ص  الأعتت�تتشتتاء  وتتتترك 
كلٌّ  ليقّدم  كلية؛  كل  طلبة  �أعتتد�د  وفق  �لت�شل�شل 
ماير�ه، وفكرة عن كليته؛ فقدمو� �رصوحا و�فية 
�جلامعية  �حلتتيتتاة  ممار�شة  متتن  �لطلبة  تتن  ُتتتكِّ

بكفاءة  وجناح :
– �لتعريف ب�شوؤون �لطلبة �لعامة .

. – �لتعريف باأق�شام كل كلية 
. –   تو�شيح نظام �الإر�شاد �الأكادميي 
. –  تو�شيح نظام �ل�شاعات �ملعتمدة 

و�تترصورة  �لرت�كمي،  �ملعدل  مفهوم     –
�ل�شعي لتح�شيل معدل عاٍل.

بح�شور  �لطلبة  �لتتتتتز�م  على  �لتاأكيد    –
�ملحا�رص�ت، و�رصح ن�شب �لغياب �مل�شموح بها.

وعلى  �الأخالقي،  �اللتز�م  باأهمية  �الإ�شادة   -
�أن تكون �مل�شلحة م�شرتكة بني �جلامعة وطلبتها.

لل�شوؤون  �لرئي�ص  نائب  �لناظر  د.�شائد  بد�أ 
�الأكادميي،  �لنظام  فو�شح  و�لطالبية:  �الإد�ريتتة 
مع  �لت�شاور  و�تتترصورة  �ملعتمدة،  و�ل�شاعات 
�ملر�شد �الأكادميي، و�لعودة يف حلول �مل�شكالت 
من  وحذر  �ملنا�شب.  ت�شل�شل  وفق  �جلامعة  �إىل 
�لغياب �مل�شموح به، ومن  لن�شبة  �لفهم �خلاطئ 

�لغ�ص يف �المتحانات.

�لطب  كلية  عميد  نائب  علي  د.�أميتتن  تتتاله 
�لب�رصي مبز�يا �لكلية و�أق�شامها، و�أنها �لوحيدة 
�لتي تلك م�شفى بهذه �ملز�يا، وبعدد خريجيها 
خريجي  من  �شوريا  يف  �الأكتترث  �تتشتتارو�  �لذين 

�جلامعات �خلا�شة. 

طب  كلية  عميد  �لتتعتتادل  عمر  �لدكتور  ثم 
�جلامعة  �أن  و�أو�شح  بالطلبة،  فرحب  �الأ�شنان، 
طب  كلية  يف  �لطلبة  من  �لقليل  بالعدد  تكتفي 
تتاز  �لتي  �ملخرجات  جودة  ل�شمان  �الأ�شنان 
باحلر�ص  �لطلبة  و�أو�شى  �لقلمون،  جامعة  بها 
��شتخد�مها  ح�شن  وعلى  �لكلية،  جتهيز�ت  على 

الأنها من �أجلهم. وذكر �أق�شام �لكلية. 

تاله �لدكتور ن�شو�ن �شجاع �لدين نائب عميد 
2004م.  منذ  �فتتاحها  فذكر  �ل�شيدلة:  كلية 
وعدد خريجيها، و�شاعاتها �ملعتمدة و�أق�شامها، 

و�أهمية �شاعات �ملالزمة �خلم�شمئة.
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تسهيل  في  ورغبتها  أبنائها،  على  المعهود  بحرصها  الجامعة،  رئاسة 
االنسجام مع أسرة الجامعة للمستجدين فيها، ولتعريفهم بنظامها والعقد 
األخالقي السائد في رحباتها، دعت الطالب المستجدين إلى اللقاء مع أعضاء 
مجلس الجامعة، رئاستها واألساتذة عمداء الكليات في المدرج الكبير، وتم 

اللقاء في الساعة الثانية عشرة من يوم اإلثنين 2021/12/6م. 



ثم �لدكتور �شليم دعبول عميد كلية �لهند�شة 
مبا  �لهند�شة  طلبة  ر  فذكَّ و�ملعمارية،  �ملدنية 
ونبَّه  �لكلية،  عمادة  مع  بلقائهم  لهم  و�شحه 
و�لقو�نني،  بالتعليمات  �اللتز�م  �تترصورة  �إىل 
و�الأخالق  �ملتزنة،  �لرزينة  �ل�شخ�شية  و�شمات 
من  لنحتمي  و�حتتدة  يتتد�ً  نكون  و�أن  �لفا�شلة، 
نت�شاهل  و�أال  جمتمعاتنا،  �إىل  تت�شلل  موبقات 
�الجتماعي،  �أمننا  ل�شمان  عنها  �لك�شف  يف 

و�حلذر من رفاق �ل�شوء.

جنار  �إح�شان  �لدكتور  �لهند�شة  كلية  عميد 
ق�شم  على  و�الإقتتبتتال  �لكلية  �أق�شام  ذكر  بتتدوره 
�ملر�شد،  مع  �لت�شاور  و�رصورة  �مليكاترونك�ص، 

ومعرفة �خلطة �لدر�شية.

حيدر  د.نهاد  و�الإد�رة  �الأعمال  كلية  عميد 
ر مبا يجب من �الجتهاد و�حلر�ص على �ُشهرة  ذكَّ
�جلامعة وكفاءة خريجيها، الأن ذلك �شيكون من 
�مل�شتقبل  بناء  �أن  وذكر  �شخ�شياتهم.  حمدد�ت 
يحدد  �أن  �لطالب  فعلى  �الأوىل،  �ل�شنة  من  يبد�أ 
هدفه، و�أن يعدَّ نف�شه مبا يو�شله �إىل هدفه، من 
ون�شح  ومهن...  مهار�ت  ومركز  �أ�شاتذته،  خالل 
بفتح عالقة طيبة مع زميل متفوق، و�حلذر من 
�ملعطلني. ووعد بامل�شاندة الأن �لكفاءة م�شلحة 

م�شرتكة للجامعة و�ملتخرج.

�لتطبيقية  و�لفنون  �الإعتتتالم  كلية  عميد 
�لدكتور �إياد حممود: �فتخر باملّد �جلميل من هذ� 
ق�شمي  وذكر  و�لن�شاط،  باحليوية  �ملفعم  �لعدد 
�لفنون  �أن  ور�أى  �مل�شتقبلية.  و�خلطط  �لكلية، 
�رصيك موؤهل ل�شوق �لعمل لعالقتها بالت )ميديا( 

�لتعلم  منها:  ن�شائح  وقدم  )تكنولوجيا(.  و�لت 
عملية �رص�كة ثنائية بني �الأ�شتاذ و�لطالب، و�أن 
على �لطالب �أن يكت�شب �خلربة ويربطها مبعارفه 
�حلياة  ميار�ص  و�أن  للخرب�ت،  تر�كمًا  م�شكاًل 
�إميل  بقول  م�شت�شهد�ً  حياة،  كاأ�شلوب  �جلامعية 
زوال: »جئت �إىل �حلياة الأعي�شها ب�شغف«، و�لوقت 

يطري، و�أنت �لطيار عليك توجيهه باأمان.

كلية  عميد  نائب  دبتتا�تتص،  مايا  �لتتدكتتتتتورة 
�حلقوق: ُيقا�ص  تقدم �ل�شعوب باحرت�مها للقانون، 
فهو �رصورة لال�شتقر�ر، ويجب �إتقانه، و�لعمل من 
لتحمل  حتقيقها  وو�شائل  �الأهتتد�ف  جودة  خالل 
على  �حلر�ص  وذكتترت  و�حلتتق.  �لعدل  م�شوؤولية 
�لتدريب، و��شتماعها الآر�ء �لطلبة. فالعلم و�لعمل 

هما �شاحة �حلياة ونحن ننجح معًا.

د.�أمين ك�شيبي عميد كلية �لعلوم �لتطبيقية؛ 
�الأخرى،  �لكليات  تخدم  فريدة،  كلية  �أنها  ذكر 
عد�  �لكليات  جميع  يف  متتقتترر�ً   )51( وتتتدر�تتص 
�أع�شاء  وعدد  �أق�شامها،  ذكر  و�حلقوق.  �لفنون 
�لهيئة �لتدري�شية. وطلب �ال�شتفادة من �ل�شاعات 
�لدر��شة  يف  باجلد  �لطلبة  ون�شح  لهم،  �ملكتبية 

لنيل درجة �لنجاح �لكامل غري �ل�رصطي.

وحتتدة  رئي�شة  خ�شور  نينيت  �لتتدكتتتتتورة 
مفاتن  حتمل  مكتوبة،  كلمة  �ألقت  �ملتطلبات 
�أن  نرجو   ...« فيها:  جاء  ومما  جميلة،  بالغية 
تق�شو� فرتة در��شية مكللة بالتفوق... ما �أجملكم 
�لعلم...  مو�قع  يف  تر�بطون  و�أنتم  �الأبناء  �أيها 
ال�شتقبال  �الأوىل  �لو�حة  هي  �ملتطلبات  وحدة 
يتاأبطون  �شتى،  م�شارب  ياأتون من  �مل�شتجدين. 

عاد�ت و�شلوكيات خمتلفة هدف �جلامعة �أن ُتعيد 
�لطالقة  �لطالب...  �شخ�شية  �للغة  �شياغتها... 
�ملتخرجون  �لفكرية.  �لطالقة  ت�شاوي  �للغوية 
ُكرُثٌ و�ملتميزون قليل...�ملناف�شة �ليوم على حلبة 
عاملية.... �نطلقو� و�نعمو� ببيئة �لتعلم... �لنجاح 

يبد�أ من قاعات وحدة �ملتطلبات...«

عادل  حممد  �لدكتور  كان  �ملتحدثني  �آخر 
�لعلمية.  لل�شوؤون  �جلامعة  رئي�ص  نائب  جتتو�د 
يو�جهون  �لطلبة  الأن  �لكالم  يف  تاأخر  �أنه  ذكر 
بعالقاتهم عمد�ءهم، و�لنائب �الإد�ري، وعالقاته 
�أكادميية �أكرث منها طالبية. ذكر �أن �أهم �لهموم 
تطوير �خلطط �لدر�شية، و�أن خططنا هي �الأحدث 
�الآن  �الهتمام  �لع�رصية.  �ملتطلبات  وتو�كب 
قادرين  �أطباء  الإعتتد�د  �لطبية.  �لكليات  بخطط 
�لطبي. متطلبات  �لعمل  �لعمل �شمن فريق  على 
�أخرى،  كليات  يف  د�ر�شني  على  ُتعرِّف  �جلامعة 
جامعتنا  �لعمل.  يف  �أمثالهم  �شتو�جهون  ممن 
ر�فقت مفهوم �جلودة من �أول ظهوره يف �شورية. 
فرنجو  �ملتتقتترر�ت؛  تقومي  �لطلبة  متتن  �شنطلب 
يف  و�ل�شدق  �ملقرر  فهم  على  �لتقومي  يبنى  �أن 

تقوميه، لن�شتفيد من �الآر�ء يف �لتطوير.

نخرِّج  باأننا  �للقاء  يون�ص  د.�شعيد  ختم  ثم 
من يبدعون فر�ص �لعمل، ال من يبحثون عنها. 
ر�ئد  نخرِّج  �لتفكري.  �أبتتو�ب  تفتيح  �إىل  نتوجه 

�أعمال موّلد�ً للفر�ص.

�أ�رصة جامعة  �للقاء كان رجاء   ويف نهاية 
يف  �أبنائها  لكافة  و�لتمّيز  �لتفوق  �لقلمون 

حياتهم �جلامعية ومابعد �جلامعية…
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بني  بالتعاون  و�الإ�تتتشتتتادة  �لتترتحتتيتتب  وبتتعتتد 
�جلامعتني، �طلع �لوفد �لز�ئر على �ملبنى �لتعليمي، 

جامعة �سيفا�ستوبول الرو�سية يف رحاب جامعتنا
   وفد من جامعة سيفاستوبول الحكومية الروسية برئاسة 
األربعاء  يوم  قام  الجامعة  رئيس  نيتشايف  فالديمير  الدكتور 
2021/11/17م. بزيارة جامعة القلمون الخاصة. تنفيذا التفاقية 

تعاون علمي بين الجامعتين. ورحب بالوفد كل من:
رئيس جامعة القلمون د.سـعيد يونـس.

ورئيس مجلس اإلدارة عميد كلية الهندسة المدنية والمعمارية 
د.ســليم دعـبـول.

ونائب رئيس الجامعة للشؤون اإلدارية والطالبية د.سـائد الناظـر.

و�ملخابر، وم�شفى �ملدينة �لطبية �لتعليمي. و�أ�شاد 
�جلامعة،  معامل  متتن  �شاهده  مبتتا  �لتتوفتتد  رئي�ص 

وبداللته على م�شتوى تعليمي رفيع.
يف  �جلتتامتتعتتة  طلبة  �إىل  �لتتوفتتد  �جتتتتتمتتع  ثتتم 
�شمت  دقيقة  �جلميع  ووقتتتف  �لتتكتتبتتري،  �ملتتتدرج 
ون�شيد  �ل�شوري  �لن�شيد  ثم  �ل�شهد�ء،  الأرو�ح  �إجالال 
رو�شيا �الحتادية، وعر�ص تعريفًا و��شعًا بجامعة 
َب مبن يودُّ  �شيفا�شتوبول، وم�شتو�ها �لعلمي، ورحَّ

منهم بعد �لتخرج �إكمال در��شاتهم �لعليا فيها.
لبحث  �لكليات؛  بعمد�ء  �لتتوفتتد  �لتقى  ثتتم 
تال  وتوطيده.  �جلامعتني  بني  �لتعاون  تنمية 
ذلك جولة للوفد على �أهم �ملعامل �حل�شارية يف 
منطقة �جلامعة، عاد بعدها �ل�شيوف �إىل دم�شق 

مودعني بال�شالمة…



�الإثنني  بتتد�أ  �لتتذي  �لرو�شي  �ل�شوري  �للقاء  �شمن 
جو�د  عادل  حممد  �لدكتور  �أجتترى،  2021/11/16م. 
ق�رص  يف  لقاء  �لعلمية  لل�شوؤون  �جلامعة  رئي�ص  نائب 
روؤ�تتشتتاء ثالث  ونتتتو�ب  روؤ�تتشتتاء  متتع  بدم�شق،  �ملتتوؤتتتر�ت 

جامعات رو�شية هي:
Samara State Technical University
ulyanovsk state university
platove south
russian state polytechnic university

جامعة  وبتتني  بينها  تتتعتتاون  عتتالقتتات  بحث  فيه  مت 
�لقلمون، و�نتهى �للقاء بتوقيع ثالث �تفاقيات تعاون بني 
�جلامعة وكلٍّ من �جلامعات �ملذكورة، وقعها كل من روؤ�شاء 
�جلامعات �ملذكورة و�ل�شيد �لدكتور حممد عادل جو�د. ومت 
وو�شع  �لتعاون  لتوثيق  �لتتزيتتار�ت؛  تبادل  على  �التفاق 

�خلطط �لالزمة لتنفيذها.

توقيع اتفاقيات التعاون مع ثالث جامعات رو�سية

�شحة  على  �ملالكة  �لنرب��ص  و�رصكة  �جلامعة  حر�ص  من  �نطالقًا 
�رصكة  �أعلنت  �جلامعي،  �ل�شكن  �أبنية  �شمن  �لقاطنني  �لطلبة  و�شالمة 
�لتاأمني  خدمة  تكاليف  تغطية  للجامعة،  �ملالكة  �مل�شاهمة،  �لنرب��ص 
نفقتها  على  �جلامعي  �ل�شكن  بخدمة  �مل�شرتكني  للطلبة  �ل�شامل،  �ل�شحي 

وذلك للعام �لدر��شي 2021-2022م. 
لقاء  �جلامعي،  �ل�شكن  بخدمة  �مل�شرتكني  غري  �لطلبة  من  يود  وملن 
�شامل  تاأمني �شحي  مد.  وهو  �شبكة غلوب  )62.000(ل.�ص �شمن  مبلغ 

من �لدرجة �الأوىل.

دعتتت  2021/12/4م.  يف  �ل�شتتبت 
�جلامعتتة جميع �لعاملتتني و�لطلبة، �لذين مل 
يتلقتتو� �للقاح �شتتد فريو�تتص )كوفيد-19(، 

�أن ي�شتتتجيبو� حلملتتة �لتلقيح �لتتتي جتريها 
�جلامعتتة، باإعالم مكتتتب �خلدمات �لطالبية 

بهويتهم.

التاأمني ال�سحي ال�سامل للمقيمني بال�سكن اجلامعي 

حملة لقاح فريو�س)كوفيد-19( يف اجلامعة

بر�شالة مهيبة بعثتها جامعة 
عمان �الأهلية، رغبت �إدر�ج �أ�شماء 
متتن يرغبتتون متتن �أع�شتتاء �لهيئة 
�لتدري�شية يف جامعة �لقلمون، يف 
مني لبحوث  قو�عتتد بيانتتات �ملحكَّ
يف  �ملحكمتتتني،  �لبلقتتاء  جملتتتي 
�جلامعة �ملذكورة، للم�شتتاعدة يف 
حتكيم �لبحوث �لعلمية و�لدر��شات 

و�لعلوم �لتطبيقية و�ل�شحية.

تعــــاون بحثــــي 
مــــــع جـــامـــعـــة
عــمــان االأهــلــيــة 
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�لتت�تتشتتوؤون  وز�رة  يف  �لتنموي  �شند  فتتريتتق 
�الجتماعية و�لعمل دعا �إىل )ور�شة( عمل بعنو�ن: 
»ملتقى �مل�شوؤولية �الجتماعية لل�رصكات وربطها 

باأهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة«.
يف  َلها  ومثَّ �لتتدعتتوة،  �لقلمون  جامعة  لبَّت 
�جلامعة،  �أمينة  �ل�شماط  د.كندة  من:  كل  �مللتقى 

�آ.ر�نيا خن�رص مديرة �ملتابعة.
ح فيها  �أ�شدر مطبوعة و�شَّ وبنتيجة �مللتقى 
باملفاهيم،  منها  ماتعلق  و�مل�شاكل،  �لتحديات 
و�لعو�مل  بالت�رصيعات و�الإجر�ء�ت،  وماله عالقة 
و�نتهى  لل�رصكات،  �لد�خلية  و�لعو�مل  �خلارجية، 
�إىل �حللول و�لتو�شيات، من مثل: توعية �ملجتمع 

مبفهوم �مل�شوؤولية �الجتماعية، وحتديد مفهومها، 
حمفز�ت  وو�شع  يلزم،  مبا  �لت�رصيعات  وتعديل 

لل�رصكات ملمار�شة �مل�شوؤولية �الجتماعية.
�ملناق�شات،  يرثي  �أن  �جلامعة  وفد  ��شتطاع 
و�أن يقدم �لتو�شيات �ملنا�شبة. وكان ذلك م�شاهمة 

يف �ل�شوؤون �لعامة �لوطنية و�الجتماعية.

جامعة القلمون يف ملتقى التنمية االجتماعية
م�ساركة يف ال�سوؤون العامة

من  �ملتميزين  ب�شائر  جاءت  2021م.  �لثاين  ت�رصين  مطلع  يف 
�لوطني  بالفح�ص  �لعمارة  هند�شة  ق�شم  يف  �لقلمون  جامعة  طلبة 

�ملوحد لدورة ت�رصين 2020-2021م.
جامعة �لقلمون �خلا�شة هناأت باعتز�ز، طلبتهتا بكليتة �لهند�شة 
�ملدنية و�ملعمارية – ق�شم �لهند�شة �ملعمارية، ويف كلية �ل�شيدلة؛ 

لتميزهم بالفح�ص �لوطني �ملوحد، وتيز �لطالبة بانة �أحمد مو�شى 
ح�شن بدرجة )90(، ر�جية لهم م�شتقبال �شعيد�ً طيبًا، وجلميع طلبتها 
الأع�شاء  �جلزيل  بال�شكر  تقدمت  كذلك  ز.  و�لتميُّ و�لنجاح  �لتوفيق 
�لهيئات �لتعليمية و�الإد�رية و�لفنية يف كلية �ل�شيدلة وق�شم �لهند�شة 

�ملعمارية ملا بذلوه لتحقيق هذ� �لنجاح.

القلمون تهنئ املتميزين 
يف الفح�س الوطني من طلبة العمارة وال�سيدلة 



هنا حفل تكرمي �ملتفوقني يف ديرعطية. �هلل 
عريفة  وباجتهادهم.  �ملدينة،  باأكارم  �أكرمهم 
يف  حملت  �ليا�ص،  �آ.زكية  عريقة،  مربية  �حلفل 
قدرتها  متتن  و�أفتتا�تتشتتت  جناحهم،  فرحة  قلبها 
تكرميا،  �لنفو�ص  ي�شتميل  ما  و�لبيانية  �للغوية 

وميالأ �لعقول ت�شميما، ويبعث �حلما�شة تعظيما.
جامعة  رئي�ص  �لتكرمي:  حفل  رعتتايتتة  يف  كتتان 
�رصكة  �إد�رة  جمل�ص  ورئي�ص  يون�ص،  د.�شعيد  �لقلمون 
�لقلمون  �أ�شدقاء  جلمعية  �لفخري  �لرئي�ص  �لنرب��ص 
د.�شليم دعبول، ورئي�ص �جلمعية �ل�شيد ريا�ص �لتجار 
يربود  مكتب  وم�شاركة  وبح�شور  �جلمعية.  و�أع�شاء 
�لتتدرع  خالد  �ل�شيد�ن  له:  مثَّ �جلمعية  يف  �ملنتظم 
مدينة  جمل�ص  رئي�ص  ح�رص  كما  و�ويتتتة.  وعتتدنتتان 
ديرعطية وبع�ص �أع�شاء �ملجل�ص ووجهاء من �ملنطقة 

وجمهور �الأهايل و�حل�شور �لذين �شاركوهم فرحهم.
متوهج  باأ�شلوب  بالرتحيب  �لتكرمي  بد�أ حفل 
تذكر�ً  مهيبة  �شمت  دقيقة  ثم  وبالغًة،  عاطفًة 
�لكلمات:  �إلقاء  بتتد�أ  ثم  ودعتتاء.  �ل�شهد�ء  الأرو�ح 
رئي�ص جمعية �أ�شدقاء �لقلمون �لتي تولَّت �لتكرمي، 

لي�س يف الطبائع الب�شرية اأعلى من قيمة النجاح

اجلامعة يف حفل تكرمي املتفوقني يف مدار�س ديرعطية
في مدرج قصر الثقافة الساعة الواحدة بعد ظهر السبت  2022/1/8م. 
وأملًا.  سعادًة  بالبشر،  الطافحة  الوجوه  تتألأل  كانت  المسرح  ة  ُسدَّ على 
الثقافة بديرعطية في  القلمون ورئيس قصر  وكان أعضاء جمعية أصدقاء 

استقبال حار للمدعوين.

فكلمة �ملتفوقني، فممثلة عن �الأهل، فكلمة مكتب 
يربود ، ثم كلمة جامعة �لقلمون ر�عية �حلفل.

وكلماتها،  بحما�شتها  �حلفل  عريفة  تيزت 
ي�شتحق  �أنه  �أثبتت  بكلمة  �ملتفوقني،  ممثل  وتّيز 
نيابة  فرحته  فيها  �أبتتتدى  ز،  �لتميُّ متتن  نتتال  متتا 
و�جلمعية  و�الأهتتل  �الأ�شاتذة  و�شكر  زمالئه،  عن 
و�حل�شور. كما �أ�شاد �ل�شيد رئي�ص �جلامعة بالبادرة 
�لطيبة، وعرّب عن دعم �جلامعة للفعاليات �لطيبة 
يف �ملجتمع �ملحيط، ودعا �إىل �ال�شتمر�ر بت�شجيع 
للر�غبني  �جلامعة وما حققته  بدور  و�أ�شاد  �لعلم، 
بالعلم �شباب �لوطن، �شانعي م�شتقبله، وما ُتهّيُئه 
من فر�ص للمتفوقني. كما حيا جميع �ملتحدثني 
جي�ص �لوطن وقائده، وعّظمو� قيمة �لعلم و�لتفوق.
وقد  �لهمة،  �أ�شحاب  �أحتتد  �حل�شور  والحتتظ 
حنونة،  بكلمات  �حلفل  عريفة  �ل�شيدة  به  �أ�شادت 
�لذين  بني  كان  حتى  وجّده  و�شربه،  وبت�شميمه 
على  �شمم  بل  �إعاقتهم،  على  بالتعايل  يكتفو�  مل 
�لو�شول �إىل �لتفوق، كما نوهت �إىل تكرمي خريجة 
يف  �شورية  على  �الأوىل  كانت  �لتي  �ل�شيدلة 

�لفح�ص �لوطني.
بعدها ُدعي �ل�شادة �ل�شابق ذكرهم �إىل تقدمي هد�يا 
�لتكرمي لالأبناء مبحبة وود، وبرجاء م�شتقبل ز�هر لهم 
�لدرع  خالد  �ل�شيد  �لوجيه  قام  كما  �لغايل.  وللوطن 
باإك�شائهم  �لبادرة  هذه  على  �لقائمني  بتكرمي  ورفيقه 

عباء�ت جميلة كانت يربود م�شهورة ب�شنعها.
وه  �شمَّ �إىل ما  �لر�ئع بدعوة  �نتهى �مل�شهد  ثم 
وق�رص  �جلمعية  �أع�شاء  ووقتتف  �لتفوق،  مائدة 
مل�شاركة  �لدعوة  ي�شّددون  �لباب  دون  �لثقافة 

�ملتفوقني مائدتهم.
�لقلمون  جلامعة  و�لتحية  �ل�شكر  وكتتل 
بالنجاح  و�الأمتتل  �لقلمون،  �أ�شدقاء  وجمعية 

�لد�ئم الأبنائنا وزمالئهم.



دار
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�حلتتيتتاة  لت�شهيل  �ل�شعي  �إطتتتتار  يف 
ب�شبل  وتعريفهم  �جلدد،   للطلبة  �جلامعية 
�جلّد و�لنجاح، �أجرت كلية  �الأعمال و�الإد�رة 
لقاءها �ل�شنوي مع �لطلبة �مل�شتجدين يوم 
�ل�شبت 2021/11/20م يف قاعة �ملنهل، 
�الأق�شام وجمموعة  �ل�شادة روؤ�شاء  بح�شور 

من �أع�شاء �لهيئة �لتدري�شية يف �لكلية.

عميد  حيدر  نهاد  �لدكتور  �للقاء  �أد�ر 
�لنقاط  الأهتتتم  عتتر�تتشتتًا  وت�شمن  �لكلية، 
�ملرتبطة مبا يتوجب على �لطالب �مل�شتجد 
معرفته لدى �النت�شاب �إىل �جلامعة، ومنها 
عن  �لتت�تتشتتادر  2014م  لتتعتتام   21 �لتتقتتر�ر 
وز�رة �لتعليم �لعايل، وكذلك نظام �الإر�شاد 

�الكادميي يف �جلامعة و�لكلية،

وجرى نقا�ص مع �لطلبة يف نهاية �للقاء 
لالإجابة عن ��شتف�شار�تهم وت�شاوؤالتهم، ويف 
�لطلبة  جلميع  �لكلية  عمادة  �أَِمَلْت  �خلتام 

�لنجاح و�لتفوق يف در��شتهم.

�ل�شوق  عمل  �آليات  على  �لتعرف  بهدف 
يتعلق  متتا  وكتتل  فيها،  �ال�شتثمار  و�آلتتيتتات 
بني  وتد�ولها  �ملالية  �الأور�ق  وبيع  ب�رص�ء 

�مل�شتثمرين ….
علمية   رحلة  نظمت  و�الإد�رة  �الأعمال  كلية 
ثقافية يوم �خلمي�ص 2021/11/25 �إىل �شوق 
�لر�بعة،  �ل�شنة  لطلبة  �ملالية،  لتتالأور�ق  دم�شق 
مقرر »�الأ�شو�ق �ملالية« باإ�رص�ف  �لدكتور بهاء 

بتدريبات  �ملقرر  م�شاندة  غايتها  �جلباعي. 
عملية وم�شاهد�ت ميد�نية.

مدير  ح�شن  �أ�شامة  �الأ�شتاذ  �لرحلة  ��شتقبل 
��شتمل  �رصحًا  للطلبة  وقدم  و�الإعالم،  �لدر��شات 

على �ملو�شوعات �الآتية:
�لتعريف بال�شوق.  .1

هيكلية �ل�شوق.  .2
�ل�رصكات �ملدرجة و�رصكات �لو�شاطة.  .3

�أو�مر �ل�رص�ء و �لبيع.  .4
�إلكرتونيًا. �أ�ش�ص عقد �ل�شفقات   .5

�رصح �للوحة �الإلكرتونية لل�شوق.  .6
�إغالق �ل�شوق وحتليل �لنتائج.  .7

�ملدير  نائب  ياغي  كنان  �لدكتور  �لتقى  كما 
يف  يفيدهم  مبا  وحدثهم  بالطلبة  لل�شوق  �لتنفيذي 
وقد  �أدر�جهم  ليعودو�  وودعهم  �ملقبلة،  در��شاتهم 

��شتيقظت �حلما�شة يف �لنفو�ص ملزيدمن �ملعرفة.

كلية الأعمال والإدارة يف امليدان:

رحلة علمية ثقافية اإىل �سوق االأوراق املالية

لقاء تعريفي بالطلبة امل�ستجدين يف كلية االأعمال واالإدارة



م�شى  �لتطبيقية  و�لفنون  �الإعالم  كلية  فعاليات  �شمن 
طلبة )ق�شم �لت�شميم �لغر�فيكي( يف رحلة علمية �إىل مدينتي 
وفّن  �ل�شحفي  »�الإختتتر�ج  ملقرر  تعزيز�ً  و�لنبك(،  يتتربود   (
 : باإ�رص�ف  2021/11/6م.  �ل�شبت  يوم  وذلك  �ملطبوعات« 

�لدكتورة  منار حّمادة، و�الآن�شة  د�نا بحبوح.
)�أوف�شيت(  �لربكة  �إىل مطبعة  �أواًل  �لرحلة  حيث توجهت 
�إنتاج  �لطلبة على مر�حل عملية   يف مدينة يربود، ليتعّرف 
�ملطبوعات، �بتد�ًء من مرحلة �لت�شميم �إىل مرحلة �لطباعة. 

ثم �تخذت �لرحلة وجهتها  �إىل مطبعة )ميديا هور�يزن ( 
يف مدينة �لنبك، للتعرف على تقنيات �لطباعة �حلديثة، ومن 

�شمنها �لطباعة على �لزجاج.
�أجر�ها  علمية  �جتماعية  مبطارحات  �لرحلة  و�نتهت 

�لطلبة فيما بينهم.

رحلة  �لتطبيقية  و�لفنون  �الإعالم  كلية  �أجرت 
�لت�شميم  "��شتديو  مقرر:  لطلبة  علمية،  ثقافية 
لالإذ�عة  �لعامة  �لهيئة  مبنى  )5(" �إىل  �لغر�فيكي 
و�لتلفزيون يف دم�شق؛ الإطالعهم على �إجر�ء�ت �لبث 
�خلمي�ص2021/11/11م.  يوم  وذلك  �الإعالمي. 
و�الأ�شتاذ  حتتّمتتادي،  منار  �لتتدكتتتتتورة  بتتاإ�تترص�ف: 
�ملهنا،  مهند  �لتلفزيوين  و�ملتتختترج  �ملهند�ص 

و�الآن�شة د�نة بحبوح.
فبد�أت �جلولة د�خل مبنى �لهيئة �لعامة لالإذ�عة 
و�لتلفزيون، برفقة: �ال�شتاذ مهند �ملهنا. و�شملت عّدة 
عرف  و�إي�شاحات،  مناق�شات  فيها  جرت  حمتتاور، 

�لطلبة فيها:
* تاريخ ون�شاأة �لتلفزيون �لعربي �ل�شوري. 

* عمل ��شتديوهات �لتلفزيون.
* مر�حل �إعد�د �لرب�مج. 

* �لفرق بني �لرب�مج �لت�شجيلية و�لبّث �ملبا�رص.
* زيارة ق�شم �لت�شميم �لغر�فيكي، و�لتعّرف على 

بر�مج �ملونتاج و�ملك�شاج.
�لت�شكيلي  �لفنان  معر�ص  �إىل  �جلولة  توجهت  ثم 
�شفيق ��شتي يف خان �أ�شعد با�شا، �لذي ر�فق �لطلبة، وقدم 

�رصحًا تف�شيليًا حول �أ�شلوب �لر�شم وطريقة �لعر�ص.
من  مّت  �لتي  �لقدمية،  دم�شق  حنايا  يف  و�نتهت 
خاللها �لتعّرف على ت�شوير �لهوية �لب�رصية، ودور 

�لنو�فذ و�الأبو�ب فيها .

طلبة الإعالم والفنون التطبيقية
يف عا�سمة القلمون ال�سناعية )يربود(

زيارة الهيئة العامة لالإذاعة والتلفزيون



كلية �الإعالم و�لفنون �لتطبيقية نظمت 
زيارة  2021/11/16م.  �لثالثاء  يوم 
مدينة  يف  �مل�شانع  من  عتتدد  �إىل  علمية 
�لر�بعة،  �ل�شنة  لطلبة  دم�شق،  بريف  �لنبك 
�لت�شميم  ق�شم  يف   /5/ ��شتديو  مقرر 
�لتترز�ق  عبد  :�لدكتور  باإ�رص�ف  �لد�خلي،  
و�الآن�شة  حمزة،  �أبو  عبدو  و�لدكتور  معاد، 

روال يا�رص، و�الآن�شة عليا مارتيني.
منتجات  على  �الطالع  بهدف  وكانت 
�مل�شانع، وما ينتهي �إىل �الأ�شو�ق من مو�د 
جيدة، ميكن ��شتخد�مها يف �أعمال �لت�شميم 
�لد�خلي، ب�شكل فيه �جلمال و�الإبد�ع. وجتد 
�إجتتتر�ء�ت  �لتتزيتتار�ت  هتتذه  مثل  يف  �لكلية 

عملية تدريبية تلتقي مع �ملعارف �لعلمية 
يف �إبد�ع عمل جميل ومفيد. 

فتمت زيارة م�شانع:
�لطرقية  �الأر�شفة  بتتالط  �شناعة   *
�الأ�تتشتتطتتح  تغطية  ووحتتتتد�ت  و�حلتتتد�ئتتتق، 

�ملعمارية.
�حلجر  وجتهيز  و�لغر�نيت  �لرخام   *

ونحته .
و�شناعة  �ملعدنية  �ل�شناعات   *

�حلديد �مل�شغول من �أبو�ب ونو�فذ .
* �شناعة وحد�ت �الإ�شاءة .

�ملعرفة  مبتتزيتتدمتتن  �لتتزيتتارة  �نتهت 
باأدو�ت �لعمل ومبتكر�ت �أهل �ل�شنعة.

دار كلية االإعالم والفنون التطبيقية تبحث يف نتاج امل�سانع
 ال

بار
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املفردات الب�شرية وم�شاندة املفردات ال�شمعية

طلبة ق�سم الت�سميم الغرافيكي 
يتتبعون الهوية الب�سرية

طلبة  كتتان  �ملال�شق  �لتجاري  �ل�شوق  يف 
د�ر�شو  �لغر�فيكي،  �لت�شميم  ق�شم  �لثانية،  �ل�شنة 
مقرر ��شتديو )1(، يوم �الإثنني 2021/12/6م. 

�أبتتو طتتر�بتتة،�آ.د�نتتة  بتتاإ�تترص�ف كتتلٍّ متتن: د.غ�شان 
�لغذ�ئية،  �ملنتجات  ي�شتعر�شون  بتتحتتبتتوح، 
�أهتتد�ف  حمققني  و�لكيميائية.  و�ل�شناعية، 

�لزيارة �لتعليمية، وهي:
على �ل�شعيد �لتقني �لفني:

�لب�رصية  �لهوية  �لطالب  يتعرَّف  �أن   -  1
ل�رصكات �ملنتجات باأنو�عها.

�لدعاية  �أ�شاليب  فكرة  يتفّهم  �أن   -  2
و�الإعالن للمنتجات.

�لب�رصية  �ملتتفتترد�ت  ي�شتو�شح  �أن   -  3
�لغر�فيكية لكل منتج.

4 - �أن يكت�شف كيفية �الخت�شار و�الختز�ل 
و�لتحوير لهذه �ملفرد�ت لبناء �للوغو.

عملية  �إىل  �لروؤية  ز�ويتتة  تتوجه  �أن   -  5
جذب �النتباه لالإعالن، و�الإحاطة ببيئة �ملنتج. 

على �ل�شعيد �لتعليمي:
�ملتخ�ش�ص  �لطالب  فكر  يتحول  �أن   -  1
طالب  �إىل  �شمعي  طالب  من  �جلر�فيك  ق�شم  يف 
ب�رصي؛ لتوثيق �لذ�كرة �لب�رصية يف ��شتخد�مها 

�لت�شميم و�الإخر�ج �لفني للمنتج.
للبحث  �لطالب؛  تفكري  �آلية  تتوجه  �أن   -  2
�لغر�فيك،  �خت�شا�ص  �شمن  جديدة  روؤيتتة  على 
عن  يبحث  طالب  وظيفة  من  بفكره  ينتقل  حتى 
ب�رصية  هوية  عتتن  يبحث  م�شمم  �إىل  �لنجاح 
خا�شة به يف �لت�شميم و�الإبد�ع، با�شتخد�م عملية 

�لع�شف للت�شميم يف �شوق �لعمل.



بتتد�أت  2021/11/21م.  بتاريخ  �الأحتتد 
�ل�شفهية  �ملقابالت  فح�ص  �إجر�ء  �ل�شيدلة  كلية 
�شنوي،  مو�شم  يف  �ل�شيدالنية،  �ملالزمة  ملقرر 
�لدكتورة  �ل�شيدلة  كلية  عميد  �إ�تتترص�ف  حتتتت 
�لدكتورة  من  ن�شطة  ومبتابعة  يا�شني.  �شند�ص 
�شمرية ع�شفورة رئي�ص جلنة �ملالزمة وم�شاريع 

�لتخرج.
�لوطني  لالحتاد  �الإد�ريتتتة  �لهيئة  وقامت 
لطلبة �شورية يف كلية �ل�شيدلة باأعمال �لتنظيم 
بتتاإجتتر�ء  قتتام  عتتتام.  كتتل  يف  �شاأنها  �لتتالزمتتة، 
�ملقابالت و�لفحو�ص �ل�شفوية كل من �الأ�شاتذة:

ق�شم  رئي�ص  �لدين  �شجاع  ن�شو�ن  �لدكتور 
عزكي  و�لدكتور  و�ل�شموم،  �الأدويتتة  تاأثري  علم 
�ل�شيدالنيات و�لتكنولوجيا  �لعزكي رئي�ص ق�شم 
رئي�ص  نعمان  مي�شيل  و�لدكتور  �ل�شيدالنية، 
�لدو�ئية،  و�ملر�قبة  �ل�شيدلية  �لكيمياء  ق�شم 
�لفنية،  �للجنة  ع�شو  �إبتتري  �شعد  و�ل�شيدالين 

و�ل�شيدالنية �بت�شام �أندر�و�ص .
كلية  الأبتتنتتاء  �لتوفيق  تاأمل  قلمون  جملة 
جلهود  و�لتتتتتقتتديتتر  �ل�شكر  وتتتقتتدم  �لتت�تتشتتيتتدلتتة، 
�لهيئة  �أع�شاء  و�ل�شادة  �ل�شيدلة  كلية  عمادة 

�لتدري�شية…

مقابالت مقرر - املالزمة 3 - 

املالزمة ت�ستكمل املهارات الالزمة للقدرة العلمية
إجراء فحص المقابالت الشفهية لمقرر )المالزمة 3( لطلبة كلية الصيدلة 

في جامعة القلمون الخاصة

كلية ال�شيدلة

�لعلمية  �ل�شيدالنية  �ملمار�شة  على  تدريبًا 
و�لعملية �أقامت كلية �ل�شيدلة يف جامعة �لقلمون 
�لكلية،  بهو  يف  دو�ئتتتي  منتج  الأف�شل  م�شابقة 
كلية  يف  و�لطالبية  �الإد�ريتتتة  �لهيئة  مب�شاركة 

�ل�شيدلة . وذلك يوم �الثنني  20-10-2021م.
طلبة  من  فرق  خم�ص  �مل�شابقة  يف  �شاركت 
�أ�شاتذة  �لكلية، وقام بالتحكيم جلنة حمّكمني من 

�لكلية هم:
* �لدكتورة �شند�ص يا�شني عميد كلية �ل�شيدلة. 
رئتتيتت�تتص ق�شم  �لتتعتتزكتتي  �لتتدكتتتتتور عتتزكتتي   *

�ل�شيدالنيات و�لتكنولوجيا �ل�شيدالنية. 
* �لدكتور مي�شيل نعمان رئي�ص ق�شم �لكيمياء 

�ل�شيدالنية و�ملر�قبة �لدو�ئية. 
�لعملي  ق�شم  رئي�ص  ن�شار  خلود  �لدكتورة   *

لل�شيدلة �ل�شناعية.
�رصحًا  �مل�شاركة  �لِفرق  قدمت  �أن  وبعد 
م �ملحكمون �ملنتجات وفق  عن منتجاتها، قوَّ
ثالثة معايري: جودة �ملنتج، و�الأفكار �جلديدة 
وكانت  �ل�شوق.  متطلبات  مع  وتو�فقه  فيه، 

�لفرق �لفائزة:

كلية ال�شيدلة يف اإجراءات اخلربة العملية

م�سـابقة اأف�سـل منتــج دوائــي
�أن�ص  للطالبني:   )zosli( منتج  �الأول:  �ملركز 

حممد ح�شام �لزعبي و�إليان خمل�ص د�غوم.
منتج  بتتتني  متتنتتا�تتشتتفتتًة  �لتتتتثتتتتاين:  �ملتتتركتتتز 
�أحمد  �لثالثة:  للطلبة   )Breathing freely(
نزهت  وجنال  عينية،  �أكتترم  وب�رصى  طيب،  ماهر 

مارديني.
للطالبة:   )Boswellia cream( ومنتج 

حنان ب�شام �لرحمو.
 )Gold Group(منتج  : �لثالث  �ملركز 

للطالبة: روؤى ب�شام �لعند�ري.
�لبنزيل(  بنزو�ت  )لو�شن  منتج  �لر�بع:  �ملركز 
و�أمينة  �لرب�شة،  خري  حممد  �إيتتالف  للطالبتني: 

م�شطفى �حلمامي.
على  �لتقديرية  �ل�شهاد�ت  توزيع  مت  وبعدها 

�لذين �ختتمو� م�شابقتهم بنجاح .



لل�شناعات  �إىل معمل مياميد  �لرحلة  كانت 
يوم  دم�شق  بريف  �لدميا�ص  منطقة  يف  �لدو�ئية 
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املنتج هو ثمرة العلم ونقل اخلربة

الرحلة العلمية 
لكلية ال�سيدلة اإىل مياميد
رحلة علمية لطالب الكلية إلى شركة مياميد للصناعات الدوائية نظمتها 
كلية الصيدلة بجامعة القلمون الخاصة بإشراف عميد الكلية د.سندس ياسين 

و رئيس قسم الصيدالنيات والتكنولوجيا الصيدالنية د.عزكي العزكي .

�لفعاليات  �شمن  2021م.   /11/11 �خلمي�ص 
و�لن�شاطات �ملقرر تنفيذها يف �لف�شل �لدر��شي 

حماليل  �إنتتتتتاج  يف  �ملعمل  ويخت�ص  �الأول. 
�لكلوي  �لغ�شيل  حماليل  �لتتوريتتدي،  �لت�رصيب 
�لطالب  �ختيار  مت  وعليه  �لعينية.  و�لقطور�ت 
�مل�شجلني يف مقرري �ل�شيدلة �مليكروبيولوجية  
و�ل�شيدلة �ل�شناعية و�لت�شنيع �جليد، من طالب 
تعزيز  �إىل  �لتتزيتتارة  وهدفت  �خلام�شة.  �ل�شنة 

معلومات �لطلبة وخرب�تهم �لعلمية من خالل:
و�آليات  �ملعمل  ت�شميم  على  �الطتتالع   .1

�الإنتاج.
2. تعزيز معارفهم باإنتاج �الأدوية �لعقيمة.
�ملمار�شة  �إىل  �ملعرفية  �خلتتربة  نقل   .3

�لعملية.
عمليات  مر�قبة  �إجتتر�ء�ت  على  �لتعرف   .4

�لت�شنيع.
��شتقبل �لرحلة د.علي بالل نائب �ملدير �لعام 
بال�رصكة.  يف  �لت�شويق  د.نائل مدير  و  يف �ملعمل 
�لبد�ية جرى حديٌث خمت�رص عن �أ�شناف منتجات 
�ملتبعة  لالإجر�ء�ت  وتو�شيحات  �ملختلفة،  �ملعمل 
وبع�ص  و�لتغليف،  �لتعبئة  متتتو�د  �ختتتتتيتتار  يف 
�ل�شو�غات، ثم �نق�شم �لطلبة �إىل جمموعات، لت�شهيل 
من  �بتتتتتد�ء  �ملختلفة،  �ملعمل  مبناطق  تعريفهم 
و�لتغليف،  �لتعبئة  ومتتو�د  �الأولية  �ملتتو�د  خمازن 
جولة  َتِبَعها  �لنهائية.  �ملنتجات  خمتتازن  و�إىل 
ميد�نية ملناطق �الإنتاج �ملختلفة، ووحدة معاجلة 
عمل  للطالب  �لوحدة  م�شوؤول  َح  و�شَّ حيث  �ملياه، 
بها  ميرر  �لتي  �ملختلفة  و�ملر�حل  �لوحدة  �أجهزة 
لال�شتخد�م  جاهز  عقيم،  ماء  على  للح�شول  �ملاء 

يف �ملر�حل �لت�شنيعية �ملختلفة.
للتعرف  �لرقابة؛  د�ئرة  زيارة  تت  بعدها  و 
ل�شمان  �جتتر�وؤهتتا  يتم  �لتي  �الختتتتتبتتار�ت  على 
�لفيزيائية  �لفحو�شات  ومنها  �جلتتودة،  وتاأكيد 
و�لكيميائية و�جلرثومية؛ للتاأكد من فاعلية طرق 
�حليوية،  �مللوثات  من  �ملنتجات  وخلو  �لتعقيم، 
�الختبار�ت،  من  غريها  و  �حلتتر�رة  مولد�ت  ومن 

طبقًا لد�شاتري �الأدوية و �ملو��شفات �لوطنية.
و�لتطوير  �لبحث  د�ئتتترة  زيتتتارة  تتتت  كما 
�لثباتية  در��تتشتتات  على  لتتالطتتالع  باملعمل؛ 
�مل�رصعة  )�لدر��شات  و�مل�شتح�رص�ت  للمحاليل 
وطويلة �الأمد و�لظروف �لتخزينية للم�شتح�رص�ت 

من حر�رة و رطوبة(.
و يف �خلتام تقدمت �لدكتورة �شند�ص با�شم 
�جلزيل  بال�شكر  �لرحلة  يف  و�مل�شاركني  �لكلية 
فيه  �لعاملني  وجميع  مياميد،  معمل  الإد�رة 
جلهدهم يف حتقيق �هد�ف هذه �لزيارة. وتتقدم 
بخال�ص �ل�شكر و �لتقدير لرئا�شة جامعة �لقلمون، 
مثل  الجناح  و�مل�شتمر  �لتتالزم  �لدعم  لتقدميها 

هذه �الن�شطة و �لفعاليات.



�لتابعة  �لتخ�ش�شية  �لور�ص  لزيارة  وذلك 
دم�شق  ريتتف  حمافظة  يف  �لتترتبتتيتتة  ملتتديتتريتتة 
بيربود؛ لالطالع على تقنيات �لت�شنيع �ملتوفرة 

يف �لقلمون.
مدير  ميرب  �شعيد  �ملهند�ص  ��شتقبلهم 
�لثانوية �ل�شناعية يف يربود مرحبًا. وطاف 
بهم على معامل �ملدر�شة، ومنها ق�شم �لت�شوية 
�الأجهزة  بكافة  بتعريفهم  وقام  و�خلر�طة، 
و�ملعد�ت �لتي تلكها �لكلية. و�أجرى �لطلبة 
م�شوؤويل  باإ�رص�ف  �لعملية  �لتمارين  بع�ص 
تقنيات  على  �لطلبة  �طلع  كما  �الأقتت�تتشتتام. 
�حلا�شب  با�شتخد�م  و�لت�شنيع  �لت�شميم 
فيه  �مل�شتخدمة  و�لرب�مج    )CNC( �الآيل 

وتطبيقاتها.
خالل  من  �ملتتوجتتودة  �ملهن  على  عرفهم 
و�لتعرف  و�خلتتر�طتتة  �لت�شوية  لور�ص  زيتتارة 
قام  ،كما  فيها  و�لتجهيز�ت  �ملتتعتتد�ت  على 
حتت  عملية  تتتاريتتن  عتتتدة  بتنفيذ  �لطلبة 
�لور�ص،  يف  �لرئي�شة  �الأق�شام  م�شوؤويل  �إ�رص�ف 
�لت�شميم  تقنيات  على  �الطالع  �إىل  باالإ�شافة 
و�لت�شنيع بو��شطة �حلا�شب )CNC( و�لرب�مج 

�مل�شتخدمة وكيفية تطبيقها ..
�ل�شكر  �مل�رصفان  قتتدم  �جلولة  نهاية  ويف 
الإد�رة �ملدر�شة، وعادت �لرحلة �إىل حيث �نطلقت 

يف ربوع �جلامعة.

كلية الهند�شة:

ق�سم امليكاترونك�س 
يف الور�س التخ�س�سية بيربود

طلبة كلية الهندسة، قسم الميكاترونكس، قاموا برحلة علمية للكلية 
يوم اإلثنين  2021/11/29م. إلى يبرود، بإشراف:

- الدكتور باسل يونس رئيس قسم هندسة الميكاترونكس .
- والمهندس أحمد الياس .

�التتت�تتشتتاالت  ق�شم   – �لهند�شة  كلية  نظمت 
و�الإلكرتونيات – رحلة �طالعية �إىل جممع �لبا�شل 
يوم  �شيدنايا،  معرة  مدينة  يف  �لف�شائي  للبث 
�لدكتور  بتتاإ�تترص�ف:  2021/11/25م.  �خلمي�ص 
�الت�شاالت(،  هند�شة  ق�شم  )رئي�ص  �شيدة  �هلل  عطا 
�رصف.  رمي  و�ملهند�شة  ب�شب�ص،  دمية  و�ملهند�شة 
و�لبث  �لهاتفي  �الت�شال  خدمات  على  لالطالع 

�الإذ�عي و�لتلفزيوين و�الإنرتنت .
كان يف ��شتقبال �لرحلة �ملهند�ص علي مطيط مدير 
لهم  بني  ثم  �ملجمع،  يف  جولة  يف  ور�فقها  �ملجمع، 

�ملعلومات �ل�رصورية حول �ملجمع وعمله، فتناول:
تطويره  ومر�حل  �ملجمع  تاأ�شي�ص  تاريخ   .1

وحتديث جتهيز�ت �الت�شاالت فيه.
2. مو��شفات �لهو�ئيات �لكبرية .

. 3. جتهيز�ت �الت�شاالت �لتماثلية 
. 4. جتهيز�ت �الت�شاالت �لرقمية 

غايتها  حققت  وقتتد  �لرحلة  �نتهت  وبذلك 
ب�شكل جيد.

رحلة اطالعية لكلية الهند�سة اإىل جممع البا�سل للبث الف�سائي
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�لتتتتتتتعتتتلتتتم عتتتتلتتتتى نتتتظتتتام 
)moodle(  كان عنو�ن �لندوة 
يوم  �لهند�شة،  لكلية  �لعلمية 
يف  �الإثنني2021/10/11م. 
فيها  حا�رص  وقد  �لكبري،  �ملدرج 
�شاهني،  ربتتيتتع  حممد  �لتتدكتتتتتور 

و�أد�رها يف عدة حماور:
�لتتتتتعتتلتتم  �إد�رة  نتتتظتتتم   *

�الإلكرتوين.
.)moodle( ميز�ت نظام *

نظام   حتتتول  �حلتتديتتث  جتتتاء 
)moodle ( يف:

)دور �ملدّر�ص، ودور �لطالب، 
و�ملتتتقتتترر�ت،  �الإد�رة،  ودور 
و�لن�شاطات �لتعليمية(، و�لتطبيق 

�لعملي لهذه �الأدو�ر.

�إىل  علمية  رحلة  �لهند�شة  كلية  نظمت 
�لبا�شل لالإبد�ع و�الخرت�ع، �مُلقام  معر�ص 
يف كلية �لهند�شة �مليكانيكية و�لكهربائية 
�الأربتتعتتاء  يتتوم  وذلتتك  دم�شق،  جامعة  يف 
�لدكتور  بتتاإ�تترص�ف:  2021/10/27م. 
�مليكاترونك�ص،  ق�شم  رئي�ص  يون�ص  با�شل 
�لنا�رص رم�شان، و�لدكتورة  و�لدكتور عبد 
قبالن،  د�نتتتة  و�ملهند�شة  �تتشتتحتتادة،  �تتشتتذ� 
�لن�رص، و�ملهند�شة هدية  و�ملهند�شة رحاب 

عزوز.
كان يف ��شتقبال �لرحلة �لدكتور عمار 
�ملدنية  �لهند�شة  كلية  عميد  نائب  كعد�ن 
وتعّرف  �لقلمون.  جامعة  يف  و�ملعمارية 
يف  �ملبتكرة  �الأعمال  على  �لطلبة  خاللها 
وطرق  �خرت�عها،  ملحات  وعلى  �ملعر�ص، 
وقدرته  �لفرد  ذوق  تنمي  �لتي  ت�شنيعها، 
حياته  يف  جتتديتتدة  �أعتتمتتال  �بتتتتتكتتار  على 

�لعلمية و�لعملية.

زيارة كلية الهند�سة اإىل معر�س البا�سل لالإبداع واالخرتاع

ندوة علمية بعنوان
)Moodle التعلم على نظام(



قامت كلية �حلقوق و�لعلوم �الإن�شانية يوم �لثالثاء 
�لعايل  �ملعهد  �إىل  علمية  برحلة  21-12-2021م، 
�ملعارف  يف  �لتو�شع  بهدف  �لعدل،  وز�رة  يف  للق�شاء 

�حلقوقية، وطبيعة عمل �لق�شاء.
وذلك حتت �إ�رص�ف: �الأ�شتاذة �لدكتورة مايا �لدبا�ص 
و�لدكتور جالل  �الإن�شانية،  و�لعلوم  عميد كلية �حلقوق 

�لليل ع�شو هيئة �لتدري�ص.
للق�شاء  �لعايل  �ملعهد  عميد  نائب  �لرحلة  ��شتقبل 
روعة  و�لدكتورة  زينة  هاين  �لقا�شي  �لعلمية  لل�شوؤون 
�لرحبي )نائبة رئي�ص جمل�ص �إد�رة �ملعهد �لعايل للق�شاء 
�رصوط  حول  مف�شاًل  �رصحًا  قدمت  �لتي  �ملعهد(،  عميد 

�النت�شاب �إىل �ملعهد و�خلطة �لدر�شية �ملتبعة فيه.
�لدبا�ص  مايا  �لدكتورة  قدمت  �للقاء  نهاية  ويف 
�ل�شيد  �أحمد  �لعدل  وزيتتر  لل�شيد  �لقلمون  جامعة  درع 
رئي�ص جمل�ص �إد�رة �ملعهد �لعايل للق�شاء، ��شتلمته عنه 

�ل�شيدة �لقا�شية �لدكتورة روعة �لرحبي .

طلبة كلية احلقوق يف رحلة علمية اإىل املعهد العايل للق�ساء
كلية احلقوق:



الساعة  في  الكلية،  مدرج  في  والمعمارية،  المدنية  الهندسة  كلية  أقامت 
الطلبة المستجدون  2021/11/29م. لقاء اجتمع فيه  اإلثنين  التاسعة من يوم 
إلى عميد الكلية ورئيس قسم الهندسة المعمارية الدكتور سليم دعبول، ونائب 
العميد ورئيس قسم الهندسة المدنية الدكتور عمار كعدان.  وحضر اللقاء أمين 

سر مجلس الكلية وأمين سر مجلس القسم وممثل اتحاد الطلبة ضمن الكلية
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من  �مل�شتجدين  تكني  �للقاء  ��شتهدف 
و�شعادة  بكفاءة  �جلامعية  �حلتتيتتاة  ممار�شة 
ونائب  �لعميد  �ل�شيدين  من  كلٌّ  فقدم  وجنتتاح. 
�ملحورين  يخ�ص  ملا  �شافية  �رصوحًا  �لعميد، 

�لعلمي و�الجتماعي:
*  �لرتحيب بالطالب.

�لكلية  يف  �ملعتمدة  �لتتدر�تتشتتيتتة  �خلتتطتتة   *
و�ملتتتقتتترر�ت  و�ملتتتتتدين،  �ملتتعتتمتتاري  بق�شميها 

�مل�شرتكة، و�لتخ�ش�شية.
* تو�شيح نظام �ل�شاعات �ملعتمدة.

و�آلية  �لرت�كمي  �ملعدل  مفهوم  تو�شيح   *
�تترصورة  على  و�لتاأكيد  عتتاٍل  معدل  حت�شيل 

�ل�شعي �إليه.
* �لنظام �المتحاين.

* �الر�شاد �الأكادميي.
بح�شور  �لتتطتتالب  �لتتتتتز�م  على  �لتاأكيد   *
بها  �مل�شموح  �لغياب  ن�شبة  و�رصح  �ملحا�رص�ت 

و�رصوط ت�شويغ �لغياب. 
بالتعلم  �اللتتتتتز�م  على  �لتتطتتالب  حتفيز   *

برغبة، وباالأخالق �لفا�شلة. 
�لطالب  ��شتف�شار�ت  �إىل  �حل�شور  ��شتمع  ثم 
يف  وتالها  عنها.  �الإجابة  وتت  وت�شاوؤالتهم، 
�لطلبة  جلميع  �لكلية  عمادة  رجاء  �للقاء  نهاية 

�لتفوق و�لتميز �الأكادميي و�ل�شخ�شي .

اللقاء التعريفي
كلية الهند�شة املدنية واملعمارية:

�لهند�شة  كلية  يف  �لعمارة  ق�شم  قام 
�لقلمون  بجامعة  و�ملعمارية  �ملدنية 
مقرر  لطلبة  ثتتقتتافتتيتتة،  علمية  بتترحتتلتتة 
مكتبة  �إىل   "6 �ل�شامل  "�ال�شتوديو 
باإ�رص�ف  دم�شق،  �لعا�شمة  يف  �الأ�تتشتتد 
م.ن�رصين  �ل�شابوين،  متتروة  د.  من:  كلٍّ 
�الأحد  يوم  وذلك  بكرو،  م.معتز  ي�شوف، 

2021/10/10م.
وتعريف  باملكتبة  جتتولتتة  وبتتعتتد 
ع�شام  �الأ�شتاذ  بهم  �لتقى  باأق�شامها، 
فيها،  ح  تعريفية، و�شَّ ندوة  عي�شاين، يف 
وكيفية  ووظتتائتتفتتهتتا،  �ملكتبة،  �أقتت�تتشتتام 
�لقاعة  وعمل  �ملخطوطات،  مع  �لتعامل 

�ل�شمعية �لب�رصية.
من  �ملتت�تترصفتتون  لهم  ��شتنتج  كما 
باملقرر  تعاملهم  مايعزز  م�شاهد�تهم 

�لدر��شي.

طلبة ق�سم العمارة يف مكتبة االأ�سد 



و�لكهربائية  �مليكانيكية  �لهند�شة  كلية  يف 
و�الختترت�ع  لتتالإبتتد�ع  �لبا�شل  معر�ص  �أقيم  بدم�شق، 
 28 ولغاية   24 من  �لفرتة  خالل  �لع�رصين،  بدورته 

ت�رصين �الأول 2021م. ومن �أهد�فه:
�لتتتتذ�ت  علتتتى  �العتمتتاد  �شعتتتتتتار  جت�شيتتد 
�ملخرتعني  و  �ملبدعني  وت�شجيتع  وطنتتي.  كموقتتف 
و�ملتتبتتتتتكتتريتتن، و�ال�تتشتتتتتفتتادة �لتتقتت�تتشتتوى متتتن هتتذه 
�الخرت�عات، وتوفيتر �ملنتاخ �لعتام �ملتالئم للمبتادرة 

�لفرديتة، ورعاية �ملبدعني و�ملخرتعني .
�لقلمون،  جامعة  م�شاركة  كانت  ذلتتك  وعلى 
بعر�شها م�رصوعًا بحثيًا بعنو�ن “تطوير وتنفيذ طاولة 
هز�زة ملحاكاة تاأثري قوى �لزالزل على مناذج م�شغرة 
للمن�شاآت” لفريق من طلبة �جلامعة، موؤلف من: بالل 
قاوقجي من كلية �لهند�شة، وفطومة عبد �لعزيز، وزينة 
�الأتا�شي، وعبد �لكرمي �لرئي�ص، و�شبا �الأخر�ص، و�أحمد 

في معرض الباسل لإلبداع واالختراع
نماذج  على  الزالزل  قوى  تأثير  لمحاكاة  هزازة  طاولة  وتنفيذ  »تطوير 

مصغرة للمنشآت»
ناجحة  كانت  إذا  فكيف  بخطوة،  تبدأ  طويلة،  طريقه  العلمي  البحث 

وفائقة؟!!!

ميدالية ومبلغ مايل لفريق جامعة القلمون امل�سارك
الإبداع ثمرة اجلهد والتفكري

�حلالو�ص من ق�شم �لهند�شة �ملعمارية، وعبد �لرحمن 
وعبدو  �شم�شيني،  وحمزة  قابل،  ووليد  �لنفوري، 

�جلالب، وجمد �لطويل من ق�شم �لهند�شة �ملدنية.
�أ�رصة  �أ�شاتذة  من  عدد  باإ�رص�ف  �مل�رصوع  وكان 

�جلامعة:
�شليم  �لدكتور  �ملعمارية:  �لهند�شة  ق�شم  من 
و�ملعمارية،  �ملدنية  �لهند�شة  كلية  عميد  دعبول 
�ملدنية  �لهند�شة  ق�شم  ومن  �شويد.  ب�شار  �لدكتور  و 
�لهند�شة  كلية  عميد  نائب  كعد�ن  عمار  :�لدكتور 
ومن  جومر.  ماأمون  و�ملهند�ص  و�ملعمارية،  �ملدنية 
رئي�ص  نائب  �لناظر  �شائد  :�لدكتور  �لهند�شة  كلية 
�جلامعة لل�شوؤون �الإد�رية و�لطالبية، و�لدكتور با�شل 

يون�ص رئي�ص ق�شم �مليكاترونك�ص.
من  ت�شميمها  مت  �مل�شاركة  مو�شوع  �ملن�شة 
فهي  �ملدنية،  و�ملن�شاآت  �ملباين  �شلوك  در��شة  �أجل 

تتيح �ختيار نوع �لهزة بو��شطة برنامج على �حلا�شب 
مزود بو�جهة ر�شومية ت�شمح بتحديد �ملحاور �ملر�د 
بتعديل  ي�شمح  كما  �الهتتتتتز�ز،  عملية  يف  �ختبارها 
على  �لتتتتتجتتارب  و�إجتتتتر�ء  للهزة،  �الأعتتظتتمتتي  �ملتتطتتال 
ن �لد�ر�شني من حت�شني نقاط �شعف  �ملج�شمات، وميكِّ
�لت�شميم،  يف  �لنتائج  تلك  من  و�ال�شتفادة  �ملج�شم، 
�ملن�شة  غاية  �ملت�رصرة.  �ملن�شاآت  تدعيم  يف  �أو 
�لربجية  �ملن�شاآت  لت�شميم  مبتكرة  �آلية  تطوير  هي 
�لهز�ت  يحاكي  وتنفيذ  بت�شميم  للزالزل،  �ملقاومة 
موجات  مع  يتو�فق  مبا  للربجمة،  وقابل  �لزلز�لية، 
�ملباين  مقاومة  در��تتشتتة  �أجتتل  من  حقيقية؛  �هتتتتتز�ز 
وو�شع  �لتتهتتز�ت،  يف  و�شلوكها  �ملدنية  و�ملن�شاآت 
�أف�شل ثالثة مناذج  �ختيار  �ملنا�شبة. ومت  �لت�شاميم 
خمتلفة يف �ل�شلوك و�الأد�ء ومو�د �الإن�شاء من جمموعة 
�رصيط  ت�شوير  ومت  �لتجارب.  عليها  �أجريت  منتتاذج 
مع  و�ملنهارة،  �ملقاومة  �ملختربة  للنماذج  ر  م�شوَّ

تو�شيح �الأ�شباب.
 هتتتذ� وقتتتد قتتتام طتتلتتبتتة متتتن كتتلتتيتتة �لتتهتتنتتد�تتشتتة 
�خلمي�ص  يتتوم  علمية،  برحلة  و�ملعمارية،  �ملدنية 
باإ�رص�ف  �ملذكور،  �ملعر�ص  �إىل  2021/10/28م. 
�لدكتورة  و  �شويد،  ب�شار  �لدكتور  �الأ�شتاذين:  من  كل 

هادية �شلقيني.
�أ�شاليب  على  �ملعرو�شات،  من  �لطلبة  تعرف 
جديدة  معارف  وعلى  �البتكار،  يف  ت�شاعد  تفكري 
تظهر فيها، و��شتلهمو� �إيحاء�تها لتكون ذخر�ً لهم يف 

�أعمالهم �لعلمية. 
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مبو�شوع:  كتتعتتد�ن  د.عتتمتتار  فيها  �تتشتتارك 
�الأثرية  �حلجرية  �ملن�شاآت  وحتليل  »در��تتشتتة 
عملية،  و�أمثلة  �لرقمية«  �لنمذجة  با�شتخد�م 
»�لنمذجة  مبتتو�تتشتتوع:  �ل�شباعي  ود.حمتتمتتود 
ود.و�شيم  �ملائية«  �ملو�رد  �إد�رة  يف  �لريا�شية 
�الأبعاد  ثالثية  »�لنمذجة  مبو�شوع:  مو�شى 
�حلديثة«،  �مل�شاحية  �لتقنيات  با�شتخد�م 
�لنمذجة  »��شتخد�م  مبو�شوع:  عتتودة  ود.�شمر 
لل�شدود  �لر�هنة  �حلتتالتتة  لتقييم  �حلا�شوبية 
�لتتترت�بتتتيتتتة«، ود.بتتيتتلتت�تتشتتان حمتتمتتد مبتتو�تتشتتوع: 
�ل�شبكات  با�شتخد�م  �خلر�شانة  ب�شلوك  »�لتنبوؤ 

»ANN لع�شبونية �ل�شنعية�
�لتتدكتتتتتور عتتمتتار كتتعتتد�ن و�تتشتتح �حلتتاجتتة 
تطبيقها  ميكن  ومادية  تقنية  �إمكانات  �إىل 
�الأثتتريتتة،  �ملن�شاآت  �شالمة  على  للمحافظة 
وخا�شة �ملت�رصرة منها بفعل �لزمن �أو عو�مل 
�لطبيعة �أو �لتدمري �ملمنهج. و�إن غياب �لتحليل 
منقو�شة  ترميمية  حلول  �إىل  يوؤدي  �الإن�شائي 
�شوء حالتها  يزيد من  قد  �الأثرية  �ملن�شاآت  يف 
بخا�شية  يتميز  �الأثتتري  �ملن�شاأ  الأن  وترديها، 
يجب  وبالتايل  �ملن�شاآت،  بقية  عن  خمتلفة 
�إىل طر�ئق حديثة ومتطورة كا�شتخد�م  �للجوء 
و�لتحليل  �حلتت�تتشتتاب  يف  �لتترقتتمتتيتتة  �لتتنتتمتتذجتتة 

�الإن�شائي للمن�شاآت �حلجرية �الأثرية. 
بالنمذجة  وترميمهما  �أثتتريتتن  عر�ص  ثتتم 

�لرقمية:
ملئذنة  �إنتت�تتشتتائتتي  وحتليل  منتتذجتتة   �أ( 
جامع  بقذيفة-  متتتتت�تترصرة  �أثتتريتتة  حجرية 

�لعادلية بحلب. 
�أكرب قبة من �حلجر يف �لوطن �لعربي عمرها 

نحٌو من )300( �شنة
لقبة  �إنتت�تتشتتائتتي  منتتذجتتة وحتتتلتتيتتل   ب( 
جامع   - بقذيفة  مت�رصرة  �أثتتريتتة  حجرية 

�لعثمانية بحلب(.
تطبيقات  عتتر�تتص  �ل�شباعي:  �د.حمتتمتتود 
�ملائية  �ملتتو�رد  �إد�رة  يف  �لريا�شية  �لنمذجة 
ب�شكل خا�ص على تطبيقاتها  ب�شكل عام، وركز 

فعالية تطبيقية متميزة: 

»ا�ستخدام النمذجة الريا�سية يف الهند�سة املدنية«
»استخدام  بعنوان:  عملي،  نشاط  إلى  المدنية  الهندسة  قسم  دعا 
النمذجة الرياضية في الهندسة المدنية»، عالجت موضوعات بديعة وطريفة. 
السبت  يوم  من  والنصف  التاسعة  في  العمارة،  قسم  مدرج  في  وذلك 

2021/11/13م. 
�جلوفية،  �ملائية  �الأحتتو��تتص  �إد�رة  جمتتال  يف 
�الأمتتر  �تتشتتيتتوؤول  مبتتا  �لتنبوؤ  يف  و��شتخد�مها 
�لطبيعة،  تفر�شها  �لتي  للتغري�ت  نتيجة  �إليه؛ 
خالل  من  �حلو�ص،  على  �الإن�شانية  و�لن�شاطات 

ت�شغيلها ح�شب �شيناريوهات خمتلفة. 
�لتتدر��تتشتتيتتة  �حلتتتتاالت  بع�ص  عتتر�تتص  و 
�شورية  يف  جوفية  مائية  الأحو��ص  �ملنفذة 

و�ملنطقة �لعربية.



قامت كلية �لهند�شة �ملدنية و�ملعمارية – ق�شم 
�لعمارة – برحلة علمية  لطلبة �ل�شنة �لثانية – مقرر : 
�لر�شم �حلر .�إىل متحف دير عطية، باإ�رص�ف : �لدكتورة 
و�ملهند�شة   ، معاد  عبري  و�ملهند�شة  ميلينك،  فيالد� 
و�ملهند�شة  ماميتا،  ب�شام  و�ملهند�ص  ح�شني،  ر�شا 

ن�رصين خليل. وذلك يوم �ل�شبت 2021/11/6م.
يف  �لوحيد  هو  ديرعطية،  متحف  �أن  ُيذكر 
ي�رصف  موقع  يف  و�أقتتيتتم  دم�شق،  ريتتف  حمافظة 
ببنائه،  ومتميز  جميل،  منظر  يف  �حلقول  على 
�مل�شقوفة  وقتتاعتتاتتته  وحتتجتتارتتته،  وت�شميمه، 

�ملا�شي  من  تتح  �لتي  وحمتوياته  و�ملك�شوفة، 
فخر�ً و�عتز�ز�ً وداللة للحا�رص.

حمتويات  عتتلتتى  �ملتت�تتشتتاركتتون  �طتتلتتع  وهتتنتتاك 
بتتاإ�تترص�ف  �حلتتر  �لر�شم  باأعمال  وقتتامتتو�  �ملتحف، 

�مل�رصفني �ملذكورين.

�لهند�شة  كتتلتتيتتة  �أجتتتترت 
)ق�شم  و�ملتتعتتمتتاريتتة  �ملتتدنتتيتتة 
�لتت�تتشتتبتتت  يتتتتوم   ) �لتتتعتتتمتتتارة 
زيتتارة  2021/11/13م. 
مقرر  �لثالثة،  �ل�شنة  لطلبة 
�إىل   ،)1( تنفيذية  ت�شميمات 
عتتتدد متتن متتو�قتتع �لتتبتتنتتاء يف 
بتتاإ�تترص�ف:  ديرعطية،  مدينة 
�ل�شلقيني،  هادية  �لدكتورة 
و�ملتتهتتنتتد�تتشتتة جلتتتني حتتتريب، 

و�ملهند�ص جميل �إبر�هيم.
�لطلبة  �إطتتالع  �إىل  هدفت 

يف �ملوقع �لعملي على: 
* كيفية تنفيذ �الأ�شا�شات. 
�لهيكل  �أعتتمتتال  تنفيذ   *

�الإن�شائي .
�الإك�شاء  �أعتتمتتال  تنفيذ   *

�خلارجي. 
�إىل �جلامعة  وعاد �جلميع 

بعد �أن مت لهم ما �أر�دوه.

االطالع على ت�سميم متحف ديرعطية وحمتوياته

ق�سم العمارة يف مواقع العمارة املحيطة
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�لهند�شة  كلية  عميد  نائب  كعد�ن  د.م.عمار 
�ملدنية و�ملعمارية، �ختار ملحا�رصته، مو�شوعًا 
يف  ودورهتتتا  �ملتتدنتتيتتة،  �لهند�شة  مكانة  يتتعتتزز 
�لتعاطي مع �مل�شتقبل. فاألقى حما�رصة يف مدرج 
2021/11/16م.  �لثالثاء  يوم  �لعمارة  ق�شم 
�مل�شتقبل«.  هند�شة  �ملدنية  »�لهند�شة  بعنو�ن: 
يف  �لرئي�شية  �الختتتتت�تتشتتا�تتشتتات  فيها  تتتنتتاول 
�لهند�شة  �الإن�شائية،  �لهند�شة  �ملدنية:  �لهند�شة 

�لهند�شة  تكنيكية،  �جليو  �لهند�شة  �لزلز�لية، 
�ملو��شالت،  هند�شة  �لبيئية،  �لهند�شة  �ملائية، 

�لطوبوغر�فيا و�مل�شاحة، مو�د �الإن�شاء.
وبنيَّ �عتماد �حلياة �ملتطورة يف �مل�شتقبل 
ودور  �ملتتركتتزة،  �لعلمية  �لتخ�ش�شات  على 
�خت�شا�شات �لهند�شة �ملدنية يف تطوير �حلياة.

مدنيني  كتتمتتهتتنتتد�تتشتتني  �لتتنتتبتتيتتلتتة  مهمتنا 
كافة  توظيف  يف  عاتقنا  على  تقع  ومعماريني 

بناء ما دمر  الإعادة  �لوطنية  جهودنا وخرب�تنا 
يف بلدنا �حلبيب �شورية

كليتهم،  �إىل  �لطلبة  �نتماء  عزز  مبحا�رصته 
يوجه  ما  �إليهم  و�أ�شاف  بتخ�ش�شهم،  وثقتهم 

�أنظارهم مل�شتقبلهم.
�لهند�شة  كلية  من:  كل  للمحا�رصة  دعا 
�ملتتدنتتيتتةو�ملتتعتتمتتاريتتة و�لتتهتتبتتئتتة �الإد�ريتتتتة 

�لطالبية فيها.

حما�سرة لتعزيز 
�ســرف اخت�سـا�ســـات الهند�ســـة املدنيـــة

هند�شة امل�شتقبل

�لفرو�شية  نادي  م�رصوع  تنفيذ  بهدف 
معماري  بتتطتتر�ز  �لطلبة  على  �ملتتطتتروح 
حمدد، ولغة معمارية متفق عليها، نظمت 
–ق�شم  و�ملعمارية  �ملدنية  �لهند�شة  كلية 
�لعمارة –يوم �خلمي�ص 2021/11/18م. 
حم�ص  مدينة  معامل  �إحد  �إىل  علمية  رحلة 
 ،7IDS/6 مقرر   – �لر�بعة  �ل�شنة  لطلبة 
�ل�شابوين،  متتتروة  :�لتتدكتتتتتورة  بتتاإ�تترص�ف 

و�ملهند�شة ن�رصين ي�شوف .
ت�شمنتها  �لتي  �ملعامل  �أهتتم  وكانت 

�لرحلة : 
  . – نادي �لفرو�شية 

– �الأ�شو�ق �الأثرية يف حم�ص �لقدمية.  
– جامع �ل�شحابي خالد بن �لوليد.  

�أق�شام  على  �لطلبة  لتعريف  وذلتتك   
و�لتعرف  �لتتفتترو�تتشتتيتتة،  نتتتادي  ووظتتائتتف 
�لقدمية،  حم�ص  يف  �الأثرية  �الأ�شو�ق  على 
وعلى �لتفا�شيل �ملعمارية �ملميزة للطر�ز 

�ملعماري �الإ�شالمي يف مدينة حم�ص.
�ملعماري  بامل�شمم  �لطلبة  �لتقى 
�الأ�شو�ق  تاأهيل  و�إعادة  رفع  عن  �مل�شوؤول 
و��شتمعو�  جان�شيز.  غ�شان  �الأ�شتاذ  �الأثرية 

�إىل �رصحه و�أفكاره.

رحلة علمية لكلية الهند�سة املدنية واملعمارية
-ق�سم العمارة- اإىل مدينة حم�س



�تتشتتمتتن فتتعتتالتتيتتات كتتلتتيتتة �لتتهتتنتتد�تتشتتة �ملتتدنتتيتتة 
�لعمارة،  باأبجدية  �لطالب  ولتعريف  و�ملعمارية 
�لهند�شية،  و�الأ�شكال  و�خلطوط  �لنقطة،  ومفهوم 
ق�شم  و�ملعمارية،  �ملدنية  �لهند�شة  كلية  �فتتحت 
معر�شًا  2021/11/20م.  �ل�شبت  يوم  �لعمارة، 
�لثانية،  �ل�شنة  يف  �حلّر  �لر�شم  مقرر  طلبة  مل�شاريع 

وذلك يف بهو �لكلية، حيث دعا عميد �لكلية �لدكتور 
رئي�ص  يون�ص  �شعيد  �لدكتور  من  كاًل  دعبول  �شليم 
�جلامعة، و�لدكتور �شائد �لناظر نائب رئي�ص �جلامعة 

لل�شوؤون �الإد�رية و�لطالبية الفتتاح �ملعر�ص.
رفيع،  ذوق  عن  تنم  ت�شاميم  �ملعر�ص  �حتوى 
�ملج�شمات،  بو��شطة  �الأعتتمتتال  تنفيذ  على  معتمدة 

�أ�ش�ص  ودر��شة  �ملعماري،  �الإختتر�ج  �لعمل  و��شتهدف 
�لت�شميم )�لوحدة، �لتناظر، �الإيقاع، �لتو�زن(، و�لتعرف 
على درجات �لد�ئرة �للونية وتقنية �الأبي�ص و�الأ�شود . 

�لدكتورة  من:  كلٍّ  باإ�رص�ف  �ملعر�ص  وكتتان 
خليل،  نتت�تترصيتتن  و�ملتتهتتنتتد�تتشتتة  ميلينك،  فتتيتتالد� 

و�ملهند�شة عبري معاد.

�ملدنية  �لهند�شة  كلية  �أقتتامتتت 
�لهند�شة �ملعمارية،  و�ملعمارية، ق�شم 
متتاروتتتا  متت�تترصوع  �إىل  علمية  رحتتلتتة 
يتتوم  �شبيحة  دمتت�تتشتتق،  يف  �شيتي 
م�شى  2021/12/2م.  �خلمي�ص 
�لدكتورة  باإ�رص�ف:  �لق�شم  طلبة  فيها 
عبيدة  و�ملهند�شة  �لع�رص�وي،  غتتادة 
وبرفقة  �ل�رصكة،  موقع  �إىل  �ل�شالح. 
على  للتعرف  �ل�رصكة  ممثلي  �أحتتد 
�أقتت�تتشتتامتتهتتا �لتترئتتيتت�تتشتتة، و�أعتتمتتالتتهتتا، 
موقع  يف  �مل�شاريع  على  و�الطتتالع 

�لتنفيذ �لعملي. ويف ق�شميها:
– �رصكة دم�شق �ل�شام �لقاب�شة.
– مبنى مديرية �ملر�شوم /66/.

�لت�شاميم  عتتلتتى  �الطتتتتالع  مت 
�ملو�فقات  على  �حلا�شلة  �لهند�شية 
�لالزمة، وقام �مل�رصفون و�مل�شيفون 
ب�رصحها، وتبيان �أفكارها وغاياتها، 
تطور  ذلك،  �إىل  �إ�شافًة  �لطلبة  ور�أى 
�الأعتتمتتال يف �ملتت�تترصوع، ومتتر�حتتل 

�لعمل يف �ملقا�شم.

معر�س امل�ساريع ملقرر الر�سم احلّر 2

رحلة علمية لق�سم الهند�سة املعمارية اإىل ماروتا �ستي

�أقامت كلية �لهند�شة �ملدنية و�ملعمارية - ق�شم 
�لعمارة - يوم �الأحد2021/10/3م. رحلة علمية 
)��شتديو  مقرر  لطلبة  معلوال،  مدينة  �إىل  ثقافية 

�لت�شميم �ل�شامل 2 (. 
و�ملعامل  �لبناء،  فنون  على  �الطتتتالع  بغاية 

�الأثرية يف دير مار�رصكي�ص حيث رحب بهم �أحد �آباء 
�لدير، وقدم لهم �رصحًا و�فيًا عن تاريخه و�أغر��شه، 
ويف ديرمار تقال كذلك. �أ�رصف على �لرحلة كلٌّ من: 
رو�شة  وم.  با�شا،  قره  وم.منذر  ميلينك،  فيالد�  د. 

�ل�شلقيني، وم. رهف د�وؤد.

رحلة علمية ثقافية اإىل معلوال لكلية الهند�سة املدنية واملعمارية
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قدم �لدكتور عادل جو�د �الخت�شا�شيات: 
�لطب  يف  تخرجت  دعتتبتتول  د.�شليمى   -
�لقلمون،  جامعة  يف  2015م.  عتتام  �لب�رصي 
بجامعة  �مل�شايف  �إد�رة  يف  �ملاج�شتري  ودر�شت 
�لدكتور�ه يف  �أبو�ب  كولومبيا بنيويورك، وعلى 

ال�سحة النف�سية حمط اهتمام اجلامعة
مدخل اإىل ال�شحة النف�شية

للشؤون  الجامعة  رئيس  نائب  جواد  د.عادل  بإدارة  ُعقدت  متميزة  ندوة 
وآ.منار  سرحان،  وآ.رهام  دعبول،  د.سليمى  من:  كل  فيها  وشارك  العلمية، 
2021/11/8م.  اإلثنين  يوم  ظهر  عشرة  الثانية  الساعة  في  وذلك  الباشا. 
بحضور: الدكتور سعيد يونس رئيس الجامعة، والدكتور سليم دعبول عميد 
كلية الهندسة المدنية والمعمارية، والدكتور نهاد حيدر عميد كلية األعمال 

واإلدارة، ومجموعة من األساتذة والموظفين، وعدد من طلبة الجامعة.

�لطب �لنف�شي �ل�رصيري.
- �ملعاجلة رهام �رصحان: متخرجة يف كلية 
و�ملاج�شتري  �لرتبوي،  �لتاأهيل  ودبلوم  �لرتبية 

يف علم �لنف�ص من جامعة دم�شق.
كلية  يف  متخرجة  �لبا�شا:  رهتتام  �الآن�شة 

�لرتبية يف جامعة دم�شق.
�ملثرية  �ملحاور  من  عتتدد�  �لندوة  تناولت 
�لنف�شية،  �ل�شحة  بتعريف  بتتتد�أت  لالهتمام: 
�أق�شام  عند  وتوقفت  �لنف�شي،  �لطب  وتتتاريتتخ 
�ل�شحة  وخ�شائ�ص  �لنف�شية،  �ال�شطر�بات 
�لنف�شية،  �لعافية  على  و�ملتتوؤثتتر�ت  �لنف�شية 
وختامًا  �لنف�شية،  �ال�شطر�بات  بع�ص  وو�شحت 
وتلتها  �لنف�شية.  �ل�شحة  �أجل  من  عامة  ن�شائح 

�أ�شئلة ومناق�شات مفيدة وطريفة.
�حل�شور،  نفو�ص  يف  �إعجابًا  �لندوة،  جتّلت 
مكينًا  م�شاعد�ً  وكتتانتتت  �ملتتعتترفتتة.  يف  ومنتتتاًء 
يف  �مل�شتجدة  �ل�شعوبات  مو�جهة  ل  حتمُّ على 

جمتمعنا.



مبادئ  عن  ت�شدر  فاعلٌة  �شناعٌة  �لطّب  �شناعة 
�شادقة، ُيلتَم�ص بها حفظ �لبدن، وعالج �ملر�ص، مل�شاعدة 
خمل�شون،  �أطباٌء  فلله  �آالمه.  من  �لّتخّل�ص  على  �الإن�شان 
هم  ي�شعون َجْهد�ً؛ لتقدمي ما يف و�شعهم لبني �الإن�شان، وهمُّ

تطوير قدرة �لب�رصية �لعلمية و�لعملية.
يونيفارما  �رصكة  رعاية  وحتت  �ملفهوم،  هذ�  حتت 
ة  �خلا�شّ �لقلمون  جامعة  متتع  وبتتالتتّتتتعتتاون  وعتتربتتجتتي، 
�لبورد  �أقتتتام  �لعظمّية،  للجر�حة  �ل�ّشورّية  و�جلمعّية 
�جلر�حة  الأطباء  ا  علميًّ يوًما  �لعظمّية  للجر�حة  �ل�ّشوري 
بتاريخ  �شباًحا  �لّتا�شعة  �ل�ّشاعة  يف  �ملقيمني،  �لعظمّية 
2021/8/6م. يف مدّرج م�شفى �ملدينة �لطبّية باجلامعة. 

كانت له نتائج مثمرة فيما ُقدَِّم فيه من بحوث.

باإ�تترص�ف عميد  كلية �لطب �لب�رصي �لدكتور ر�شتتو�ن 
�الأحمتتد و�شتتعت كلية �لطتتب �لب�رصي كتيبًا يت�شتتمن 
معلومتتات طبيتتة موثوقتتة عتتن �رصطتتان �لثتتدي. مت 
�لو�شتتول �إليها يف عدة جل�شتتات ومناق�شات حتليلية 

�إح�شائية، فهو مبثابة �لبحث �لعلمي �مليد�ين.
در��شة  على  و�ملناق�شات  �ملعلومات  ��شتندت 
جمموعات  بهما  قامت  �للتني  �لتوعية  حملتي 
2019م.   2018 و  �لكلية، عامي  طالبية باإ�رص�ف 
ديرعطية،  مدينة  يف  ميد�نية  جتتوالت  فتتاأجتترت 

�لطبية،  �ملدينة  م�شفى  ز�رت  �لتي  �حلتتاالت  عتتد� 
وذلك  �الأهل،  منازل  �إىل  �لطالب  بها  قام  وزيار�ت 
يف �شهر ت�رصين �الأول مبنا�شبة يوم �لتوعية �لعاملي 
�ملبكر،  �لك�شف  �أهمية  لبيان  �لتتثتتدي،  ب�رصطان 
و�لفحو�ص  �حلديثة،  و�لتقنيات  �لذ�تي،  و�لفح�ص 
�لعزوف  �أو  �لتترت�ختتي  �أ�شباب  ومعرفة  �لتتدوريتتة، 
يف  �لكلية  من  رغبًة  �حلملتان  و�أتت  �إجر�ئها.  عن 
�ملنطقة،  �أهتتايل  بني  �ل�شحي  �لوعي  م�شتوى  رفع 
و�ل�شعود بامل�شتوى �لعلمي للطلبة بو��شطة �لبحث 

�لتنبيه  �شاأنها  من  �لتي  و�الإح�شائيات  �لعلمي 
�تقائها  �شبل  و�إيجاد  �ل�شحية  �مل�شكالت  خلطورة 

على مبد�أ: »درهم وقاية خري من قنطار عالج«.
عن  لتتلتتعتتزوف  ناجعة  حتتلتتول  �إيتتجتتاد  وبتتهتتدف 
�إجتتتر�ء  مت  �ملتتذكتتورة.  و�الأهتتتتد�ف  �لفح�ص  �إجتتتر�ء 
عام  �شيدة   )900( �شملت  مقطعية  �إح�شائية  در��شة 
2018م. و )1000( �شيدة عام 2019م. ��شتغرقت 
�لنتائج  در�تتشتتت  ومتتنتتاقتت�تتشتتات،  �جتتتتتمتتاعتتات  عتتتدة 
بينها،  وقتتارنتتت  �لعامني  متتن  كتتل  يف  �ملتح�شلة 
�لكلية  عن  �شي�شدر  كتيب  يف  خال�شتها  نتتتت  وُدوِّ
يت�شمن معلومات علمية موثوقة عن �رصطان �لثدي، 
�حلميدة  �الأور�م  وتييز  ت�رصيحية،  ملحة  ت�شمل: 
�خلطورة،  وعو�مل  �خلبيثة،  �الأور�م  من  �لثدي  يف 
و�لتدبري،  �لت�شخي�ص،  وطرق  �ل�شائعة،  و�الأعر��ص 
نتائج  �إىل  �إ�تتشتتافتتة  �ملبكر،  و�لك�شف  و�لتتوقتتايتتة، 

�إح�شائية وتو�شيات مقرتحة.

اليـــوم العلمــــــي 
الأطبـاء اجلراحـــة 
العظميـّة املقيمــني 

درا�سة اإح�سائية الأ�سباب عزوف ال�سيدات 
عن ك�سف �سرطان الثدي املبكر

م�شفى املدينة الطبية وكلية الطب الب�شري:



لطلبة  يقدمه  ومتتا  بعطائه،  يزهو  مركز 
�جلتتامتتعتتة متتن ختتترب�ت ومتتعتتارف �تترصوريتتة. 
�أن ُيحدد كلٌّ طموحه، وير�شم هدفه،  ويدعوهم 
و�ملهار�ت و�ملعارف �لالزمة للو�شول �إىل ذلك 
خرب�ته.  ويرثي  يعينه،  ما  فيه  فيجد  �لهدف؛ 
ونذكر ماقام به �ملركز منذ �شدور �لعدد �ل�شابق 
من جملتنا، من دور�ت وفعاليات بع�شها �شار 
قدميًا، وبع�شها �أجُنز  بعد ذلك، وبع�شها ماز�ل 
�ملركز،  منجز�ت  على  �لقر�ء  ليطلع  م�شتمر�ً: 
ورمبا تعني �لطالب على حتديد هدفه، �أو تلفت 

نظره �إىل ز�وية كان قد �أهملها:

 BUSINESS( دورة   .1
�الإد�ريتتتتتة،  �مل�شطلحات    )ENGLISH
�لذ�تية،  و�ل�شرية  و�ملتتذكتتر�ت،  و�ملتتر��تتشتتالت، 

وحما�رص �الجتماعات. 2021/7/10م.

 JOB( تتتتتتتدريتتتتتتب  جتتتلتتت�تتتشتتتة   .2
�لتح�شري  �أ.فر��ص رمو، يف    )INTERVIEW
ملقابلة عمل وحاالت عملية. 2021/6/28م.

ماهر  للدكتور    )ICDL( دورة   .3
�شاعة   )50( يف  �أ�شبوعيا  �أيتتام  �أربتتعتتة  نتتوح 
بتتد�أت  حا�شوبية،  بر�مج   )7( على  للتدريب 
لت  �أهَّ 2021/12/6م.   –2021/10/23
�ل�شهادة  المتتتتتحتتان  �ملتت�تتشتترتكتتني  جمتتمتتوعتتة 

�لعاملية لقيادة �حلا�شب.

4. دورة )ARDUINO(  د.ق�شي بن�شي. 
2021/10/25 - 2021/11/23م. )18( 

�شاعة، يومي �الإثنني و�لثالثاء �أ�شبوعيًا. 

م.رمي   )3DMAX( تدريبية  دورة   .5
لغاية   10/25 متتن  �شاعة   )28( بول�ص 

2021/12/25م. 

)PHOTOSHOP( دورة   .6
م.رمي   2021/11/29 من10/25لغاية 

بول�ص )18( �شاعة

  INTERNET  OF( دورة   .7
�الإثنني  دبتتور  �لتتترز�ق  عبد  د.    )THINGS
�أ�شبوع )12( �شاعة بدء�ً من  و�لثالثاء من كل 

مهـارات ومهـن عطـاء م�سـتمر الينقطـع
– 2021/11/23م.  2021/11/7

�الأملانية  �للغة  يف  تدريبية  دورة   .8
�الأحد  �شاعة   )18( للمبتدئني.  �إ�شرب،  د.�شعيد 

و�الإثنني من11/7لغاية 2021/12/5م.

�ل�شغوط  مع  �تعامل  »كيف  نتتدوة   .9
عيادة  و�أع�شاء  دعبول  د.�شليمى   « �لنف�شية 
�ل�شحة �لنف�شية يف م�شفى �ملدينة �لطبية، )4( 

�شاعات، يوم �ل�شبت 2021/11/6م.

 )REVIT( تتتدريتتبتتيتتة  دورة   .10
 12/4 من  �شاعة.   )20( خربوطلي.  م.�شفاء 

لغاية 2021/12/25م.

دار
 ال

بار
أخ



باجلامعة،  �لن�شاط  مديرية  يف  �ملكوَّن  �إيثار   فريق 
�لطلبة  متتع  �شنوية  بتتزيتتارة  �لتتقتتيتتام  عتتتادة  على  درج 
معامل  �إىل  وثقافية،  وترفيهية  �طالعية  �مل�شتجحدين، 

مدينة ديرعطية، ومظاهر نه�شتها �لز�هية.
قام يوم �الإثنني 2021/11/15م. با�شطحاب �لطلبة 
مديرية  باإ�رص�ف  ديرعطية،  مدينة  معامل  �أهتتم  �إىل  �جلتتدد 
�لنه�شة فيها،  �لعامة و�الأندية، لتعريفهم مبعامل  �لعالقات 
ويف  �ملنطقة،  يف  �حل�شارية  �ملعامل  �أبهى  من  ُتعدُّ  و�لتي 

�لوطن �حلبيب �شورية. فتمت زيارة كل من:
�لطلبة  .و�طلع  �خلا�شة  �الحتياجات  ذوي  قرية   *
�لفخمة  و�الأبنية  �حلد�ئق  من  �مل�شاحة�ل�شا�شعة  على 
بروح  �لفائقة،  �لعناية  ر�أو�  كما  �لفئة،  لهذه  �ملخ�ش�شة 
�إن�شانية، ومعرفة علمية، �لتي يتلقاها �ملنت�شبون للقرية.

�لتاريخية  �ملعامل  �شاهدو�  .حيث  ديرعطية  متحف   *
لل�شابقني،  �الجتماعيةو�ملعي�شية  باحلال  �أنباأتهم  �لتي 
�لذين ذللو� تلك �ملنطقة خلدمة �أبنائهم، وتوطئة معي�شتهم. 

وتعرفو� على �لكثري من �ملالمح �لتاريخية و�ملدنية.
�أبدع  فيها  �لتي جت�شد  �لد�ر  .وهي  �ملنا�شبات  د�ر   *
�آيات �لعمارة �ل�شورية �لرثية، �شو�ء مبظاهرها �خلارجية، 

�أم بت�شاميمها �لد�خلية، �أم باأثاثها وموجود�تها.
�لتتز�ئتترون،  �حتفل  وبهائها  �ملنا�شبات  د�ر  ويف 

وتعارفو�، و�نتهت �لزيارة بع�شاء �أني�ص ممتع.
حميميًا  و�ن�شمامًا  طيبًا،  ��شتقبااًل  �لزيارة  تلك  وكانت 

الأ�رصة جامعة �لقلمون �خلا�شة، و�شعارها: »�إىل �لعلياء بالعلم«.

فريق »اإيثار « 
ي�ستك�سف معامل ح�سارة حميط اجلامعة

كلية  من  ب�شري،  ناديا  �لدكتورة  �الأ�شتاذة 
يف  عملها  �أنهت  و�ملعمارية،  �ملدنية  �لهند�شة 
مكتبة  �إىل  مكتبتها  بتتاإهتتد�ء  �لقلمون  جامعة 
جامعة �لقلمون )�قر�أ(. وهي )73( كتابًا باللغة 
�الأملانية، و)39( كتابًا باللغة �لعربية، و)102( 
و�لعلوم،  �لعربي،  �ملهند�ص  مئة وجملتان منها: 
حمكمة  جامعية  وجمالت  �ملو�شيقية،  و�حلياة 

وغريها، و)30( من �ل�شحف.

عمل دالالته كبرية تفوح نخوة ومروءة
                                      هوؤالء اأبناء �سورية

حمبتها  منها:  كتتثتترية  دالالت  لتته  �إهتتتتد�ء 
وخربتها  فيها  عملت  �أن  بعد  �لقلمون  جلامعة 
عن كثب. وحب �خلري، وتقدمي �لعون ملن يحتاج 

�لفائدة �لعلمية، وت�شجيع �مل�شرية �لعلمية...
)�قر�أ( قد تلقت مثل  وكانت مكتبة �جلامعة 
�أبناء  من  تلقت  مرة  مرتني:  �لطيب  �الإهد�ء  ذلك 
�ملرحوم د.حممد عزيز �شكري، وكان ممن عملو� 
�ملرحوم  �الأ�شتاذ  وكذلك  �جلامعة،  منا�شب  يف 
�الأمناء،  جمل�ص  ع�شو  �إبر�هيم  حج  م�شطفى 

و�لدكتور ي�شار عابدين.
منهم  تويف  من  الأرو�ح  قلمون  جملة  ترجو 
ماز�لو�  ملن  و�لعافية  �ملديد  و�لعمر  �لرحمة، 

�لقدوة �ملثلى.



�لناظر  �شائد  �لدكتور  �لنهائية  �ملبار�ة  ح�رص 
و�لطالبية،  �الإد�رية  لل�شوؤون  �جلامعة  رئي�ص  نائب 
�لهند�شة،  كلية  عميد  �لنجار  �إح�شان  و�لدكتور 
و�لدكتورة مرمي �ل�شاعي نائب عميد كلية �لهند�شة،  
�لريا�شية،  �الأن�شطة  مدير  عبده  نبيل  و�الأ�شتاذ 
و�لزميل حممد مندورة رئي�ص فرع جامعة �لقلمون 
�خلا�شة لالحتاد �لوطني لطلبة �شورية، وعدد كبري 

من �لطلبة بحما�شة وت�شجيع ون�شاط.
لكرة  �ل�شوري  �الحتتتاد  من  �لتحكيمي  �لطاقم 
�لقدم، كان موؤلفًا من �حلكم �لدويل عبد�هلل كنعان، 
و�حلكم حممد عثمان، و�حلكم حممد يا�شني، و�حلكم 

عبد�هلل �شمور. 
وبال�شيوف،  �حل�شور  بال�شادة  �لرتحيب  وبعد 
ِقبل  للنهائي من  �ملتاأهلني  وبالفريقني  وبالطالب 
�الأ�شتاذ نبيل عبده، بد�أت �ملبار�ة  بني كليتي �لطب 

�لب�رصي  وكلية طب �الأ�شنان.
وكانت م�شك ختام بطولة م�شجعة، قوية ونّدية، 
ز، �نتهت �ملبار�ة  تعاور فيها �لفريقان �الألق و�لتميُّ
�رصبات  �إىل  �لفريقان  و�حتكم   1-1 بالتعادل 
�جلز�ء �لرتجيحية �لتي تاألق فيها حار�ص كلية طب 
جز�ء  ل�رصبتي  وت�شدى  �جلتتالب،  ن�شال  �الأ�شنان 

�ملبار�ة  �نتهت  �إذ  و�لكاأ�ص،  �لبطولة  فريقه  �أهدتا 
بفوز فريق طب �الأ�شنان 3 - 5 وتيز فيه �لالعبان 
للحار�ص  باالإ�شافة  �ل�شاقي  ويتتزن  �ل�شيد  ح�شام 

ن�شال �جلالب.
�لالعبون:  �لب�رصي  �لطب  كلية  من  تيَّز  كما 

عدنان �إمام، و�بر�هيم زيد�ن، وهمام حامد.
�ل�شيوف  �ل�شادة  قتتام  �ملتتبتتار�ة  نهاية  ويف 

و�لف�شية،  �لذهبية  بامليد�ليات  �لفائزين  بتتويج 
�الأ�شنان  طب  فريق  لرئي�ص  �لبطولة  كاأ�ص  وت�شليم 

ح�شام �ل�شيد، وتكرمي حكام �ملبار�ة.
وقد تكوَّن كل من �لفريقني من:

ح�شام  �الأ�تتشتتنتتان:  طتتب  فتتريتتق  العتتبتتي   - 1
عثمان،  ح�شني  ربتتاح،  غيث  �ل�شدقة،  وليد  �ل�شيد، 
�ل�شاقي،  يزن  �نطو�ن مق�شود،   �أحمد حاج ح�شني، 
حارث  �جلالب،  ن�شال  عبا�ص،  حمزه  �لعبد،  خليل 

�حلمد، ب�رص بركة، خالد �شوكة.
�لب�رصي:  �لطب  كلية  فريق  والعتتبتتي   - 2
�أ�شامة �مل�رصي، عبادة �رصف، همام  �إمام،  عدنان 
ه�شام  �جلندي،  ��شماعيل  زيتتد�ن،  �بر�هيم  حامد، 
حممد  �ل�شحن،  عمرو  �مل�رصي،  ��شماعيل  �لفر�، 

�لعلي، عمر �أبو زيد، عامر قا�شمه، علي �خلليف.

املباراة النهائية بكرة القدم يف بطولة اجلامعة دار
 ال

بار
أخ

�ســـــالمة اجل�ســــم بهـــاء وقـــوة: مباراة وديــة بكــرة ال�ســــــــــــــــــــــــــــــــلة)بنـــات(
يتتتتتتتوم  متتتتتتتتتتن  �خلتتتتتتتامتتتتتتت�تتتتتتتشتتتتتتتة  يف 
ودية  مبار�ة  �أقيمت   ��الأحد2021/11/21م. 
جامعة  يف  �لريا�شية  �ل�شالة  د�خل  �ل�شلة  بكرة 
�أول  -وهتتو  للبنات  �جلامعة  ملنتخب  �لقلمون، 
جامعة  يف  للبنات  ُل  ُي�َشكَّ �ل�شلة  كرة  يف  منتخب 
�لريا�شي، وهو يف  �لقلمون- وفريق نادي قارة 

عد�د �أندية �لدرجة �لثانية يف �لدوري �ل�شوري.
�شائد  �لدكتور  �ل�شيد  بح�شور:  �ملبار�ة  تت 
�الإد�ريتتة  لل�شوؤون  �جلامعة  رئي�ص  نائب  �لناظر 

و�لطالبية و د.�إح�شان �لنجار عميد كلية �لهند�شة، 
�لهند�شة،  كلية  عميد  نائب  �ل�شاعي  ود.متتترمي 
�لتدري�شية  �لهيئة  ع�شو  طوقتلي  �شعيد  ود.حممد 
�لن�شاطات  و�أ.نبيل عبده مدير  �لهند�شة،  يف كلية 
قيادة  ع�شو  دروي�ص  �شناء  و�ل�شيدة  �لريا�شية، 
وجمهور  �لعام،  �لريا�شي  لالإحتاد  دم�شق  ريف 

من طلبة �جلامعة.
ح�شن  �ل�شيد  قتتارة  مدينة  متتن  ح�رص  كما 
�لبعث  حلتتزب  �لنبك  �شعبة  قيادة  ع�شو  �لقليح 

�أمني  �حلالو�ص  �أمين  و�ل�شيد  �الآ�شرت�كي،  �لعربي 
فرقة قارة للحزب، و�لدكتور �أحمد �ل�شارم رئي�ص 
بلدية قارة، و�الأ�شتاذ ح�شان �شبح، و�الأ�شتاذ �أن�ص 

نا�شيف ع�شو� �إد�رة نادي قارة.  
َل منتخب �جلامعة  يف هذه �ملبار�ة من  ت�شكَّ

�لالعبات �الآتية �أ�شماوؤهّن:
زغنون-  جود  دند�شي-  رود  �لفريق  كابنت 
يازجي-  نينار  �جلمايل-  بتول  مارتيني-  تاال 
�شمر �شحلول- ناديه �شحلول- نادين �بو �خلري- 

العربي  النشيد  2021/11/28م.  األحد  يوم  من  الرابعة  الساعة  في 
في  النهائية  المباراة  بدء  يعلنان  الخاصة  القلمون  ونشيدجامعة  السوري 
يومي  أجريت  قد  النهائي  نصف  مباراة  وكانت  القدم.  بكرة  الجامعة  بطولة 
اإلثنين والثالثاء 22 و 2021/11/23م. لعب فيها فريقا الطب البشري )2( 
والصيدلة، وفريقا طب األسنان )1( والهندسة المدنية تأهل بنتيجتها للنهائي 

كأل من فريقي الطب البشري وطب األسنان.



�ســـــالمة اجل�ســــم بهـــاء وقـــوة: مباراة وديــة بكــرة ال�ســــــــــــــــــــــــــــــــلة)بنـــات(

�لثالثاء  يتتوم  �إىل   12/18 �ل�شبت  يتتوم  بتتتد�أ  �أ�تتشتتبتتوع  متتتد�ر  على 
)10( فرقاء، ي�شمُّ كلٌّ منها  �لبطولة مب�شاركة  2021/12/21م. جرت  
ُق�ِشَم �لفرقاء �إىل جمموعتني، تاأهل من �ملجموعة �الأوىل  4 طلبة وطالبة. 
�لثانية جاء  ثانيًا. ومن �ملجموعة  )�الأهالوية(  �أواًل، وفريق  )د�نك(  فريق 

فريق �لطب �لب�رصي �أواًل، وفريق �لنخبة ثانيًا.
بحما�شة،  2021/12/21م.  �لثالثاء  �لنهائي  ن�شف  مبار�ة  جرت 
�لثو�ين  فب  �لنخبة  فريق  على  )�الأهالوية(  فريق  فيها  فاز  عالية،  وفنية 
�الأخرية 30-29  ويف �ملبار�ة �لثانية فاز فريق �لطب �لب�رصي على )د�نك( 

33-39
�لثالثية،  �لرميات  يف  م�شوِّقة،  م�شابقة  جرت  �لنهائية  �ملبار�ة  قبل 
ُف�شلى  زغنون  جود  �لالعبة  فيها  فازت  و�لالعبات،  �لالعبني  �أف�شل  بني 

�مل�شجالت لالأهد�ف، و�لالعب م�شطفى حزوري �أف�شل م�شجل.

ق�شي  �لدكتور  بح�شور  م�شاًء،  �ل�شاد�شة  يف  �لنهائية  �ملبار�ة  بد�أت 
�لريا�شية  �الأن�شطة  مدير  عبده  و�أ.نبيل  �لهند�شة،  كلية  يف  �الأ�شتاذ  بن�شي 
وجمور كبري من �لطلبة،  بني فريقي: )�لطب �لب�رصي( و )�الأهالوية(، وكانت 
م�شك �خلتام، باملهار�ت �لفردية، و�للعب �ل�رصيع، و�نتهت بفوز فريق )�لطب 

�لب�رصي( بنتيجة 32-22 و�حتل �ملركز �الأول بجد�رة.
ُقدِّمت �مليد�ليات للفريقني �الأول و�لثاين، وللفائزين مب�شابقة �لرميات 
�لثالثية. وقد َمثَّل فريق �لطب �لب�رصي: تاال مارتيني، وعبد �لرحمن �لرئي�ص، 
َل فريق �الأهالوية: حال �لفرم، و�شامي قو��ص،  وعبد �لهادي �ل�شباعي. كما مثَّ

وم�شطفى حّزوري، وعبد �هلل زيات. 
�هلل  وعبد  �لرئي�ص،  �لرحمن  وعبد  ع�شقول،  يزن  �لالعبني:  �أبتترز  كان 
�خل�رص، و�شامي قو��ص. و�أبرز �لالعبات: جود زغنون، وتاال مارتيني، ورود 

دند�شي، وحال �لفرم.

الن�ساط الريا�سي لعقل �سليم يف اجل�سم ال�سليم
)Street ball( بطولة اجلامعة بكرة ال�سلة

حال �لفرم- �آية �حلم�شي- حال زين.
كانت مبار�ة ندية وم�شوقة، بح�شور جمهور من 
 38 بنتيجة  �جلامعة  منتخب  بفوز  �نتهت  �لطالب، 
– 30،  وتاألق فيها كل من �لالعبات: جود زغنون، 

وتاال مارتيني، ورود دند�شي، وبتول �جلمايل. 
عبد  �لطالبان:  �لفريق  تدريب  على  �أ�تترصف 

�لرحمن �لرئي�ص و يزن ع�شقول.
 : �لطالبني  من  كل  �ملتتبتتار�ة  بتحكيم  وقتتام 

عبد�هلل �خل�رص و�شامي قو��ص.



�شمت؛  دقيقة  بالوقوف  �للقاء  �فتتح 
ومن  �لوطن،  �شهد�ء  الأرو�ح  و�إكبار�ً  �إجتتالاًل 
ون�شيد  �ل�شورية،  �لعربية  �جلمهورية  ن�شيد  ثم 
جامعة �لقلمون �خلا�شة، وبعد ذلك مت عر�ص 
ر يعرِّف مبنظمة �الحتاد �لوطني  �رصيط م�شوَّ
�أقامها  �لتي  �لن�شاطات  و�أبرز  �شورية،  لطلبة 

فرع �جلامعة.
متتنتتدروة  �لتتزمتتيتتل حمتتمتتد ح�شن  ثتتم رحتتتب 
�لطلبة  بالزمالء  باجلامعة  �الحتاد  فرع  رئي�ص 
الأ�تترصة  �ن�شمامهم  لهم  مباركًا  �مل�شتجدين، 
جامعة �لقلمون �خلا�شة. ثم �ألقى �لدكتور �شائد 
�لطالبية  لل�شوؤون  �جلامعة  رئي�ص  نائب  �لناظر 

لقاء تعريفي مبنظمة االحتاد الوطني لطلبة �سورية 
وافتتاح معر�س م�ساريع الكليات

�لطلبة  بالزمالء  فيها  رّحتتب  كلمة  و�الإد�ريتتتة 
�الحتاد  �أن  على  موؤكد�ً  لهم،  وبارك  �مل�شتجدين 
�لعملية  يف  �رصيك  هو  �شورية  لطلبة  �لوطني 

�لتعليمية، وحمققًا للم�شلحة �لطالبية .
ثم عّرَف �لزميل حمّمد مندورة رئي�ص �لفرع 
�جلامعة،  �شمن  عملها  و�آلية  �الحتتتاد،  مبنظمة 
يف  للطلبة  وتثيلها  منظمة،  �أهد�فها  مبينًا 
جميع  متابعة  يف  ودورها  �جلامعية،  �ملجال�ص 

�لق�شايا وتعزيز �حلياة �جلامعية .
للفرع  �لتنظيمي  �لهيكل  عن  �ل�رصح  وتابع 
بدء�ً من قيادة �لفرع حتى �للجان �لطالبية، كما 
د�عيًا  �الإد�ريتتة،  �لهيئات  �نتخابات  عن  حتدث 

ممثلهيم  �ختيار  يف  للم�شاركة  �لطلبة  �لزمالء 
�شمن �ملجال�ص �جلامعية .

للزمالء  متتنتتدورة  حممد  �لزميل  و�أكتتد  كما 
نحو  �النطالق  �شعارهم  يكون  �أن  على  �لطلبة 
�الإبد�ع و�لتميز، �شعارهم �إىل �لعلياء بالعلم علمًا 
وعماًل: علمًا من خالل �لتح�شيل �لعلمي �ملتميز 
�لقدر�ت  و�الرتقاء به، وعماًل من خالل توظيف 
�شورية  بناء  يف  �لعلمي  و�لتح�شيل  و�ملهار�ت 
لطلبة  �لوطني  �الحتتتاد  منظمة  و�إن  �مل�شتقبل، 
د�ئمًا  ت�شعى  و�شتبقى  وماز�لت  كانت  �شورية 

لتحقيق �مل�شلحة �لطالبية بالدرجة �الأوىل.
وختامًا ذكر �لزميل حممد فار�ص �لفطر�وي، 
�لطلبة  وق�شايا  �لعايل  �لتعليم  مكتب  رئي�ص 
يتو�نى عن حتقيق  لن  �أن فرع �الحتاد  �لفرعي، 
�لطلبة،  �شوت  و�إي�شال  �لطالبية،  �مل�شلحة 
�لزمالء  تو�جه  �لتي  �ل�شعوبات  كافة  وتذليل 

�لطلبة خالل م�شريتهم �لدر��شية.
معر�ص  �فتتاح  �لتعريفي  �للقاء  تتتال  وقتتد 
جامعة  كليات  يف  للطلبة  �ملتميزة  للم�شاريع 
�لقلمون �خلا�شة، وذلك �شعيًا الطالع �لزمالء �لطلبة 
�مل�شتجدين على خمرجات كلياتهم، وت�شجيعًا لهم 

على �لعمل �جلاد و�ملو�ظبة على �لدر��شة .

دار
 ال

بار
أخ

التقى  سورية  لطلبة  الوطني  لالتحاد  الخاصة  القلمون  جامعة  فرع 
بالطلبة المستجدين في الجامعة، وذلك يوم اإلثنين بتاريخ 2021/15/11م. 
الساعة الثانية عشرة ظهرًا في المدرج الكبير؛ لتعريفهم بالمنظمة وعملها 
ونشاطاتها، وافتتاح معرض للمشاريع الطالبية المتميزة. وذلك بحضور كلٍّ 
واإلدارية،  الطالبية  للشؤون  الجامعة  رئيس  نائب  الناظر  سائد  الدكتور  من: 
والدكتورة كنده الشماط أمينة الجامعة، والدكتور أيمن كسيبي عميد كلية 
لطلبة  االتحادالوطني  رئيس فرع  والزميل محمد مندورة  التطبيقية،  العلوم 

سورية، والزمالء أعضاء قيادة الفرع وحشد من الزمالء الطلبة .



فرع جامعة القلمون لالحتاد الوطني لطلبة �سورية يقيم:
»ملتقى املتفّوقني واملتمّيزين « حتت رعاية اجلامعة

اختتمه د.�شعيد يون�س رئي�س اجلامعة:

�تتشتتاركتتت  2021/7/10م.  �لتت�تتشتتبتتت  يتتتوم 
و�ملتمّيزين،  �ملتفّوقني  �لّطلبة  متتن  جمموعة 
و�ملعرفة،  �لعلم  منار�ت  من  متميزة  كوكبة  مع 
يف  و�الأبحاث  �لدر��شات  تطّوير  يف  يٌد  لها  كانت 
جامعتنا، جامعة �لقلمون، فانطلقت حتت رعايتها، 
ومب�شاركة و�حد وخم�شني طالبًا وطالبة فعاليات 
»ملتقى �ملتفوقني و�ملتميزين« يف رحاب �جلامعة. 
�لدكتور نهاد حيدر عميد كلية  وذلك بح�شور 
�الأعمال و�الإد�رة، و�لدكتور عمار كعد�ن نائب عميد 
�إياد  و�لدكتور  و�ملعمارية،  �ملدنية  �لهند�شة  كلية 
�لتطبيقية،  و�لفنون  �الإعتتالم  كلية  عميد  �ملحمود 
�لتنفيذي  �ملكتب  ع�شو  ��شطفان  فايز  و�لزميل 
مكتب  ورئي�ص  �شورية  لطلبة  �لوطني  لتتالحتتتاد 
مندورة  ح�شن  حممد  و�لزميل  �خلا�ص،  �لتعليم 

رئي�ص فرع �الحتاد باجلامعة و�لطلبة �مل�شاركني.
�لب�رصية  �لهوية  عن  �ل�شتار  �إز�حتتتة  وبعد 
�خلا�شة مبلتقى �ملتفوقني و�ملتميزين، و�فتتاح 
معر�ص �لكتاب �لثقايف بالتعاون مع د�ر )�شني( 
ملتقى  �أعمال  ُعر�شت  و�الإعالم،  و�لن�رص  للثقافة 
” �إىل  �شعار  و�ملتميزين، حتت  �ملتفوقني  �لطلبة 
بعنو�ن:” �حلياة  ”يف ور�شة عمل  بالعلم  �لعلياء 
نهاد  �لدكتور  �أد�رها  �لنجاح«،  ورحلة  �جلامعية 
ت�شمنت  و�الإدر�ة  �الأعتتمتتال  كلية  عميد  حيدر 

�ملحاور �لتالية:

�لذ�ت،  �إد�رة  �الإيجابي،  �لتفكري  �لتغيري،  �إد�رة 
�لقائد �لناجح.

�نتهى �ليوم �الأول من فعاليات ملتقى �لطلبة 
�ملتفوقني و�ملتميزين يف جامعة �لقلمون �خلا�شة 
ور�شات  مت�شمنة  �أيتتام،  خم�شة  مد�ر  على  لي�شتمر 
عمل، ولقاء�ت �أكادميية،و معر�ص �لكتاب �لثقايف.

حتتو�رّيتتة  جل�شة  كانت  �أيامها  ثتتاين  ويف 
�أميتتن  بالّدكتور  �مل�شاركني  �لّطلبة  جمعت 
ك�شيبي نائب رئي�ص �جلامعة لل�شوؤون �الإد�رية، 
حمّمد  �لّزميل  �لّطلبة  �حّتتتاد  رئي�ص  و�أد�رهتتتا 
�ل�ّشاعات  نظام  عن  �حلديث  ت�شّمنت  مندورة، 
باعتباره  �الأكادميي  �الإر�شاد  ونظام  �ملعتمدة، 
�لعمود �لفقري لنظام �ل�ّشاعات �ملعتمدة. وّتت 
مناق�شة و�شع �الإر�شاد �الأكادميي يف �جلامعة، 
و�أجاب  خّطته،  ك�شيبي  �أمين  �لدكتور  وو�شح 

على كافة �ال�شتف�شار�ت.
�لّطلبة �ملتفّوقني بخريجي �جلامعة  �لتقى  ثّم 
للحديث عن جتربة �لّدخول ل�شوق �لعمل، و�النتقال 
و�لّتحديات  �جلامعية،  �ملرحلة  من  �إليها  �ل�شل�ص 
تعّزز  فر�ص  �إىل  وحتويلها  �لطالب  تو�جه  �لتي 

خمرجات �لكلية، وتو�كب �خلطط �لّدر�شّية.
ور�شات  �نطلقت  �لّثالث،  يومه  �إىل  و�متتتتتد�د�ً 
�لّذ�تّية  �ل�شرية  تفاعلّية، ت�شمنت �حلديث عن  عمل 
تلك  حماكاة  ثّم  �لعمل،  حول  حو�رية  ومقابالت 

�ل�ّشرية  كتابة  �أ�شا�شيات  على  و�لّتعرف  �ملقابالت 
�لّذ�تّية.

�لوقت  الإد�رة  عملّية  بتمارين  �لقيام  مّت  كما 
قادها رئي�ص ق�شم �إد�رة �الأعمال : د.�شعيد �إ�شرب.

حتدث  حو�رّية  بجل�شٍة  بتتد�أ  �لّر�بع  �ليوم  �أّمتتا 
�جلامعة  رئي�ص  نائب  جتتو�د  عتتادل  �لّدكتور  فيها 
�حّتتتاد  فتترع  رئي�ص  و�أد�رهتتتتا  �لعلمّية،  لل�شوؤون 
عدد  فيها  وحتتاور  مندورة،  حمّمد  �لّزميل:  �لّطلبة 
�لّطلبة �مل�شاركني بامللتقى، وقد ت�شمنت تلك  من 
�جلل�شة: تعزيز �لّتخ�ش�ص، �خلطط �لّدر�شّية، �الآفاق 

�مل�شتقبلّية لطالب �لّتخرج.
ثّم بد�أت ور�شة تدريبّية حول �لّظهور �الإعالمي، 
ت�شّمنت  حتتاّلق،  يو�شف  �الإعالمي  فيها  �ملحاور 
مبادىء  و�الإذ�عتتتي،  �لّتلفزيوين  �لّتقدمي  :كيفّية 

حفي، �شفات �الإعالمي ومهامه . �لّتحرير �ل�شّ
�لّزمالء  �جتمع  �مللتقى  �الأخري من  �ليوم  ويف 
�ل�ّشمري،  مي�شم  باالأ�شتاذة  �مل�شاركني  �لّطلبة 
مديرة �لعالقات �لعامة يف موؤ�ش�شة )�شني( للّثقافة 
�الحّتتتاد:  فرع  رئي�ص  بح�شور  و�لّن�رص،  و�الإعتتالم 
�لعربّية  �لّلغة  �أهمية  عن  للحديث  مندورة،  حمّمد 

و�أثرها على �لعربي.
�الإعالمي،  �لّظهور  عن  عمل  بور�شة  ذلك  �أُتبع 
�لفوتوغر�يف،  �لّت�شوير  كيفّية  عن  عمل  وور�شة 
ولقطاته  �لّت�شوير  تاريخ  على  �لّتعرف  بعد  وذلك 
�لّطلبة  من  نفٌر  وقتتام  �إعتتد�د�تتته،  و�أهتتتّم  وزو�يتتتاه 

بتطبيق �جلانب �لعملي للّت�شوير .
�شعيد  �لّدكتور  �الأ�شتاذ  �جتمع  ختامه  ويف 
من  جمموعة  مع  �لقلمون  جامعة  رئي�ص  يون�ص 
�حّتتتاد  فتترع  رئي�ص  بح�شور  �ملتفّوقني،  �لّطلبة 
�لّطلبة �لّزميل حمّمد مندورة، حيث �أ�شار �إىل �أهمية 
�لتي  و�ملقرتحات  بالطروحات  و�أ�شاد  �مللتقى، 
�جلّدي  �لطابع  ذ�ت  ل�شماتها  م�شري�ً  عنه،  نتجت 
�لتي  �ل�شعوبات  تذليل  عن  وحتدث  و�ملو�شوعي، 

تو�جه �لّطلبة.
�لّطلبة  ودخل  �ال�شتف�شار�ت،  باب  �فتتح  وقد 
و�ملنح  �الأكادميية،  �لعملية  حول  مد�خالت  عدة 
�لعطل  تعوي�ص  و�آلية  �ملتفوقني،  للطلبة  �ملقدمة 
�ملقدّمة  �الإجر�ء�ت  وتب�شيط  �جلامعة،  �لّر�شمية يف 

للّطلبة ولل�شكن �جلامعي.

عاٌم امتأل ببذور الجّد والّتعب، عاٌم ترعاه أياٍد حملت في طياتها ثمرة العناء، 
جى، حتى حان موعد الِقطاف . وطول الّتفكير، وانتظار الفجر ليحلَّ مكان الدُّ



من: حممد فار�ص �لفطر�وي 
ع�شو قيادة فرع جامعة �لقلمون لالحتاد 

�لوطني لطلبة �شورية
�ختتتتتتتتم متتلتتتتتقتتى �لتتطتتلتتبتتة �ملتتتتتفتتوقتتني 
�خلا�شة  �لقلمون  جامعة  يف  و�ملتميزين 
يف  2021/7/25م.  �الأحتتتد  يتتوم  �أعتتمتتالتته 
�لتتزمتتالء  تتتكتترمي  بحفل  �ملك�شوف،  �ملتتتدرج 
�لطلبة �مل�شاركني يف �مللتقى، وذلك بح�شور 
رئا�شة �جلامعة وح�شور �أُ�رَصِ زمالئنا �لطلبة 
زمالئنا  من  وح�شد  و�ملتميزين،  �ملتفوقني 
�لدكتور  ح�رص  فقد  �جلتتامتتعتتة.  يف  �لطلبة 

�شعيد يون�ص رئي�ص جامعة �لقلمون �خلا�شة، 
�جلامعة  رئي�ص  نائب  ك�شيبي  �أمين  و�لدكتور 
عمد�ء  و�ل�شادة  و�الإد�ريتتة،  �لطالبية  لل�شوؤون 
�جلامعة،  يف  �لتدري�شية  �لهيئة  و�أع�شاء 
فرع  رئي�ص  متتنتتدورة  ح�شن  حممد  و�لزميل 
�لوطني  لالحتاد  �خلا�شة  �لقلمون  جامعة 

لطلبة �شورية.
حممد  �لزميل  �ألقاها  بكلمة  �حلفل  بتتد�أ 
�لقلمون  جامعة  فتترع  رئي�ص  مندورة  ح�شن 
�خلا�شة لالحتاد �لوطني لطلبة �شورية، وكلمة 
رئي�ص  نائب  ك�شيبي  �أميتتن  �لدكتور  لال�شتاذ 

�جلامعة لل�شوؤون �لطالبية و�الإد�رية.
ومن َثمَّ بد�أت مر��شم تكرمي �لزمالء �لطلبة 
�شهاد�ت  وتوزيع  �لغار،  باإكليل  بتتويجهم 

�مل�شاركة يف �مللتقى.
با�شم  كلمة  مطر  �هلل  �آية  �لطالبة  و�ألقت 
�لطلبة �مل�شاركني يف ملتقى �لطلبة �ملتفوقني 

و�ملتميزين يف جامعة �لقلمون �خلا�شة.
و�ختتتم �حلفتل بفقترة مو�شتتيقية قدمهتا 

كل من:
�لزميل جعفر غ�شن و�لزميل عمر �لعثمان 

و�لزميل �آر�م �لعويل.

ختام مميز وناجح لفعاليات ملتقى الطلبة املتفوقني واملتميزين  دار
 ال

بار
أخ

وفد  جاء  2021/9/15م.  �الأربتتعتتاء 
من جمعية »�لتميز يف كفالة �ليتيم« �شيفًا 
ثلة  وقامت  �لقلمون.  جامعة  على  كرميًا 
�شورية،  لطلبة  �لوطني  �الحتاد  من  قيادية 
حممد  �لزميل  فيهم  �لقلمون،  جامعة  فرع 
�لفرع،  و�أعتت�تتشتتاء  �لتتفتترع،  رئي�ص  متتنتتدورة 
�لوفد،  مبر�فقة  �الإد�ريتتة،  �لهيئات  وروؤ�شاء 
وكلياتها  �جلامعة  مباين  على  و�إطتتالعتته 

وخمابرها ومر�فقها.
فيه  بود�ع ودي.�أبتتدى  �لزيارة  و�نتهت 
�جلامعة  و�أبدت  بالزيارة،  �رصوره  �ل�شيف 

��شتعد�دها لدعم �جلمعية. 

ة زيارة جمعّية )الّتميُّز يف كفالة اليتيم(اإىل جامعة القلمون اخلا�سّ



كيف للم�شاعر �أن ُت�شاغ حروفًا على �لورق 
�الأهل،  ُقربى  هي  �لبيا�ص؟!  نا�شع  كان  مهما 
يف  �أبنائنا  من  �حلتتيتتاة.  و�تترصُّ  �لتترحتتم،  و�شلة 
�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة من �أ�شابته ق�شعريرة 
�لوطن.  يف  �أهله  عروق  يف  ت�رصي  �لتي  �لربد 
�لدفء  ي�رصي  حتى  �الغتترت�ب  بدفء  يهناأ  فلم 
مل  فتتاإن  وقتتدر،  فكر  �لوطن.  �أطفال  عتتروق  يف 
�أطفالهم  ليو�جه  لالأهل  �لوقود  �إي�شال  ي�شتطع 
ع�شة �لربد، فقد �أخذ بامل�شتطاع، فاأتى �أبناوؤنا 
�ملغرتبون بت )5000( هدية من تو�بع �للبا�ص، 
ديرعطية  يف  طفل  �آالف  خلم�شة  �لدفء  حتقق 

و�حلمرية وجر�جري. 
ذوي  قرية  يف  توزيعها  بتتد�يتتة  وكتتانتتت 
�لوفاق  جلمعية  �لتابعة  �خلا�شة  �الحتياجات 

�خلريية. هناك ��شت�شافت �لقرية، يف �لعا�رصة 
من يوم �الإثنني 2021/12/13م. ومب�شاندة 
�شباب  ب�شمة  موؤ�ش�شة  �لنرب��ص،  �رصكة  من 
وزير  و�ملدعوين  باملبادرة،  �لقائمة  �شورية 
ريف  وحمافظ  و�لعمل،  �الجتماعية  �ل�شوؤون 
�ملنطقة  يف  �لر�شميني  من  وجمموعة  دم�شق، 
هذه  فخامة  �حل�شور  نظر  ولفت  و�لوجهاء. 
باأ�شكالها،  �الإعاقات  لذوي  �ملخ�ش�شة  �لقرية 
�إليها  �ملنت�شبني  تاأهيل  يف  �لعاملني  وبر�عة 
لتلقي  دوريًا  ير�جعونها  و�لذين  كامل،  بدو�م 
يف  جميعًا  فتتَدَعتتو�  و�لتتتتتدريتتبتتات،  �لعالجات 
�لفخم  �حل�شاري  �ملعلم  هذ�  ملن�شئ  كلماتهم 
فقيد ديرعطية و�لقلمون، �ملرحوم حممد ديب 
�لت�شامن  بروح  و�أ�شادو�  �شليم(،  )�أبي  دعبول 

ك�سـوة البـرد عمل خريي يكت�سي بامل�ساعر الدافئة
�ملتتبتتادرة،  تلك  يف  �شهدوها  �لتي  و�ملحبة 
�ملحنة.  جتاوز  يف  ي�شهم  طيبًا  عماًل  وعّدوها 
�لقرية،  �أطفال  مع  فردية  بلقاء�ت  قامو�  ثم 
يف  ت�شهم  لّلبا�ص  متممات  جمموعة  و�أهدوهم 
وكفني  وجو�رب  و�شااًل  قبعة  �لربد:  �أذى  دفع 
وم�شامر�ت  لطيفة  مد�عبات  مع  �شوفيني، 
�جلميع  ُدعتتي  ثم  �لنفو�ص.  يف  �أثتترهتتا  تركت 
حيث  �لنرب��ص  �رصكة  من  مقدمة  �شيافة  �إىل 
وما  �ملتتبتتادرة  حتتول  �الأفتتكتتار،  بع�ص  تبادلو� 
�إىل  �ل�شيوف  عاد  بعدئذ  منها.  تطويره  ميكن 
�أعمالهم، و�نطلق قياديو موؤ�ش�شة ب�شمة �شباب 
ديرعطية  يف  �الأختتترى  �ملتتد�ر�تتص  �إىل  �شورية 
هد�يا  توزيع  ال�شتكمال  وجر�جري  و�حلمرية 

مبادرتهم م�شكورين.
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الأ�ستاذ الدكتورعـبد الرزاق معــاد
 كلية الإعالم والفنون التطبيقية

االأ�سالة يف العمارة والت�سميم الداخلي
الحيوية  أو  الماضي،  إبتكارات  هو   «Tradition « التراث   أو  الموروث 
اإلنسانية التي غالبًا ما تصبح عادات يمارسها أفراد متخصصون في مجتمع 
عن  الحديث  هو  عنه  والحديث  األمم،  من  ألمة  المكتوبة  الذاكرة  وهو  ما، 

مخزون العطاء اإلنساني الذي يتجدد بالزمن .
روح  من  م�شتمد  نتاج  �إبتتد�ع  هي  و�الأ�شالة 
و�لت�شميم  تقليد�ً.  �أو  نقاًل  ولي�شت  ليتجدد  �لتترت�ث؛ 
بحاجات  يرتبط  ود�ختتلتتيتتًا  ختتارجتتيتتًا  �ملتتعتتمتتاري 
فكانت  تاريخه؛  مر�حل  جميع  يف  وذوقه  �الإن�شان 
و�لقباب  �جلدر�ن  على  �لفنية  و�الآيات  �لرو�ئع  تلك 
باأ�شكال  �لق�شور  وو�جتتهتتات  �مل�شاكن  وغتتترف 
وزخارف عك�شت ذوقه، و�أظهرت �شخ�شيته، و�أكدت 
يف  �لعوملة،  نحو  �النفتاح  ولكن  �الأ�شيلة.  هويته 
وقت تعاين فيه �الأمة �لعربية وهنًا �شيا�شيًا وتفككًا 
ثقافيًا، ف�شح �ملجال لدخول �لعمارة �لغربية حاملة 
�لهجينة،  �لت�شكيلية  �لفنون  �أ�شكال  جميع  معها 
و�متد  �لكال�شيكية.  و�لفنون  �لتتبتتاروك،  كزخارف 

�لعمارة  �شكل  �إىل  و�شل  حتى  و�لتحول  �لتاأثري  هذ� 
�الأ�شيلة،  عنا�رصها  ففقدت  و�لد�خلية؛  �خلارجية 
�لتقليدية؛  �لوظائف  مقومات  من  كثري�ً  فقدت  كما 
و�أدى ذلك �إىل خلق بيئة هجينة �أ�شاعت هوية �لفن 
يف  �لعاملني  تخبط  �إىل  ودفعت  �ملحلي،  �ملعماري 
مبكان  �ل�شعوبة  من  �أ�شبح  و  متعددة.  �جتاهات 

�لتعرف على �لوجه و�لطر�ز �لعربي.
�الإنتتتتتاج،  هتتتذ�  لتتهتتويتتة  معمقة  قتتتتر�ءة  وعتتنتتد 
وتعدد  تنوعه  على  فيه  �ل�شخ�شي  �لعن�رص  وتتبع 
�الأ�شاليب  من  عتتدد  وجتتود  نالحظ  فاإننا  �أوعيته، 
م�شرتكة:  عامة  �شمات  منها  كل  جتمع  و�لتوجهات 
�لد�خليني  �مل�شممني  من  كبرية  جمموعة  فهناك 



و�ملعماريني غررت بهم �لعوملة، و�أ�رصتهم بربيقها، 
فاندفعو� يف �أعمالهم ور�ء �لتقليد �الأعمى لالأ�شاليب 
و �الأفكار �لغربية، بدعوى �لتجديد ومو�كبة �لتطور، 
متجاهلني كل �رتباط باجلذور، وكل ح�ص �أو �نتماء 
للمحلية، و�حرت�م للبيئة و�ملحيط �لتي تتو�جد فيه.

�إىل  �لتتعتتودة  حتتتاول  قليلة  جمموعة  وهتتنتتاك 
�أو  �لرت�ث و�إ�شتن�شاخه بحرفيته، و�إعادة ��شتخد�مه، 
�لعودة �إىل �حل�شار�ت �لقدمية، و��شتعارة �لكثري من 
بعيد�ً  ورموزها،  �ملعمارية  وعنا�رصها  زخارفها 
كامل  وجتاهل  �ل�شخ�شية،  �نعد�م  مع  �الإبتتد�ع،  عن 
بوعي  تبحث  ثالثة  وجمموعة  �لع�رص.  ملتطلبات 
وتطبع  جادة،  حماوالت  �أعمالها  يف  ويظهر  وعمق 
�لكثري من در��شاتها وت�شميماتها، مبا يف ذلك �الأثاث 

و�ملفرو�شات، بلغة ت�شكيلية تت�شل بالرت�ث، وترتبط 
ع�رصية  وخامات  تقانات  وت�شتخدم  باالأ�شالة، 
متطورة؛ �أدت �إىل حتقيق �أجو�ء د�خلية بيئية بطابع 
�أغر��شًا وظيفية معا�رصة، كما  حملي مميز، ويلبي 
ي�شرتجع  �أن  �أر�د  �لذي  �ملو�طن  حلاجات  ت�شتجيب 
هويته، ويوؤكد ذ�ته وهذ� ما يظهر يف بع�ص �الأبنية 
ي�شكل  و�ل�شكنية �خلا�شة، مما  �ل�شياحية  و  �الإد�رية 
�لو�حد  عبد  �ملعمار  �أعتتمتتال  يف  كما  �أمتتل.  بارقة 
بدر�ن،  ور��شم  و�جلادرجي،  مكية،  وحممد  �لوكيل، 
و�لفنانني  �ملعماريني  و�شعيد حت�شني، وغريهم من 
ومقوماته  �لعربي،  �لرت�ث  ��شتلهمو�  �لذين  �لعرب، 
و�لفنون.  �لثقافة  تاأ�شيل  لدعوة  تلبية  �حل�شارية؛ 
كما حاول عدد من �لفنانني �لت�شكيليني و�مل�شممني 

�لعرب نقل �ملو��شيع �ملعا�شة وبيئتهم �ل�رصقية يف 
��شم  ت�شميته  على  ��شطلح  ما  مت�شمنة  �أعمالهم، 
معتمدة           "calligraphical" �حلروفية 
�لهند�شة  بتتاأن  موؤمنني  عربية،  وزختتارف  كتابات 
�أ�شيل،  فن  كل  خا�شية  هي  و�لزخرفية  �ملعمارية 
و�لفنون  �لزخرفة  وهذه �خلا�شية تربز بامتياز يف 

�لعربية و �الإ�شالمية.
ولكن هذه �لدعوى للتاأ�شيلية ماز�لت بحاجة �إىل 
�لوعي، و�لفهم �لعميق للتمييز بني �الأ�شولية و�الأ�شالة، 
�الإد�ري.  و  �لفكري  و�لتتدعتتم  �حلتتازمتتة،  �الإر�دة  و�إىل 
�لعطاء  خمتتزون  �إىل  عتتودة  هو  �الأ�شالة  عن  فالبحث 
ال�شتلهامه،  �مل�شتمر؛  �لزمن  مع  يتجدد  �لذي  �الإن�شاين 

وهو �لتطور �مل�شتقبلي �لذي ال ينتهي.



احل�سيات البولية

ت
اال

مق

�إيجابية عالمة  الحظ �لطبيب بالفح�ص �ل�رصيري 
ر�حة  عرب  بلطف  �ل�رصب  عرب  )وذلتتك  �لقطني  �لتترج 
�ليد،مبو�ز�ة �ل�شلع �لثاين ع�رص يف �جلانب �الأي�رص على 
�ملري�ص  تاأمل  �إذ�  �الأمل،  �لفقرية جلهة  �ل�شلعية  �لز�وية 
تكون عالمة �لرج �لقطني �إيجابية )�ل�شكل 1( ثم تبني 
باالإيكو وجود ح�شاة يف �لكلية �لي�رصى ��شتدعت �إجر�ء 
نوع  لتحديد  وبولية؛  ودموية  �شعاعية  فحو�ص  عدة 

�حل�شاة وحجمها، و�ختيار خطة �لعالج �ملنا�شبة له.

احل�سيات البولية: 
و�ل�شو�رد  �ل�شو�ئل  تو�زن  بتنظيم  �لكليتان  تقوم 
�لز�ئدة  �ملو�د  و  �لف�شالت  �لدم من  يف �جل�شم، وتنقية 
�لتي  �لز�ئد..(  �لز�ئد،�مللح  )كال�شكر  �جل�شم  حاجة  عن 
�شتطرح يف �لبول، ثم يجتمع يف جزء من �لكلى يدعى 
�حلوي�شة، بعدها مير �لبول من �لكلية �إىل �ملثانة عرب 
حيوية  �أخرى  وظائف  �إىل  �إ�شافة   .)2 )�ل�شكل  �حلالب 
و�حلفاظ  �حلمر�ء  �لدم  كريات  تكوين  يف  كامل�شاركة 

على متانة �لعظام و تنظيم �شغط �لدم.
�أو  �لكلية  حوي�شة  يف  �حل�شيات   تت�شكل  قد 
�شغرية  تكون  وقد   �ملثانة،  �إىل  �حلالب  عرب  تر  قد 
قد  �الآخر  وبع�شها  عر�ص،  �أي  ت�شبب  ال  �أنها  لدرجة 

يكون ذ� �أعر��ص �شارخة.
اإ�ساءات اإح�سائية: 

�حلتتتدوث:  �شائعة  �لبولية  �حل�شيات  تعد   •
ح�شيات  )10مر�شى  �ل�شّكان  حو�يل8-10%من 

حممد عبد الرزاق اخلطيب
 كلية الطب الب�رشي- �سنة 5

من واقع العيادة البولية:
شاب من أهالي منطقة القلمون ,يعمل بالفالحة, يراجع  بعمر   26سنة 
 5 أخصائي المسالك البولية, بشكوى ألم شديد في خاصرته اليسرى منذ 
أيام. بعد أخذ القصة السريرية، تبين أن األلم متردد وينتشر أحيانا إلى منطقة 

أسفل البطن، و يترافق مع غثيان و تغير لون البول، وحرقة عند التبول.

من ال يجد يف �سغره وقتا للريا�سة ف�سيجد 
نف�سه م�سطرا يف كربه كل الوقت للمر�س



تقريبا من كل100  �شخ�ص( 
�أكرث من �الإناث ب�شكل عام. • ت�شيب �لذكور 

�ل�شبيل  ت�شيب  �لتي  �الأمتتر��تتص  ثالث   •
�لبويل �شيوعا.

�حتمال  للحدوث:  ور�ثتتي  ميل  لها  بع�شها   •
�إ�شابة �الأحفاد �إرثًا من �الأجد�د.

ــيــة والــفــحــ�ــص  ــواب والــقــ�ــســة املــر�ــس ــج ــت ــس ال�
ال�سريري:

عر�شية،  غتتري  �حل�شيات  بع�ص  تكون  قتتد 
لالأعر��ص  يوؤدي  ما  غالبا  �الآخر  بع�شها  ولكن 

�ل�رصيرية �الآتية: 
1- �الأمل:

-  ننوه بد�يًة باأنه ال عالقة حلجم �حل�شاة ب�شدة 
�الأمل !!)يتنج �الأمل �ل�شديد و�حل�شاة �شغرية(.

 renal ل�شكل �لو�شفي لالأمل هو �لقولنج �حلالبي� 
colic: �أمل مفاجئ م�شتمر �شديد )ي�شابه �أمل طلق �لوالدة 
 Flank pain �لقطنية   �حلفرة  يف  �أ�شد(  يكون  وقد 
�لكلوية  �ملحفظة  تطط  عن  ينجم  تدريجيًا،  يتتزد�د 
)و�لذي يالحظ باالإيكو( ب�شبب زيادة �شغط �لبول بعد 
�ن�شد�د تام �أو جزئي يف �حلالب ب�شبب �حل�شاة، ومن ثم 
يخف تدريجيا، و قد ينت�رص �إىل منطقة �أ�شفل �لبطن. وقد 
ُيدعى �أمل �ملفرقعات الأن �ملري�ص يقفز �أملًا فال يرتاح.

- يرت�فق �لقولنج �حلالبي باأعر��ص �أخرى بح�شب 
موقع �حل�شاة:

* يف �أعلى �حلالب: غثيان و�إقياء.
* يف منت�شف �حلالب: �أمل يف �الأع�شاء �لتنا�شلية 

و�ملنطقة �الإربية ب�شبب تخري�ص �الأع�شاب �خلثلية.
�أعر��ص  �ملثانة:  �إىل  �حلالب  دخول  مكان  يف   *
بولّية �شفلية ت�شبه �أعر��ص �لتهاب �ملثانة �حلاد: زحري 
�لتبول،  عند  �أمل  بتتول(،  خروج  دون  تبول  )ح�ص  بويل 

تعدد �ملر�ت، قلة �لكمية، �أمل فوق �لعانة.
 :)Hematuria(2-�لبيلة �لدموية

ناجمة عن تخري�ص �حل�شية للطرق �لبولية، وعادًة 
ما تكون �لبيلة �لدموية عيانية )�ل�شكل3(، �شاملة )من 

ترى  ال  جمهرية  تكون  وقد  نهايته(،  حتى  �لتبول  بدء 
بالعني �ملجردة.

ال�ستق�ساءات املتممة:
 1-فح�ص �لبول و�لر��شب:

- نتحّرى فيه مايلي:
يدل  :�رتفاعها   osmolality �لبول  كثافة   -

على و�رد غري كاٍف من �ل�شو�ئل.
-  درجة حمو�شة �لبول PH :�لطبيعي5-6، وقد 
�لتى  �الإنتانية  )كاحل�شيات  للح�شيات  وتوؤهب  تتغري 

)PHتت�شكل يف بول قلوي مرتفع �ل
- �لبيلة �لدموية )Hematuria(�ملجهرية .

وجود  ب�شبب    pyuria(  :( �لقيحية  �لبيلة   -
كميات كبرية من �لكريات �لبي�شاء يف �لبول .

�حل�شاة  لتتنتتوع  و�شفية  بتتلتتلتتور�ت  نتتترى  قتتد   -
)�ل�شكل4(

- كما ميكن �إجر�ء زرع للبول ونبحث فيه عن 
�جلر�ثيم �ملفرزة لليورياز ) يف حال �لتوجه الإنتان 

مر�فق(.
2-�لتحاليل �لدموية:

حم�ص  �لفو�شفور،  �لكال�شيوم،  متتعتتايتترة  تتم 
�لبيكربونات،  �لكلور،  �لبوتا�شيوم،  �ل�شوديوم،  �لبول، 
�رتتتفتتاع  حتتتال  يف    PTH و�لتتتت  �لتتتتدم،  كرياتينني 

�لكال�شيوم، وغريها ح�شب �لتوجه..
 :KUB �لبويل  للجهاز  �لب�شيطة  3-�ل�شورة 

)�ل�شكل 5(
�ل�رصيري  بالفح�ص  �لقيام  بعد  �إليها  نلجاأ   -
�الإيجابي). ويف حال كانت  �لقطني  �الإيجابي )كالرّج 

�حل�شاة يف �حلالب ومل يتم روؤيتها على �الإيكو.
كاحل�شّيات  فقط،  �لظليلة  �حل�شّيات  تظهر   -

�لكل�شية و�الإنتانية وح�شّيات �ل�شي�شتني. 
: Ultra Sound 4- �إيكو �لكليتني

ُيظِهر  وال  و�ملثانية  �لكلوية  �حل�شّيات  لك�شف   -
تو�ّشع  يظهر  ولكن   ،)6 )�ل�شكل  �حلالبية  يات  �حل�شّ

�حلوي�شة و�حلالب �إذ� �شدت �حل�شاة  جمرى �لبول .

�أن غياب  �إىل  �النتباه  �لهام جد�ً  من  وبالتايل   -
�حل�شاة على �الإيكو مع ظهور �أعر��ص قولنج كلوي ال 
ينفي �إطالقًا وجود �حل�شّيات، بل ن�شك بوجود ح�شّيات 

حالبية حتى دون ظهور�ال�شت�شقاء �لكلوي.
  MSCTل�رص�ئح� متعدد  �ملحوري  5-�لطبقي 

دون حقن : 
�لقولنج  مر�ص  ال�شتق�شاء  �ملف�شل  هو�خليار      
�أكرث ح�شا�شية ونوعية يف ك�شف و  �لكلوي �حلاد؛ الأنه 
�لب�شيطة و  �لبولّية مقارنة بال�شورة  در��شة �حل�شّيات 

�الإيكو )خا�شة ح�شيات �حلالبني(. )�ل�شكل 7(
ما �حل�شيات �الأكرث �شيوعًا؟ 

يتم تق�شيم �حل�شّيات ح�شب �ل�شيوع �إىل:
)�أوكتتتز�الت   70% �لكل�شية  �حل�شّيات   .1

�لكال�شيوم %75، فو�شفات �لكال�شيوم 25% (.
�حل�شّيات �الإنتانية)ح�شيات �ل�شرتوفيت(   .2

:25%-10
   .10% ح�شّيات حم�ص �لبول   .3

%2، وتكون  �أقل من  �ل�شي�شتني:  ح�شّيات   .4
ب�شبب ور�ثي ج�شمي �شائد..
يات �لكل�شية: 1-�حل�شّ

من �أكرث �أ�شبابها �شيوعًا:
1-بيلة كل�ّشية مع �رتفاع كل�ص �لدم:  �شبب �رتفاع 

كل�ص �لدم، كما يف فرط ن�شاط �لغدد جار�ت �لدرق.
2- بيلة كل�ّشية مع كال�شيوم دم طبيعي: كما يف 

�لبيلة �لكل�شّية �لبدئّية.
 ،)Fursmide( �لتتعتتروة  متتتدر�ت  3-�أدوية: 

..D مرّكبات �لكال�شيوم وفيتامني
�الأول(:  )�لنمط  �لبعيد:  �الأنبوبي  �حلما�ص   -4
�لعظم،  من  و�لفو�شفور  �لكال�شيوم  حترير  �إىل  يتتوؤّدي 
وزيادة يف عود �مت�شا�ص �ل�شيرت�ت �إىل �لدم، وبالّتايل 
نق�ص �شيرت�ت �لبول>---- نق�ص �رتباط �ل�شيرت�ت 
�شيرت�ت  معقد  تكوين  نق�ص   <---- �لكال�شيوم  مع 
وزيادة  �حلر  �لكال�شيوم  زيادة   <----- �لكال�شيوم 

ت�شكيل �حل�شيات �لكل�شية.

�ل�شكل -3بيلة دموية عيانية على �ليمني مقارنة بالبول �لطبيعي على �لي�شار�ل�شكل -2ت�رصيح �جلهاز �لبويل�ل�شكل 1 -�لرج �لقطني



بّلور�ت  ترت�ّشب  حيث  �لتتبتتول:   حم�ص  بيلة   -6
�أوكز�الت �لكال�شيوم حول بّلور�ت حم�ص �لبول. 

7-بيلة �الأوكز�الت باأنو�عها �ملختلفة.
2-�حل�شيات �الإنتانية )ح�شيات �ل�شرتوفيت(:

منتجة  جتتر�ثتتيتتم  وجتتتتتود  تتت�تتشتتّكتتلتتهتتا  يتتتتتطتتلتتب 
�ملتقّلبات  ومتتنتتهتتا:  لتتلتتيتتوريتتا«  »�تتشتتاطتترة  لتتلتتيتتوريتتاز 
 Haemophilus �ملتت�تتشتتتتتدمتتيتتات   ،Proteus
�لتتتتزو�ئتتتتف   ،  Klebsiella �لتتكتتلتتيتتبتت�تتشتتيتتال   ،
�لتتبتت�تترصوّيتتة   Pseudomonas،�لعنقودّيات 
�لتي  ...�إلخ،   Epidermidis Staphylococcus

ت�شّكل �شو�رد �الأمونيوم وتنتج بواًل قلوّيًا.
�لهو�بط  مع  �لفو�شفات  �رتباط  من  تت�شّكل 
�لكال�شيوم  �ملتتغتتنتتزيتتوم،  �لتتثتتالث:�الأمتتونتتيتتوم، 

وتّت�شف مبا يلي: 
من  �أكرث  �ّلن�شاء  ت�شيب  �لتي  �لوحيدة  �حلالة   -

�لّرجال، كونهّن �أكرث عر�شًة لالإنتانات �لبولّية.
- يتطلب ت�شّكلها وجود pH  بول قلوي.

�لوعل  قتترن  ح�شّيات  لت�شّكل  ب�رصعة  تكرب   -
)7 stones Staghorn  )�ل�شكل 

3-ح�شيات حم�ص �لبول:
�لتتّنتتقتتر�تتص،بتتعتت�تتص �الأدويتتتتتة )متتتتتدّر�ت �لتتعتتروة، 
متالزمة  �شيكلو�شبورين.....�إلخ(،  �لتيازيدية،  �ملدّر�ت 
بول  يف  تت�شّكل  ح�شيات  وهتتي  �لتتورمتتي.  �النتتحتتالل 

حام�شي)منخف�ص درجة �حلمو�شة(.
فرط  يتنا�شب  ال  عامة  كقاعدة  هامة:  مالحظة 

حم�ص �لبول يف �لدم مع فرط حم�ص �لبول يف �لبول،
 ولذ� يتم �للجوء �إىل در��شة تركيز حم�ص �لبول يف 

بول يوم كامل؛ لو�شع �لت�شخي�ص �ل�شحيح.
4-ح�شيات �ل�شي�شتني:

نقل  يف  خلل  �إىل  يتتوؤّدي  ور�ثتتي  ��شطر�ب  هي   -
�ملتعرج  �الأنتتبتتوب  م�شتوى  على  �الأمينية  �حلمو�ص 

�لقريب وبالتايل زيادة �إطر�ح �ل�شي�شتني يف �لبول. 
روؤيتها(  )ميكن  �لب�شيطة  �الأ�شعة  على  ظليلة   -

ب�شبب حمتو�ها �لعايل من �لكربيت.
- تت�شّكل يف  PH حام�شي.

�أو  �لوعل  قتترن  يات  ح�شّ �شكل  على  تتظاهر   -
يات متعددة ثناّئية �جلانب. ح�شّ

ادمة.  - �شعبة �لّتفتيت باالأمو�ج �ل�شّ
املعاجلة:

عالج نوبة �الأمل �لقولنجي)�أمل �ملفرقعات(:
�أو  وريدّيًا  �لال�شتريوئيّدية  �اللتهاب  م�شاد�ت   
�ال�شتجابة  عدم  عند  �ملورفينات:  �إ�شعافّيًا،  ع�شلّيًا 
 NSAIDs ال�شتخد�م  ��شتطباب  م�شاد  وجتتود  �أو 
)�أثناء  �ل�شو�ئل  عن  حمية  �ملعدة(،  قرحة  )كمري�ص 
تزيد  ال  لكي   ) �ليوم  يف  و�حتتد  لرت  من  �أقتتّل  �لنوبة(: 
�أخرى:  )،�أدويتتة  �لكلوي/�ال�شت�شقاء  �الن�شد�د  �أعر��ص 
م�شاّد�ت �لوذمة،حا�رص�ت �ألفا1 ( مفيدة يف ح�شيات 
�أ�شفل �حلالب حيث تزيد �ل�شغط �شمن �حلالب وتخف�شه 

�شمن �ملثانة)...
املبادئ العامة لعالج مري�ص احل�سّيات الكلوية 

�أ- �لعالج �ملحافظ.
ب-�لعالج �ل�شعاعي �أو �جلر�حي.

عتتدة  عتتلتتى  للح�شاة  �لتتعتتفتتوي  �الإطتتتتتر�ح  يعتمد 
عو�مل،�أهمها حجم �حل�شاة )ميكن �أن تطرح عفويا عند 
�لذكور بقيا�ص 4-3 مم،�أما عند �الإناث في�شمح بحجم 
للحالب(  مو�شع  �أنثوي  هرمون  �ال�شرتوجني  �أكرب)الأن 
خا�شة عديد�ت �لوالدة فيمكن طرح ح�شاة قيا�شها0-
�ل�شائك  )�ل�شطح  �ل�شائك  �أو  �الأمل�ص  و�شطحها  8،1مم( 
�حل�شية  حتريك  يعيق  �لكال�شيوم  �أوكز�الت  كح�شيات 
ت�شمح  للحالب  فعالة  حوية  وحركات  مكانها(.  من 
بتحريك �حل�شاة للخارج، وال ين�شح مب�شاد�ت �لت�شنج 
�أنف�شهم.!!! ) �إال يف  �لتي قد يتناولها �لبع�ص من تلقاء 

حال �لنوب �الأملية �ل�شديدة.(
يت�سمن العالج املحافظ:

1- مر�قبة لعدة �أيام على �ل�شو�ئل )�لتي �شنف�شل 
فيها الحقا( و�مل�شكنات.

2- �شاد�ت حيوية للوقاية من حدوث �النتانات 
�لبولية �لتالية لت�شكل �حل�شاة.

3- مو�شعات حالبية بحا�رص�ت �ألفا .
در��شة  �ملر�ص  در��شة  يتم  �لنوبة:  تدبري  بعد  �إذ�ً 
نوع  ح�شب  �ملنا�شبة  �لعالج  خطة  حتديد  و  مف�شلة، 
وجود  بحال  �الإنتانية  �لتغطية  تتم  )بحيث  �حل�شاة 
�إنتان، وحتمي�ص �أو قلونة �لبول، و�رصف �لدو�ء �لالزم، 
مع عالج �ل�شبب، و�للجوء حلمية منا�شبة مع �ل�شو�ئل، 
كماد�ت  و�شع  )�أو  �لبطن  منطقة  وتدفئة  و�حلتتركتتة، 
�حل�شاة  حجم  وح�شب  �الأمل(،  منطقة  قتترب  �شاخنة 
وح�شب  خارجي(  لتفتيت  حتتاج  قد  �لكبرية  )�حل�شاة 

وجود ت�شوهات مر�فقة تتطلب تدخال جر�حيا.
العالج ال�سعاعي و اجلراحي:

خارج  من  �شادمة  باأمو�ج  �حل�شيات  تفتيت  �أ- 
 Extracorporeal Shock Wave( �جل�شم 

 : Lithotripsy(ESWL
عن  ويتم  �الأختترية،  �ل�شنو�ت  يف  ��شتخد�مه  �شاع 
خارج  من  �شوتية  فوق  �أمتتو�جتتًا  ي�شدر  جهاز  طريق 
�جل�شم، وت�شطدم باحل�شاة، وذلك بعد روؤيتها باالأ�شعة 
�أو كليهما )�ل�شكل8( ثم يتم تفتيتها بجل�شة  �أوباالإيكو 
بفا�شل  �الأكتتترث،  على  جل�شات  ثتتالث  �أو  جل�شتني  �أو 
�لتفتيت  بعد  �لتالية.  و�جلل�شة  �جلل�شة  بني  �أ�شبوعني 
قتثطرة   و�شع  يتم  وقد  �أ�شابيع  لعدة  �ملري�ص  يرتاح 

DJ ل�شمان ت�رصيف �لبول من �لكلية للمثانة.
قد ال ميكن �إجر�وؤه يف عدة حاالت،�أهمها:

كال�شمم  خلقية  ت�شوهات  ي�شبب  قد  �أ-�حلو�مل: 
عند �جلنني.

�لدموية  ب-�ملر�شى �ملو�شوعني على �ملميعات 
حول  نزف  حدوث  الحتمال  م�شبوطة،  غري  بجرعات 

�لكلية �أو د�خلها �أثناء �لتفتيت.
عالجه  يجب  بويل  �إنتان  كل  �لبويل:  ج-�النتان 

قبل �لتفتيت؛ الحتمال حدوث جترثم دم.
قوة  ت�شعف  حيث  �ل�شديدة  د-�لتتبتتد�نتتة 

�ل�شكل -5�شورة ب�شيطة تبني ح�شاة يف �لكلية �ليمنى �ل�شكل -6طبقي حموري يظهر حت�شي كلوي ثنائي �جلانب�ل�شكل-4بللور�ت �أ�شيع �حل�شيات �لبولية



�ملوجة يف �لتفتيت.
�حلتتالتتب  بتتتتتنتتظتتري  �حلتت�تتشتتاة  ��تتشتتتتتختتر�ج  ب- 
ومكان  حجم  على  يعتمد   :)Ureteroscopy(
�حل�شاة وخربة �لطبيب، �إال �أنها عموما �أكرث فعالية يف 

ح�شيات �لق�شم �ل�شفلي من �حلالب.
 PNL( �جلتتلتتد  عتترب  �حلتت�تتشتتاة  ��تتشتتتتتختتر�ج  ج- 
 :)Percutaneous Nephrolithotomy
�ملقاومة  �حلتتجتتم،�أو  كبرية  �لكلوية  �حل�شيات  يف 
�الن�شد�د  حاالت  ويف  �ل�شادمة،  باالأمو�ج  للتفتيت 

�أ�شفل �حل�شاة.
د-تفتيت �حل�شاة بالليزر: حديث وغايل �لثمن.

 Open stone(( �ملفتوحة  �جلتتر�حتتة  هتتت- 
�إليها  يلجاأ  وقد  حاليا.  نتتادرة  �أ�شبحت   :surgery
�حل�شيات  عند  �أو  �ل�شابقة،  �لتد�بري  ف�شل  بعد  �الأطباء 
يف  مر�فقة  ت�شوهات  وجتتود  عند  �أو  �حلجم،  �لكبرية 

�جلهاز �لبويل.
الن�سائح العامة للعالج والوقاية من احل�سيات:

�شعور  الأن  �الأهمية؛  بالغة  �لتالية  �لن�شائح  -�إن 
�ملري�ص بنوبة �أمل قولنجي و�حدة يجعله ي�شحي بكل 

ما ميلك  للوقاية من �لنوبة �لتالية!!!!
�أن ي�شتغني عن  �أو معافى  -ال ميكن الأي مري�ص 
جتتتاوز�  يدعى  ما  جميعا  منلك  الأننا  �لن�شائح  هتتذه 
بالرمل �لكلوي )وهو مفرز�ت بللورية طبيعية يف �لبول 

ز�د تركيزها ب�شيء ي�شري وقد ت�شل ملرحلة �حل�شاة(.
1- �الإكثار من �رصب �ل�شو�ئل وخا�شة �ملياه:

يتم زيادة تناول �ل�شو�ئل مبا ال يقل عن 4-3 لرت 
للبالغني.  16  كوب كبري(  �إىل   12 )تقريبا من  يوميا 
�أما �الأطفال100-75  مل لرت لكل كيلو غر�م من وزن 
�ل�شو�ئل  كمية  زيادة  �العتبار  بعني  �الأخذ  مع  �لطفل، 
�أعمالهم  يف  يتعرقون  ومن  �حلتتاّرة،  �ملناطق  ل�شكان 
�ل�شاورما...�إلخ،  وبائعي  و�لفالحني  كاحلد�دين  ب�شدة 
تقريبا،  �للون  عدمي  �أو  باهت  �لبول  �أن  من  و�لتاأكد 
ترت�وح  �أن  يجب  �لتي  �ملطروحة  �لبول  كمية  �أن  كما 
من  لرت    4 �ملري�ص  يتناول  فقد  لتترت،   2،5-3 بتتني  
�ملاء يوميًا، لكنه يخ�رص 2 لرت مثاًل عن طريق �لّتعّرق 
و�لّتنّف�ص و2  لرت عن طريق �لبول، لذ� يجب �لتاأكد من 

زيادة كمية �لبول �ملطروح..
�ل�شو�ئل  من  باالإكثار  �ملري�ص  تو�شية  ويجب 
و�لبابوجن... �ل�شاي  ثانية  وبدرجة  بالتحديد،  )�ملتتاء 

�ليوم  مد�ر  على  �لغازية(  �مل�رصوبات  لي�ص  )لكن  �إلخ 
فيه  �شيمتنع  �لنوم  الأن  وذلك  �لنوم،  قبل  وخ�شو�شا 
�ملري�ص لعدد من �ل�شاعات عن �ل�رص�ب و�شيزد�د تركيز 
�لبول، كما �إنه �شيتعر�ص نوعا ما لركودة بولية ب�شكل 
يتنا�شب طرد� مع عدد �شاعات �لنوم. )تكرث �حل�شيات 
�لركودية يف �ملثانة خا�شة عند مر�شى �جلر�حات �أو 

من يتطلب عملهم �جللو�ص لفرت�ت طويلة(
مالحظات:

-عموما كلما ز�دت درجة لون �ل�رص�ب )كال�شاي 
و  يحملها  �لتي  �ل�شو�رد  ن�شبة  ز�دت  �لثقيل(  �الأحمر 

بالتايل ز�د �حتمال ت�شكيل �حل�شاة!!!!
-�ملياه �ملفلرتة �أقل م�شادر �ملياه �رصر� و�أقلها 
نفعا،الأنها تقريبا عدمية �ل�شو�رد فال ت�رص وال تنفع!!!! .
-قدميا مل يتم �لرتكيز على دور �ملياه و طبيعتها 
يف ت�شكيل �حل�شيات، لكن بيَّنت �لدر��شات �حلديثة �أن 
نوعية �ملياه �مل�رصوبة، وتركيز �ل�شو�رد فيها له تاأثري 
على  در��شة  �إجتتر�ء  ي�شتدعي  مما  �حل�شاة،  تكوين  يف 
يف  �لكل�شية  �ملياه  )خا�شة  �ملوبوءة  �ملناطق  مياه 

منطقة �لقلمون(.
2- �حلركة  �لفعالة: لتحريك �حل�شاة من مكانها 
�شبه  فمن  �لقدم...(  �مل�شي،كرة  �لدرج،  ونزول  )�شعود 
�مل�شتحيل �أن توجد �حل�شيات عند العب كرة �شلة مثال، 
ومن ال يجد وقتا للريا�شة يف �شغره �شيجد كل �لوقت 
للمر�ص عند كربه. وطبعا عندما نتحدث عن ذلك نق�شد 
بالدرجة �الأوىل قليلي �حلركة و�لبدينني )�خ�رص وزنك 

قبل �أن تخ�رص �شحتك(
ال  لكي  �الإطتتالق  على  �لبول  بحب�ص  تقم  -ال   3
�لبللور�ت على بع�شها يف �ملثانة، وقد ت�شبب  ترت�شب 

ح�شيات مثانية و�لتهابات بولية. 
4-�إن كنت من ع�شاق �رصب �ملتة، ميكنك �إ�شافة 
ب�شخانات  �ملاء  غلي  مع   ،)9 )�ل�شكل  �الأملا�شة  زهرة 
�الأملنيوم حتى يتم تخليب �شو�رد �لكال�شيوم و تر�شيبها 
على جد�ر �ل�شخانة.  كما ننوه على فائدة م�شل �للنب، 

حلب  ريف  يف  )تنت�رص  �ل�ّشفلَّح  ونبتة  �الأملا�شة،  وورق 
�جلنوبي-�ل�شكل -10( وزيت �لزيتون ونبات  �ليقطني 
يف بع�ص �لتجارب �ل�رصيرية، وتوجد بع�ص �لدر��شات 
توؤكد فائدة مغلي ورق �لكزبرة ونبات �خِلّلة. )كل مما 

�شبق يو�شف ح�شب نوع �حل�شاة(.
مالحظات هامة:

�إن تنقية �ملياه عرب �النتظار ريثما تتجمع وتركد 
�ملياه  ت�شخني  من  عموما  �أف�شل  �الأ�شفل  يف  �لرو��شب 

و�نتظارها لتربد ثم �رصبها.
�مل�شخنة ملرة و�حدة خري من �رصب  �ملياه  �رصب 

�ملياه �ملعاد ت�شخينها عدة مر�ت.
ينبغي تنظيف وعاء �لت�شخني بني �حلني و �الآخر 

الإز�لة �لرو��شب من �جلد�ر �لد�خلي للوعاء.
قدر  �حليو�ين  و�لربوتني  �مللح  كمية  5-تخفيف 
ح�شيات  من  �شابقا  ��شتكى  ملن  وخ�شو�شا  �الإمكان، 

حم�ص �لبول. 
6- قتتلتتل متتتن تتتتنتتتاول �الأوكتتتتتتتتز�الت )�لتت�تتشتتاي 
و�لبندورة  �ملك�رص�ت  وبع�ص  و�ل�شوكوال  و�لقهوة 
�لعنب  وورق  و�لتبولة  كال�شبانخ  �خل�رص�ء  و�الأور�ق 
و�مللوخية....( يف غذ�ئك �ليومي خا�شة �إن كنت م�شابا 

بح�شيات �الأوكز�الت يف مام�شى.
م�شتقاته  و  �حلليب  و  �لبي�ص  تناول  من  قلل   -7

خا�شة �إن كنت م�شابا بح�شيات كل�شية �شابقا.
فعليه  �الأطعمة  تلك  بتناول  يرغب  من  مالحظة: 
من  �شاعات   2-3 بعد  ب�شدة  �ملياه  �رصب  من  �الإكثار 

�لوجبة خا�شة  لذوي �خلطر �ملرتفع لت�شكل �حل�شاة.
�لبولية  لاللتهابات  جتنبا  بالنظافة  8-�العتناء 
�لتي قد ت�شبب الحقا ح�شيات �إنتانية وم�شاعفات �أخرى.

تنبيهات هامة:
يف  مفاجئ  �أمل  �أي  عتتالج  �أحتتدنتتا  يتتد�وي  1-قد 
ع�شلي!!!!  �شد  �أنتته  على  �لت�شنج  مب�شاد�ت  خا�رصته 
ب  يوؤهِّ قد  ح�شاة  �ل�شبب  كان  ورمبتتا  نف�شه؛  يهمل  و 

�إهمالها ل�شنو�ت لورم يف �حلوي�شة و�لكلية!!!!!
لذ� فاإن �لقاعدة �لعامة: ر�جع �لطبيب �الأخ�شائي 
لعدة  �الآالم  وتكررت  �لت�شنج  م�شاد  على  ت�شتفد  مل  �إن 

�أيام.
تنتقل  �ل�شي�شتني  ح�شيات  �أن  �شايقا  2-ذكرنا 
مري�ص  على كل  لذلك  و  �الأبناء،  �إىل  �الآباء  من  ور�ثيا 
منذ  �أوالده  بفح�ص  �الهتمام  �لنوع  هذ�  من  ح�شاة 
�شنو�ت  خم�ص  كل  بك�شف  لو  و  �الأوىل  �حلياة  �شنو�ت 
مرة و�حدة باالإيكو لالطمئنان و لتحري �الإ�شابة من 

بد�يتها �إن ح�شلت.
طبيبه  مر�جعة  عن  �أحتتد  يتو�نى  ال  �أن  3-يجب 
دوريا بعد �شفائه من �حل�شية؛ الحتمال تكر�ر �إ�شابته 

5  �شنو�ت �لتالية للعالج. %60  خالل �ل 
و�ل�شالمة  �ل�شحة  بدو�م  للجميع  �لرجاء   مع 

و�لعافية .... �ل�شكل -8 جهاز تفتيت �حل�شى من خارج �جل�شم �ل�شكل -7ح�شّيات قرن �لوعل يف �لكلية �لي�رصى



فوجئ الطبيب بسقوط المرأة البالغة من العمر تسعة وأربعين عامًا 
الصحية.  ابنها  حالة  معها  يناقش  هو  بينما  عليها،  مغشيًا  األرض  على 
حاٌل خطيرة! ومرض عجيب مأل قلب الطبيب خوفًا؛ فصرخ مناديًا الممرضة 

أن تطلب اإلسعاف. 

ت
اال

نوم مفـاجئمق

د. �سمر الزير
الأ�ستاذة امل�ساعدة يف كلية ال�سيدلة

ز�رتتته  �أن  منذ  �ملتتتر�أة  تلك  �لطبيب  عتترف 
�لطبية  �أيام، تطلب م�شورته  مري�شًة قبل ب�شعة 
و�حلنجرة.  و�الأنتتف  �الأذن  �خت�شا�شي  ب�شفته 
قالت له �إنها تدوخ وت�شقط �أر�شًا عدة مر�ت يف 
�إجر�ء �لعديد من �ال�شتق�شاء�ت، مل  �ليوم، ورغم 
معها.  يح�شل  ما  �شبب  بال�شبط  �لطبيب  يعرف 
�لذي  �بنها  �أجتتل  من  �الآن  هنا  وهي  ذلتتك،  رغم 
�أمامه  �شقطت  مزمن.  جيوب  �لتهاب  من  يعاين 

وهو يناق�ص معها �خليار�ت �لعالجية للولد.
�الأوىل،  �الإغماءة  كانت  �شهور  ب�شعة  منذ 
�إن  فما  للخروج،  م�شتعدة  حذ�ئها  �رتدت  عندما 
�الأر�تتص  على  وقعت  حتى  قدميها  على  وقفت 
مل  لكن  ت�شمعه،  كانت  فزعًا.  يناديها  وزوجها 
تكن قادرة على �لرد، �أو على فتح عينيها! خالل 
�أعلمت  نف�شها.  على  �ل�شيطرة  ��شتعادت  دقائق 
�أن �الأمر عابر، وال د�عي للم�شفى، ولكن  زوجها 

عندما تكرر ذلك �أمام باب �ملنزل �أقنعها �لزوج 
تخ�شع  ليلتني  �أم�شت  حيث  �مل�شفى،  بزيارة 
�ص  للمعاينة بال�شور و�لتحاليل و�لفحو�ص. تفحَّ



�رصبات  هو��شطر�ب  �ل�شبب  لعل  قلبها  �الأطباء 
�جلهاز  يك�شفه  �لدماغ  يف  �شببًا  �إن  �أو  �لقلب، 

�لطبقي �ملحوري. بل كل �شئ كان طبيعيًا!!!.

�أ�شبابًا عديدة لالإغماء   الغرو فالطبُّ يعرف 
Synocope منها ما هو عابر وحلظي ال يدعو 
نظم  ��شطر�ب  مثل  خطري  هو  ما  ومنها  للقلق، 
�شديدة  ب�رصعة  �لقلب  ينب�ص  فعندما  �لقلب،   
ب�شكل ع�شو�ئي غري منتظم، ال  �أو  �شديد  ببطء  �أو 
ويف  وعيه،  �الإن�شان  فيفقد  للدماغ،  �لدم  ي�شل 
ي�شتيقظ  �إىل طبيعتها، ال  �لنظم  حال عدم عودة 
فقد�ن  نتيجة  �لتجفاف  ذلك،  �أ�شباب  ومن  �أبتتًد�. 

�ل�شو�ئل، �أو �نخفا�ص مفاجئ يف �شغط �لدم.

يف  لها  �الأطباء  �أجرى  �لدقيق،  �ل�شبب  ملعرفة 
 Tilt �ملائلة  �لطاولة  باختبار  ي�شمى  ما  �مل�شفى 
قيا�ص  بجهاز  �ملر�أة  �الأطباء  ر�قب    table test
على  وربطوها  �لقلب  ملر�قبة  وجهاز  �لدم  �شغط 
بقيت يف هذه  �لطاولة عموديًا.  ثم وجهو�  طاولة، 
�لو�شعية ل�شاعة كاملة يف �نتظار �أن يغمى عليها 
مل  لكن  �ل�شبب،  معرفة  من  �الأطتتبتتاء  يتمكن  لكي 
يحدث لها �شئ، وكانت عالماتها �حليوية طبيعية. 

و�عتقدت �ملر�أة �أن �ل�شبب قد ز�ل من تلقاء نف�شه.

�لتتتتتايل متتبتتا�تترصة، كتتانتتت تقود  �لتتيتتوم  يف 
�لغريب  �ل�شعور  ذلك  د�همها  عندما  �شيارتها 
�إيقاف  �الإغماء. تكنت من  قبل  به  �أح�شت  �لذي 
وعندما  متتوؤمل،  بحادث  �لت�شبب  قبل  �ل�شيارة 
��شطحبها  �لتتذي  بزوجها  �ت�شلت  ��شتيقظت 
كل  كان  �آخرين.  �خت�شا�شيني   �إىل  جديد  من 
�الأطباء حمتارين بحالتها. لعلها نوبات �ختالج 
 EEG ولي�شت �إغماء؟ �أجرو� لها تخطيط �لدماغ
�الأع�شاب  طبيب  لها  قتتال  طبيعيًا.  جتتاء  �لتتذي 
�مل�شهور �أنها ال تعاين من �شئ، ويجب �أن ترتاح 

وت�شرتخي وتار�ص �ليوغا.

�الأذن  هنا حجزت �ملر�أة �ملوعد مع طبيب 
م�شكلة  رمبا  �أنها  معتقدة  و�حلنجرة،  و�الأنتتف 
�لذين  �الأطتتبتتاء  ومتتثتتل  �لو�شطى.  �الأذن   يف 
�شبقوه، مل يعرث على �شبب حمدد. و�أ�شابه �لهلع 
من  �لثانية  زيارتها  يف  �شقطت  عندما  �ل�شديد 
تناِد  ال  قالت:   عينيها  فتحت  وملا  �بنها،  �أجل 
ر�قبها  دومتتًا.  وتتكرر  حالتي  هذه  �الإ�شعاف، 
�لطبيب باإمعان وهي تنه�ص للجلو�ص، ثم قال 

لها: قد �أكون �كت�شفت عّلَتك.

كمن  �آيل،  عمل  مثل  �ملفاجئ  �إغماوؤها  كتتان 

فهي  �لع�شالت،  جميع  فتتاأوقتتف  مفتاحًا  �شغط 
ينادي  �لطبيب  �شمعت  وقد  �لوعي،  تفقد  مل  حقيقًة 
ُي�شمى  هذ�  باالإ�شعاف.  �الت�شال  ويطلب  �ملمر�شة 
 ،Cataplexy �شلل �لع�شالت �ملفاجئ  )�جلمدة ( 
 Narcolespy �مل�شابون  �ملر�شى  منه  ويعاين 
هذ�  يف  �لقهري.  �لنوم  �أو  بالتغفيق  يعرف  ما  �أو 
�ملر�ص، يوؤدي خلل جيني �إىل تد�خل مكونات �لنوم 
مع �ليقظة، م�شببًا �الأرق يف �لليل، و�لنوم �ملفاجئ 
للع�شالت  مفاجئ  �شلل  �ملر�ص  ير�فق  �لنهار.  يف 
�الإر�ديتتتة،  �لع�شالت  بحركة  �لتحكم  عتتدم  ب�شبب 
�شهد  �حلتتظ  حل�شن  �الأر�تتتص.  على  �ملري�ص  في�شقط 
�ل�شبب.  معرفة  من  مكنه  مما  بنف�شه  �لنوبة  �لطبيب 
�لنف�شية  �ل�شدة  هي  �لنوبات  هذه  حمر�شات  �إحدى 
عن  معها  يتحدث  �لطبيب  كان  �لقوية.  و�لعو�طف 
حال  يف  �أنه  لها  قائاًل  البنها  �لعالجية  �خليار�ت 
ومبجرد  �جلر�حة،  �شيجرب  �لدو�ئي  �لعالج  ف�شل 
�شماع كلمة جر�حة �شقطت �ملر�أة على �الأر�ص. هكذ� 
�ملر�أة  �شقوط  للت�شخي�ص:  عنا�رص  ثالث  �جتمعت 
على �الأر�ص ب�شبب �لتوتر، و �شماعها �لطبيب ينادي 

طالبًا �الإ�شعاف، ثم نهو�شها �ل�رصيع بعد �لنوبة. 

�آلية حدوث مر�ص ناركوليب�شي يف  ال تز�ل 
يحدث  �أنه  �الآن  حتى  �كت�شف  وما  �لبحث،  طور 
��شمها  �لدماغ  يف  كيميائية  مادة  نق�ص  ب�شبب 
وهي   )orexin �أي�شًا  )ت�شمى   hypocretin
�مل�شوؤولة عن �ليقظة نتيجة طفرة جينية . ُطرحت  
فر�شية �أن �جلهاز �ملناعي يهاجم �خلاليا �لتي 
تنتج هذه �ملادة �أو يهاجم م�شتقبالتها. تتحر�ص 
�لنوبات بال�شدة �لنف�شية �أو بالتغري�ت �لهرمونية 
�أنها  ظهر  كما  �حلي�ص،  �نقطاع  �أو  �لبلوغ  مثل 
�خلنازير  بانفلونز�  �الإ�تتشتتابتتة  عند  تتحر�ص 

�أخذ �للقاح �خلا�ص به. �أو   ،swine flu

تبد�أ  متتر�حتتل.   عتتدة  �إىل  عتتادة  �لنوم  يق�شم 
�لدماغ  ويبد�أ  �لعينني  باإغالق  �الأوىل  �ملرحلة 
باإنتاج موجات �ألفا وثيتا، وت�شتمر من 5 - 15 
ثم  �لنائم،  �إيقاظ  �ل�شهل  من  فيها  يكون  دقيقة 
تتحكم  �خلفيف  �لنوم  مرحلة  �إىل  �لنائم  ينتقل 
ويتباطاأ  وعيه  يقل  حيث  ثيتا  موجات  فيها 
�جل�شم.  حر�رة  وتنخف�ص  �لقلب  �رصبات  معدل 
ت�شتمر هذه �ملرحلة لع�رصين دقيقة قبل �لدخول 
يف مرحلة �لنوم �لعميق حيث ترتخي �لع�شالت 
بعدها  تبد�أ  �لتنف�ص.  ومعدل  �لدم  �شغط  ويهبط 
دلتا  �مل�شماة  �لبطيئة  �لعميقة  �لدماغ  موجات 
ذلك  يلي  دلتا.  نتتوم  مرحلة  فت�شمى  بالظهور 
 rapid eye( �ل�رصيعة  �لعني  حركة  مرحلة 
دقيقة  ت�شعني  بعد   ،movement )REM

فيها  �لتي حتدث  �ملرحلة  �لنوم وهي  بد�ية  من 
ويت�رصع  ن�شطًا،  خاللها  �لدماغ  يكون  �الأحالم، 
�جتاهات  يف  ب�رصعة  �لعينني  وتتحرك  �لتنف�ص، 
و�شغط  �لقلب  �رصبات  معدل  ويزيد  خمتلفة، 
م�شلولة  �الأطتتتر�ف  ع�شالت  تبقى  بينما  �لتتدم، 
تتكرر  �أحالمه.  تطبيق  من  �لنائم  لتمنع  موؤقتًا، 
دور�ت  مر�ت خالل  �شت  �أو  �ملرحلة خم�ص  هذه 

�لنوم كل ليلة. 

�ملري�ص  يدخل  ناركوليب�شي،  مر�شى  عند 
  REM �ل�رصيعة  �لعني  حركة  مرحلة  يف  فجاأة 
فينام بينما يبقى دماغه ن�شطًا، وت�شل ع�شالته 

فتمنعه من �حلركة. 

كانت  �لبد�ية  يف  �شعب.  �ملر�ص  هذ�  عالج 
�لتي تبقي �ملري�ص م�شتيقظًا،  �ملن�شطات  تعطى 
 FDA لكنها ال تعالج �شلل �لع�شالت، ثم و�فقت
بتتوتتتر�ت  هيدروك�شي  غتتامتتا  ��شمه  دو�ء  على 
نوم  مرحلة  يزيد  ومنوم  خمدر  وهو   ،GHB
دلتا فيجعل �ملري�ص ينام ب�شكل عميق يف �لليل، 
�أنه  �إال  �لنهار.  يف  �لع�شالت  �شلل  حاالت  ويقلل 
�رتبط  كونه  �ل�شمعة،  و�شئ  قانونيًا  ممنوع  دو�ء 
حيث  �جلن�شي،  �الغت�شاب  حاالت  من  بالعديد 
ُيد�ص يف �رص�ب �ل�شحية دون علمها. لذلك يخ�شع 

�رصفه ملر�شى ناركوليب�شي الإجر�ء�ت م�شددة . 

على  �أ�شابيع  لب�شعة  �ملري�شة  حالة  حت�شنت 
لت�شبح  جديد،  من  �لنوبات  لها  عادت  ثم  �لتتدو�ء، 
يومية. كان لز�مًا عليها تعديل منط حياتها. مل يعد 
�أ�شبحت تركز جيد�ً  �ل�شيارة، كما  باإمكانها قيادة 
يف �الإ�شار�ت �لتي تعرتيها قبل �لنوبة لتتمكن من 
�إبالغ �ملحيطني بها �أال يقلقو� وال يطلبو� �الإ�شعاف. 
رغم �أن �ملر�ص غري خطري، �إال �أنه يوؤثر كثري�ً على 

نوعية �حلياة وعلى نف�شية �ملري�ص.

املراجــــع: 
 frequent fainting ق�شة
 Diagnosis، solving the  من
most baffling medical mysteries
Narcolepsy: www.nhs.uk/
 conditions/narcolepsy
www. Webmed.com/sleep-    

 disorders/guide/narcolepsy
https://courses.
lumenlearning.com/wsu-
sandbox/chapter/stages-of-
/sleep



الوحيد  الشكل  هو  العناصر،  لتصنيف  اآلن  أيدينا  بين  الذي  الدوري  الجدول 
 100 الـ  على  يزيد  ما  بين  من  واالستخدام  الشهرة  قمة  اعتلى  الذي  تقريبًا 

تصميم قدمت حتى اآلن:

ت
اال

مق
 ملحة تاريخية :

يعرف  �لقدمية  �لع�شور  يف  �الن�شان  كتتان  متتا 
من  ت�شنع  �أدو�تتته  جل  كانت  بل  �ملعادن،  عن  �شيئًا 
مبا  �لذهب  ولعل  �حليو�ن،  قرون  �أو  �لعظم  �أو  �حلجر، 
��شرتعت  �لتي  �ملعادن  �أول  بريق وملعان كان  له من 
مع  �كت�شفت  ذهبية  حلي  من  بقايا  فهناك  �نتباهه، 
�أدو�ت م�شنوعة من �حلجر �ل�شقيل يرجع تاريخها �إىل 
هو  �لذهب  �أن  على  بنّي  دليل  وهذ�  �حلجرية،  �لع�شور 

�أول �ملعادن �لتي عرفها �الإن�شان.
باأن  قول  وهناك  �لنحا�ص،  هو  �لثاين  و�ملعدن 
وكانو�  للذهب،  معرفتهم  قبل  عتترفتتوه  �مل�رصيني 
�أهم خاماته، وكان  ي�شتخل�شونه من كربوناته، وهي 

م�شدرها �شحر�ء �شيناء.
مل يعرف على �لتحديد م�شدر �لق�شدير �لذي كان 
خليط  )�لربونز  حينذ�ك،  �لربونز  �شناعة  يف  يدخل 
يرد  كان  باأنه  قول  فهنالك  و�لق�شدير(،  �لنحا�ص  من 
كان  باأنه  �آخر  وقول  بربيطانيا،  كورنول  �شاحل  من 

�أي�شًا  �لثابت  ومن  �لفر�ص،  ببالد  در�جنيانا  من  يرد 
�مللك  ع�رص  قبل  �لذهب  عرفو�  �مل�رصيني  قدماء  �أن 
مينا 3400 ق.م، ومن طريف ما عرث عليه �لباحثون 
ر�شالة من �أحد ملوك م�رص �لقد�مى يرجع عهدها �إىل 
�ل�شغرى،  باآ�شيا  �حليثيني  �أحد ملوك  �إىل  1250 ق.م 
ي�شاأله فيها �إمد�د�ً من �حلديد، كما عرثو� على رد هذه 
�لر�شالة، وفيه يطلب �مللك �الأ�شيوي �شحنة من �لذهب 
مقابل هذ� �حلديد، وقد ورد يف �لرد �ملذكور فقرة تقول 
»و�لذهب يف بالد �أخي ملك م�رص وفري جد�ً كالرت�ب«.

ففي غابر �لع�شور )�أيام كان �الإغريق و�لرومان 
عن  �الأوىل  �لفكرة  ظهرت  �لفكر(  وقتتادة  �لعامل  �أئمة 
– 322 ق.م، فلخ�ص   384 �أر�شطو  �لعنا�ص، ثم جاء 
فل�شفة �ملفكرين �الأولني وقال �أن �ملادة �الأولية توجد 
يف �أ�شكال �أربعة تدركها �حلو��ص، هي: �لنار، و�لهو�ء، 
منها  تتكون  �لتي  �لعنا�رص  وهي  و�لتترت�ب.  و�ملتتاء، 
�ملفكرين  من  بعده  جاء  من  و�أ�شاف  كلها.  �الأ�شياء 
هو  منظور  غري  خام�شًا  عن�رص�ً  �الأربعة  �لعنا�رص  �إىل 

�لعنا�رص  لهذه  �لطبيعية  �مل�شادر  �إن  وقالو�  )�الأثري(. 
للهو�ء،  و�جلتتو  للماء،  و�لبحار  للرت�ب،  �الأر�تتص  هي 

و�ل�شماء و�أجر�مها للنار و�الأثري. 
  Van Helmont هيلمونت  �لعامل  يعرتف  مل 
وال  �الأربعة،  �لعنا�رص  بنظرية  م.(   1644 –1577(
�ثنان  �حلقيقة  �لعنا�رص يف  �أن  �أر�شطو، وقال  بنظرية 
فقط هما �ملاء و�لهو�ء، و�أن �أحد�ً من هذين �لعن�رصين 

ال ميكن �أن يتحول �إىل �الآخر.

الدكتور علي يو�سف
اأ�ستاذ يف كلية العلوم التطبيقية 

تطور اجلدول الدوري



بداية ت�سنيف العنا�سر :
�إن �أول من حاول تق�شيم �لعنا�رص وترتيبها ح�شب 

�شنوفها هو �لعامل الفو�زييه 1743م
�لتي  للعنا�رص  �لتايل   )1( �جلتتدول  و�شع  �لتتذي 
وجود  الفو�زييه  �فرت�ص  زمانه:  يف  معروفة  كانت 
عنا�رص  �شمن  �ملذكورين  و�لبورون  �لفلور  عن�رصي 
بعد  جدوله  �إىل  و�أ�شيفا  ��شتخل�شا  وقد  �لثاين،  �لق�شم 
وفاته، �أما عن�رص �ملوريوم، ذلك �لغاز �الأ�شفر �ملائل 
ذلك  بعد  وعتترف  �شيل  ح�رصه  �لتتذي  �خلتت�تترصة،  �إىل 
عن�رص  �أنتته  من  متاأكد�ً  الفو�زييه  يكن  فلم  بالكلور، 
و�ل�شوء  1810م.  عام  ذلك  د�يف  �أثبت  حتى  ب�شيط 
لهما  ملا  جدوله؛  يف  الفو�زييه  �أدخلهما  و�حلتتتر�رة 
من  يعتربهما  كان  والأنه  جتاهلها؛  ميكن  ال  �آثار  من 
�ملاديات، ونظرة و�حدة يف جدول الفو�زييه هذ� تدلنا 
للعنا�رص  تق�شيمه  عليها  �أقتتام  �لتي  �لقاعدة  �أن  على 
هي �لتفريق بني �ملعدين منها وغري �ملعدين.يف �أو�ئل 
وقدرت  جديدة،  عنا�رص  �كت�شفت  ع�رص  �لتا�شع  �لقرن 
�الأوز�ن �لذرية لكثري من �لعنا�رص، ويف عام 1829م. 
الحظ دوبرينيه Doebereiner  �أن بع�ص �لعنا�رص 
�لتي تت�شاوى يف �خلو��ص �لكيميائية لها �أوز�ن ذرية 

تكاد تكون مت�شاوية.
  Petienkofer بيتنكوفر  ويف عام1850 بني 
�لفرق بني وزنني ذريني لعن�رصين مت�شابهني يف  �أن 

�خلو��ص �لكيميائية هو م�شاعف عدد ثابت. 
مل تكن هناك من بو�در حقيقية  م�شجعة الإحد�ث 
تقدم يف جمال ت�شنيف �لعنا�رص �لكيميائية، ما مل يتم 
�كت�شاف خا�شية جامعة تيز كل �لعنا�رص �لكيميائية 
-�لوزن �لذري– و�لتي مل تعرف حتى جميء كانيز�رو 
Stanislao Canizaro عام 1858م. وبناًء على 
لكل  وكان  �لن�شبية،  �الأوز�ن  ��شتخدمت  �خلا�شية  تلك 
�الأك�شدة  حاالت  لعدد  تبعًا  ن�شبية  �أوز�ن  عدة  عن�رص 

�ملختلفة �لتي ياأخذها �حللزون �لتلريي.
 Beguyer �شانكورتو�  ��شتعمل  1862م.  عام 
بذلك  كا�شفًا  �لذرية  �الأوز�ن    CHancortios
ب�شكل  �لعنا�رص  دون  فقد  �لعنا�رص،  دوريتتة  خا�شية 
م�شتمر على �شكل حلزوين على �أ�شطو�نة مق�شمة �إىل 16 

ق�شما، و�عترب �أن �لوزن �لذري لالأوك�شجني 16 كمرجع 
مقارنة لبقية �لعنا�رص. 

ت�شم:  مفردة  رباعية  وجود  �حللزون  يف  الحظ 
�لتيلرييوم ون�شبة  �ل�شيلينيوم،  �الأوك�شجني، �لكربيت، 
�حللزون  بالكامل:  �لتق�شيم  دعتتي  �لرباعية  لهذه 
�لتلريي، وكان �لوزن �لذري لتلك �لعنا�رص      16 ، 
32 ، 79 ، 128 على �لتو�يل وهي تقريبًا م�شاعفات 

للعدد 16.
�النكليزي   نيوالند  رتتتب  1864م.  عتتام  يف 
�لوزن  �زدياد  ح�شب  �لعنا�رص    J.A.Newland
جمموعة  كل  تتكون  جمموعات،  �شكل  على  �لتتذري 
�ملت�شابهة  �خلو��ص  �أن  ثمانية عنا�رص، فالحظ  من 
ي�شبه  ب�شكل  وبانتظام  دوريتتتًا  تتكرر  للعنا�رص 
�أكرث من عن�رص  �ملو�شيقي، حيث و�شع  �ل�شلم  تدرج 
على  بناًء  منها  لكل  �ملخ�ش�شة  �ملربعات  يف  و�حد 
مل  �لعن�رصين:  كال  جتمع  �لتي  �مل�شرتكة  �خلو��ص 
يرتك نيوالند �أية �شو�غر للعنا�رص غري �ملكت�شفة يف 
�أع�شاء  جدوله، و�نتقدت جهوده و�شخر منه عالنية 
�جلمعية �لكيميائية يف عام 1887م. ولكن وبعد 18 

عامًا من �أعمال منديلييف 
�مللكية،  �جلمعية  �عتترت�ف  على  نيوالند  ح�شل 
و�لتي كافاأته مبنحه ميد�لية كايف. يف عام 1869م. 
منديلييف  ودميتتترتي  �الأملتتتتاين  متتايتتر  لتتوثتتر  و�تتشتتع 
نيوالند،  و�شعه  �لذي  بذلك  �شبيهًا  للعنا�رص  ترتيبًا 
�خل�شائ�ص  على  مبنيًا  ترتيبه  جعل  ماير  �أن  غري 
�لطبيعية للعنا�رص بينما جعله منديلييف مبنيًا على 
جدول  يعد   : �لذرية  و�الأوز�ن  �لكيميائية  �خل�شائ�ص 
منديلييف هذ� من �الأعمال �لهامة �لتي �شاعدت على 
جديدة  عنا�رص  ك�شف  �إىل  �أدت  و�لتي  �لبحث  تقدم 
�إىل  �أماكنها خالية يف �جلدول، وبنظرة مقربة  كانت 
)�ل�شكل  1869م.  منديلييف  �أ�شدره  �لتتذي  �جلتتدول 
تظهر  �لتتدوري  �جلتتدول  كاأ�شل  و�ملعترب  �لعمودي( 
�لتي عانى منها منديلييف لو�شع  �ل�شعوبات  بع�ص 

�لعنا�رص يف جمموعاتها �ل�شحيحة.
جدول  حملها  �لتي  �الأختتطتتاء  كل  من  بالرغم 
�جلهد  نحرتم  �أن  علينا  يتوجب  �أنتته  �إال  منديلييف، 

�لكبري �لذي بذله.
اأ�سا�ص اجلدول الدوري احلديث :

-Henry Moseley( 1887  ( موزيل  قام 
1915م. برتتيب �لعنا�رص ح�شب �زدياد �لعدد �لذري 
�خلتتو��تتص  تتتكتتر�ر  فتتالحتتظ   Atomic number
هذ�  فكان  وبانتظام،  دوريتتتًا  للعنا�رص  �ملت�شابهة 

�لرتتيب  يف �حلقيقة �أ�شا�ص �جلدول �لدوري �حلديث:
مت  �حلديث  �لتتدوري  للجدول  �لنهائي  �ل�شكل  يف   

�العتماد لرتتيب �لعنا�رص �الأ�ش�ص �الآتية:
1( رتبت �لعنا�رص ح�شب �زدياد �لعدد �لذري.

)�أدو�ر(،  �أفقية  �شفوف  يف  �لعنا�رص  �شفت   )2
فيها  �الإلتتكتترتونتتيتتة  �لتتطتتاقتتة  م�شتويات  لتتعتتدد  تبعًا 
ت�شغل  �الأول  �لدور  باالإلكرتونات. )فعنا�رص  �مل�شغولة 
�إلكرتوناتها م�شتوى و�حد�ً من �لطاقة،  وعنا�رص �لدور 

�لثاين م�شتويني وهكذ� ....(.
ر�أ�تتشتتيتتة  �أعتتتمتتتدة  يف  �لتتعتتنتتا�تترص  و�تتشتتعتتت   )3
يف  �ملوجودة  �الإلكرتونات  لعدد  تبعًا  )جمموعات(، 
وبهذ�  �لتكافوؤ(،  )�إلكرتونات  �الأخري  �لطاقة  م�شتوى 
يالحظ �أن �جلدول �لدوري ب�شكل عام يتاألف من �شبع 
�ملعروفة(  �الإلكرتونية  �لطاقة  م�شتويات  )عدد  �أدو�ر 
وثمان جمموعات رئي�شة رمز لها باحلرف )A( وثمان 

: )B( جمموعات فرعية رمز لها باحلرف
110 عنا�رص معرتف  �لت   يوجد �ليوم ما يقارب 
بها من قبل �الحتاد �لدويل للكيمياء �لبحتة و�لتطبيقية 
IUPAC، و�لتي مت ترتيبها يف قالب خا�ص »يعرف 

با�شم �جلدول �لدوري«.
عبارة �لدوري �أتت من �لتكر�ر �ملنتظم خل�شائ�ص 
�لكيميائية  �لعنا�رص  قائمة  يف  حمتتددة  كيميائية 
نتذكر قول منديلييف يف  �أن  �ملنا�شب  . من  �ملعروفة 
هذ� �خل�شو�ص »�إن �مل�شتقبل ال يهدد �جلدول �لدوري 

بالزو�ل و�إمنا يعده بالتو�شع و�لتطور«.
املراجع :

و�الإنتت�تتشتتان-  �لكيمياء   - كتتارل   ، تيلر   )1
.1962

�لعامة  �لكيمياء   - نائل   ، �أحتتمتتدوف   )2
و�لالع�شوية - 1990 .

/�جلزء  �لعامة  �لكيمياء   - ن   ، غلينكا   )3
�لثاين/ - 1989 .

�أحمد ، �إمبابي - ق�شة �لعنا�رص1951-   )4
ت عن ترجمة �ملر�جع �لتالية :

1 - Partington . J –R،  A Short 
History of Chemistry.                         

2 - Holmyard. E.J، Inorganic Ch
emistry.                                        

3-Macbeth. A.K، Organic 
Chemistry.  

الق�سم الرابعالق�سم الثالثالق�سم الثاينالق�سم الأول
�جلري�لبالتني�حلديد�النتمو�ن�لكربيت�ل�شوء
�ملغنيزيا�لف�شة�لر�شا�ص�لزرنيخ�لفو�شفور�حلر�رة

�لرب�يتا�لق�شدير�ملنغنيز�لبزموت�لكربون�الأوك�شجني

�الآزوت
�ملوريوم
)�لكلور(

�الألومينا�لتنغ�شتني�لزئبق�لكوبالت

�ل�شليكا�لزنك�ملوليبدينوم�لنحا�ص�لفلور�لهيدروجني
--�لنيكل�لذهب�لبورون-

�جلدول )1(



�رصفني �لدكتور عمر �لعادل عميد كلية طب 
يحمل  مكتبي،  يف  ق�شريٍة  عمٍل  بزيارة  �الأ�شنان 
بيده ورقة، تكرَّم باإهد�ئي �إياها، قر�أتها فاإذ� بها 
�أمر  مالطفًا:  قلُت  �لعربية«.  �للغة  »ميز�ت  تذكر 
طيب �أن يهتم �خت�شا�شيٍّ علمي �رصوى ح�رصتك 
باللغة �لعربية. قال ما معناه �للغة �رصف �لفرد 
و�الأمة. الهوية الأمة مالها لغة. و�رِصُّ تعجبي هو 
�ملثقف،  �شار  حتى  �مُلُثل  وتغري  �ل�شالئق  ف�شاد 
�لعليا اليخزيه جهله  �ل�شهاد�ت  و�لعامل، وحامل 
)عربيزية(  بعامية  لتتك  يرطن  بتتل  �أهتتلتته،  بلغة 
خدمو�  �لذين  بالعلماء  �لقدوة  فقد  وقد  عجيبة، 
�الأمة يف لغتها وهويتها، �أمثال �الأمري م�شطفى 
�شبح،  ح�شني  و�لدكتور  مهند�ص،  وهو  �ل�شهابي 
طبيبان،  وهما  �ملحا�شني،  متترو�ن  و�لدكتور 
�لعلمي  �ملجمع  و�أع�شاء  روؤ�شاء  كانو�  وغريهم، 
عن  ليعتذر  بلغتهم!  �لنا�ص  �أفقه  وكانو�  �لعربي، 
�لعربية.  �للغة  لي�ص يف  �خت�شا�شه  باأن  رطانته 

�للغة �مل�شكينة �مُلبتالة باأهلها!
وقد حمدت الأ�شتاذنا �لكرمي عمر �لعادل تلك 
و�لنرب��ص  �جلامعة  الإد�رة  �أحمدها  كما  �خلّلة، 
ما  للقارئ  و�أعتتر�تتص  �لتتوجتته،  بهذ�  الهتمامهم 

جاءين به د.عمر بت�رصف قليل:
من  ونتتقتتر�أ  نكتب  و�خلتتتط:  �لكتابة  يف   .1
للعلماء  ثبت  2010م.  عام  �لي�شار.  �إىل  �ليمني 
ي  ف�شّ ُل  ُت�شغِّ �لي�شار  �إىل  �ليمني  من  �لقر�ءة  �أن 
�لقر�ءة من  ل  ُت�شغِّ بينما  �الأمين و�الأي�رص،  �لدماغ 
�لي�شار �إىل �ليمني �أحدهما فقط. فالقر�ءة باللغة 
�لعربية تطور �ملخ ب�شكل مذهل! وليتثبَّت �لعلماء.

باحلركات.  تقرتن  �لعربية  �الأحتتترف   .2

عة
سا

 و
عة

سا

من طر�ئف لغتنا �جلميلة و�أدبنا �ل�شاحر _ د. حممد معر�وي

�مل�شرتكة،  �للغة  فقد  ب�شبب  �إال  حياتنا  فو�شى 
و�نقطاع �لتو��شل بو��شطتها؟!

من اأقوال بع�ص العظماء:
عنه  �هلل  ر�شي   – �خلطاب  بن  عمر  قال   •
َها ُتَثبُِّت  َة َفاإِنَّ -عن �للغة �لعربية: »َتَعلَُّمو� �ْلَعَرِبيَّ

ُروَءِة« �ْلَعْقَل، َوَتِزيُد يِف �مْلُ
“�للغات   :- �هلل  – رحمه  تيمّية  �بن  • قال 

مم �لتي بها يتمّيزون ” من �أعظم �شعائر �الأ
�أّن  �أي�شا:”معلوٌم   – �هلل  رحمه   – وقال   •
تعلَم �لعربية وتعليَم �لعربية فر�ٌص على �لكفاية، 

لو ُترك �لنا�ص على حلنهم كان نق�شًا وعيبًا”
“�الإعر�ب حليُّ  �أن�ص:  بن  • ومن كالم مالك 

�لل�شان فال تنعو� �أل�شنتكم ُحلّيها”.
“تعّلمو�  يقول:  �ل�شختياين  �أيتتوب  كتتان   •
ُهجنة  وتتتركتته  للو�شيع،  َجتتمتتاٌل  فتتاإنتته  �لنحو، 

لل�رصيف” .
 ، َذَلّ �إال  �شعب  لغُة  ذَلّْت  ما  �لر�فعي:  • يقول 
ت �إال كان �أمُره يف َذهاب و�إدبار، وِمن  وال �نحَطّ
ا على  لغَته فر�شً �مل�شتعمر  �الأجنبُيّ  هنا يفر�ص 
وُي�شِعرهم  بها،  وَيرَكبهم  ي�شتعمرها،  �لتي  �الأمة 

عظمَته فيها”
�للغة  ريتتنتتان:  �إرن�شت  �لفرن�شي  �لعامل   •
وهذ�  �لكمال،  غاية  على  فجاأة  بتتد�أت  �لعربية 
�أغرب ما وقع يف تاريخ �لب�رص، فلي�ص لها طفولة 

وال �شيخوخة.
• قال �لعامل وليم ورك: �إن للعربية لينًا ومرونًة 

ميكنانها من �لتكيف وفقًا ملقت�شيات �لع�رص.
و�لتو��شل  �لعربية  �للغة  �شعار  وحتتتت   •

�حل�شاري كان �ليوم �لعاملي للغة �لعربية. 

َفاْقَطُعو�ْ  اِرَقُة  َو�ل�شَّ اِرُق  )َو�ل�شَّ �أقتتر�أ:  كنت  �الأ�شمعي:   قال 
(. وكان  َرِحيٌم  َغُفوٌر  َو�هلُل  �هلِل  َن  مِّ َنَكااًل  َك�َشَبا  ا  مِبَ َجَز�ء  �أَْيِدَيُهَما 
بجانبي �أعر�بي فقال: كالم َمن هذ� ؟؟ فقلت: كالم �هلل. قال: �أِعد. 

فاأعدت؛ فقال: لي�ص هذ� كالم �هلل. 
�أَْيِدَيُهَما َجَز�ء  اِرَقُة َفاْقَطُعو�ْ  َو�ل�شَّ اِرُق  فانتبهُت فقر�أت: )َو�ل�شَّ
َن �هلِل َو�هلُل َعِزيٌز َحِكيٌم ( فقال: �أ�شبت. فقلت: �أتقر�أ  ا َك�َشَبا َنَكااًل مِّ مِبَ
�أين علمت ؟؟ فقال: يا هذ�، عزَّ  �هلل  �لقر�آن ؟؟ قال: ال. قلت: فمن 

فحكم فقطع )يق�شد قطع يد �ل�شارق(، ولو غفر ورحم ملا قطع!!!
�شياق  تفهم  �لف�شاد.  من  جنت  �لتي  �ل�شالئق  هي  هكذ� 
�ل�شجع  �شفا�شف  ي�شتمع  �لذي  �أما  �لفهم،  بيقني  �لكالم، وحتكم 
�لكثيفة �ملوحية، و�لذي  �ل�شعر  يعّده �شعر�ً، وهو غافل عن لغة 
يلقيه وهو يزهو ب�شاعريته ومل يوؤت من ح�شن �لقول �إال قليال، 
يف  �ل�شمري   تاأنيب  و�شعف  و�لك�شل،  �لعجز  �أف�شدهم  فاأولئك 

�إف�شادهم �شالئق �لنا�ص.

نحن ولغتنا والقدوة احل�سنة

مـن بدائـع البيـان العربـي

وقر�ءتها دون �شبط تتطلب ذكاًء وتنّميه. فنحن 
لنعرف  �ل�شياق  خالل  من  كتب،   : كلمة  ن�شبط 

�أنها: َكَتَب، �أو ُكُتٌب �أو ُكِتَب.
�أو  تنقيط  بتتدون  نقر�أ  نف�شه  وبالذكاء   .3
�أ�شمو�  ولتتذ�  للَعَجم.  ُو�تتشتتع  و�لتنقيط  �شبط. 
�لعربية  كانت  و��شتطر�د�ً:  �إعتتجتتامتتًا.  �لتنقيط 
)مئة(  كلمة  �إىل  جئنا  وملتتا  نقط.  دون  ُتكتب 
وكانت ُتكتب )منه( فخافو� من قر�ءتها )منه( �أو 
�الأمو�ل،  ُتعدُّ  ذلك. خا�شة وباملئة  �أو غري  )فيه( 
�إال:  مالفظوها  لكنهم  )مائه(  باالألف  فكتبوها 
)متتاءة(   يلفظونها  �ليوم  للمثقفني  فما  )مئة(. 
ّيون  ويكتبونها  على نربة )مائة( كما يلفظها �الأُمِّ
كان  َنْقٍط  �أول  فاإن  �لتنقيط،  وبذكر  ويكتبونها؟! 
�لنقط  ر�شمو�  وحديثًا  بالنقط.  للحركات  �شبطًا 
�شغرية  بحروف  �حلركات  و�شبطو�  للحروف 
و�ل�شكون، وبع�ص  و�لك�رصة  و�لفتحة  �ل�شمة  هي 

�الأحرف يف حاالت خم�شو�شة.
�أثرى لغات  �للفظية من  �لعربية برثوتها   .4
�لعامل. و�إن كان �لكثري من كلماتها �شار مهماًل 
زيد  وحل  �أي  مباء،  ُمدَّت  ثاأََطٌة  كامَلَثل:  وغريبًا. 

غٌث على �إيالة. ماًء فف�شد. و�شِ
�لعربية ب�شيغة �ملثنى و�شمائره،  5. تتاز 

وبالتاأنيث و�لتذكري... وذلك �أكرث دقة.
و��شتيعاب  �لزمن،  مع  مبرونتها  وتتاز   .6

�ملعاين �لع�رصية.
�لذي يقروؤه مليار�ت من  �لقر�آن  7. هي لغة 

�لب�رص.
لها  هل  و�حدة  لغة  على  التتفق  �أمة  و�أخري�ً 
�أن تتفق على عقد �جتماعي ينظم حياتها؟ وهل 



القراءة للفهم
بر�شم  �ملعرفة  �لتتقتتر�ءة:  مهار�ت  من 
و�إدر�ك  �ملعنى،  �لتقاء  و�رصعة  �حلتتروف، 
وتثل  �ملتتقتتروء،  ونقد  �ل�شياقي،  �ملعنى 
�للفظية،  �لتتتترثوة  ومتتر�كتتمتتة  �ملتتفتتاهتتيتتم، 
�حلتتتتروف(،  )حتتركتتات  �ل�شكل  وتتتختتمتتني 
�أن  عليه  �ملتترء  قتتر�أ  فتتاإذ�  �ملعنى.  وتثيل 

يتقن مهار�ت لي�شتفيد منها.
�أن  �لت�شلية،  جمال�ص  ذكتترتتته  فيما 
مامعنى  و�شاأله  لغويًا،  عاملًا  �أتتتى  رجتتاًل 
قر�أت  �أين  وقال  �لعامل  تعجب  "�لكّموج"؟. 
�مرئ  بيت  يف  قال:  �لغريبة؟  �لكلمة  هذه 

�لقي�ص:
�شدوله        �أرختتتى  �لبحر  َكتتَمتتْوِج  ولتتيتتل 

عليَّ باأنو�ع �لهموم ليبتلي
قر�ءته:  �شوء  من  يغمز  �لعامل  فاأجابه 

"�لكّموج" هو دويبة تقر�أ وال تفهم.
لي�ص كل كالم م�سجوع �سعرًا:

ُيروى �أن �أحد �ل�شعر�ء كان يف جمل�ص 
حاكم ذي �شاأن. و�أن�شد �حلاكم ق�شيدة يف 
�شاأل  �نتهى  �أن  وبعد  متفا�شحًا.  �ملجل�ص 
�ل�شاعر: مار�أيك بهذه �لق�شيدة؟ فاأجاب: ما 
�شممت  وال  �لبالغة  من  فيها  �شيئًا  �شمعت 
يف  �شهر�ً  ب�شجنه  �حلاكم  فاأمر  ر�ئحتها. 
�نتهت  �هلل-. وملا  -�أَجلَُّكُم  �حلمري  حظرية 
جمل�شه  �إىل  �حلتتاكتتم  دعتتاه  �لعقوبة  متتدة 
�أختترى  ق�شيدة  بوجوده  و�أن�شد  �ملعتاد، 
يريد  �ملجل�ص  من  �ل�شاعر  فقام  تافهة. 
فقال:  �أيتتن؟  �إىل  �حلاكم:  ف�شاأله  �خلتتروج؛ 
�لرجل  هذ�  ياموالي.  �حلمري  حظرية  �إىل 
ل �شنك �ل�شجن على �شماع  �شليم �حل�ص ف�شَّ

�لتباهي بالغثِّ من �لكالم!
�لن�رص  �لتو��شل  مو�قع  �أتاحت  وملتتا 
�شعر�ء �حلد�ثة قد حتررو�  الأي كان، وكان 
�شعرية  و�أ�شول  بقيود  و�لقافية  �لوزن  من 
�لن�شيج  �لكثريون  يفهم  ومل  وفنية؟  جديدة 
يف  �ل�شاعرية  ظنو�  حتى  �جلديد،  �ل�شعري 
كل كالم م�شجوع، و��شتوطوؤو� حائط �ل�شعر، 
�لتو��شل  مو�قع  تن�رصه  مما  �لكثري  ف�شار 
فاحل�رصة  �لنف�ص.  يقزز  غّثًا  �ل�شعر  با�شم 
على م�شاعر �جلمال و�لبالغة!!! وحمانا �هلل 
من �ل�شجن يف .... �أجلَّكم �هلل. ويبقى �ل�شعر 

�إح�شا�ص باجلماِل الُي�شاهى.

الِكمامة:
ْوِر )�لزهر(، كالِكماَمِة، بالك�رص فيهما. �جلمع  ْلِع، وِغطاُء �لنَّ يف �لقامو�ص �ملحيط: �لِكمُّ بالك�رص: ِوعاُء �لطَّ
اُه...  َغطَّ ُه:  وَكمَّ  ، َيَع�صَّ لَئالَّ  �لبِعرِي   َفُم  به  ُيَكمُّ  ما  بك�رِصِهما:  و�لِكماَمُة،  و�لِكماُم  وِكماٌم....  و�أْكماٌم  ٌة  �أِكمَّ  :

َرُة. وَتَكْمَكَم: َلِب�َشها. )فقولنا: َكّمامة. لي�ص ف�شيحًا(. فاتبع �لتايل: ُة، بال�شم: �لَقَلْن�ُشَوُة �مُلَدوَّ و�لُكمَّ

اللثام واللفام: 
يف ل�شان �لعرب: �للِّثاُم: َردُّ �ملر�أَة ِقناَعها على �أَنفها وردُّ �لرجل عماَمته على �أَنفه... وتلثمت و�لتثمت 
�شدت �للثام... وقيل: �للِّثاُم على �الأَنف و�للِّفاُم على �الأَْرنبة. �أَبو زيد قال: تيم تقول َتَلثََّمت على �لفم، وغريهم 
�إِذ� كان على �لفم فهو �للِّثام، و�إِذ� كان على �الأَنف فهو �للِّفام. ويقال من �للِّثام:  َمت؛ قال �لفر�ء:  َتَلفَّ يقول 

لَثْمُت �أَْلِثُم، فاإِذ� �أَر�د �لتقبيل قال: لِثْمُت �أَْلَثم. )فما ن�شميه: )كمامة( هو �للثام. و�لكمامة للبهائم �أجلَّكم �هلل.

ِوجدان: 
ون�شتخدمها مبعنى �ل�شمري وهذ� من �خلطاأ �ل�شائع: �ل�شحاح يف �للغة: »َوَجَد مطلوبه َيِجُدُه ُوجود�ً. 

وَوَجَد �شالَّته ِوْجد�نًا. َوَوَجَد عليه يف �لغ�شب َمْوِجَدًة، وِوْجد�نًا �أي�شًا، حكاها بع�شهم.
ويف �لقامو�ص �ملحيط: وجد �ملطلوب... يجُده َوْجد�ً وِجَدًة وُوجد�ً ووجود�ً وِوجد�نًا. ... َوَجَد �ملاَل وغريه 
يِجده َوجد�ً مثلثة، وِجَدًة: ��شتغنى... ووجد عليه يِجُد ويُجُد َوْجد�ً وِجَدًة وموجدًة: غ�شب. ووجد به وجد�ً يف 

�حلبِّ فقط. وكذ� يف �حلزن لكن بك�رص ما�شيه.
وبذ� فلي�ص للكلمة �شلة مبعنى �ل�شمري بل هي مبعنى �لكينونة و�لوجود، �أو �لظفر باملطلوب، ورمبا 

مبعنى �لغ�شب. )فعلينا �أن ن�شميه »�شمري�ً« ولي�ص ِوجد�نًا(

ور�سة:
لها  )َوَر�َص( جند معاين متعددة العالقة  �لعربية، يف مادة  �أين جاءت كلمة ور�شة؟ يف �ملعاجم  من 

مبفهوم �لور�شة �لذي تعارفنا عليه، مبعنى ن�شاط عملي.
�لقوم وقت  �لذي يدخل على  �أكل كثري�ً. و)�لو�ر�ص(  �أكل قليال و)َرَو�َص(  �أو  �أكله  �لطعام:  وَر�َص 
�لقوم يف �رصبهم دون  �لد�خل على  �لكر�مة. و�لو�غل:  ُيدعى فهو دينء  �أن  لياأكل من غري  طعامهم 
دعوة. و�لد�بة �لَوِر�شة �لتي حتاول �لتفلُّت من �شاحبها وهو مينعها، �أو خفيفة �حلركة، وجاء يف 
ل�شان �لعرب عن �أبي �لعالء: �لرجل �لَوِر�ص: �لن�شيط. فلماذ� ناأخذ فعالياتنا با�شم )ور�شة( من �لد�بة 
لو�شف  الأنها  ور�شة  كلمة  ت�شتخدمنَّ  فال  �لن�شيط.  �لرجل  من  )ن�شاط(  با�شم  ناأخذها  وال  �لَوِر�َشة، 

�لد�بة! وقل: ن�شاط، �أو ِفعالية. ومل َنُقل )عملية( كي اليذهب فكرك بعيد�ً يف فهمها!

كلمات عربية

�لثناء  �لوالة، فاألقى عليه ق�شيدة يف  �أحد  �أمام  �لفم  �أعر�بي معَوجُّ  وقف 
عليه ومدحه: �لتما�شًا ملكافاأة على عادة ُقد�مى �ل�شعر�ء، ولكن �لو�يل مل يعطه 
�شيئًا و�شاأله: ما بال فمك معوجًا؟ فرد �ل�شاعر رد�ً منا�شبًا فقال: لعله عقوبة 

من �هلل لكرثة �لثناء بالباطل على بع�ص �لنا�ص. 
نَّ على فمك اليعَوّج، وذلك باأاّل تدح رجاًل �إاّل ب�رصطني: �الأول هو  فلَتْحِر�شَ
�أال تدحه �إال مبا فيه حقًا. و�لثاين هو �أن تاأمن غروره، فال يغرتَّ بكرثة �ملديح. 
�إذ� مدحته طغى!!! و�إياك و�مَلَلق، فما تلَّقت ذ� �شاأن �إال كنَت  ومن �لنا�ص من 

�أول �شحايا طغيانه. 

نَّ فُمك ن�سيحة: الَيْعَوجَّ
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ما اأرخ�س موجود وهو اأغلى مفقود؟
وقفة مع د.حممود ال�شباعي مدير مديرية �شمان اجلودة

جادين  يسعون  الذين  المتميزون،  أساتذتها  هم  ومناراتها  الجامعة  أعالم 
وتلك  ثمارها.  ونشر  وتطبيقها،  وتسهيلها،  العلوم،  من  للتمكين  مخلصين 
أحد  إال  ماهو  منهم  معه  نتواصل  ومن  األفاضل.  أساتذتنا  بها  يمتاز  صفات 

وجوههم المشرقة.

�ملهند�ص  �لدكتور  مع  �لعدد  هذ�  يف  لقاوؤنا 
يف  �جلتتتتودة  �تتشتتمتتان  متتديتتر  �ل�شباعي  حمتتمتتود 
كلية  يف  �لتدري�شية  �لهيئة  وع�شو  �جلامعة، 

�لهند�شة �ملدنية و�ملعمارية.
*اأول اأ�سئلتنا كان موجز ال�سرية الذاتية.

-در�شت يف مد�ر�ص حم�ص، وتخرجت يف جامعة 
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�ملدنية.  �لهند�شة  كلية  من  �لثانية  �لدفعة  يف  �لبعث 
1991م.  عام  منذ  موفد�ً  معيد�ً  بريطانيا  يف  در�شت 
هند�شة  يف  �لعلوم  ماج�شتري  �شهادة  على  وح�شلت 
من  �ملائية  �لهند�شة  يف  ودكتور�ه  وماج�شتري  �لري، 

جامعة نيوكا�شل عام 1996م. 
* اأ�سرتكم وخا�سة امل�سرية التعليمية لالأبناء.

منهم  ثتتالثتتة  �أوالد.  �أربتتعتتة  وعتتنتتدي  -متتتتتزوج 
�لبعث،  بجامعة  �لب�رصي  �لطب  كلية  يف  يدر�شون 

و�الأ�شغر فيهم ماز�ل يف �ملرحلة �لثانوية.
* اأعمالكم قبل جامعة القلمون اخلا�سة.

-عملت مدير� لربنامج �الإد�رة �ملتكاملة للمو�رد 
لدر��شات �ملناطق �جلافة  �لعربي  �ملائية، يف �ملركز 
و�الأر��شي �لقاحلة، �لتابع جلامعة �لدول �لعربية منذ 
لديهم  �شنو�ت، ومن ثم م�شت�شار�ً  ل�شت  2001م.  عام 
�لدر��شات �ملائية  �لكثري من  �الآن، ف�شاركت يف  حتى 
يتعلق  فيما  خا�شة  �لعربي،  �لوطن  م�شتوى  على 
�ملناخية  �لتغري�ت  وتاأثري  �ملائية،  �ملتتو�رد  بتتاإد�رة 
عليها، و�الأمن �ملائي �لعربي. و�شاركت يف �لكثري من 
من  �لعديد  �أعددت  كما  و�لدولية.  �لعربية  �ملوؤتر�ت 
�شورية  يف  �جلوفية  �ملياه  الإد�رة  �لريا�شية  �لنماذج 

وتون�ص ولبنان و�ململكة �لعربية �ل�شعودية.
حيث  �لبعث،  جامعة  �ىل  حما�رص�  بعدها  عدت 
تابعت �لتدري�ص فيها، و�الإ�رص�ف على طالب �لدر��شات 
�لبحوث  من  �لعديد  �إجتتتر�ء  �إىل  باالإ�شافة  �لعليا. 
مركز  �إد�رة  وت�شلمت  تخ�ش�شي.  جمال  يف  �لعلمية 
�شمان �جلودة فيها حتى عام 2009م. فقد كنت يف 
�الأكادميية  �لوطنية  �ملرجعية  �ملعايري  �إعتتد�د  فريق 
NARS للهند�شة �ملدنية و�ملعمارية، و�شمن فريق 
تطوير �لتعليم �لعايل يف �شورية )UHES( بالتعاون 
للمعهد  ُعيِّنت عميد�  �الأوربية. ومن ثم  مع �ملفو�شية 
نظامه  و�شع  يف  و�شاركت  �ملتتيتتاه،  الإد�رة  �لعايل 

�الأملاين  �لفريق  له، مع  �لتدري�شي  و�ملنهاج  �لد�خلي، 
مبا يتو�فق مع �ملعايري �الأوربية، بح�شبانه �أول معهد 
�ل�شاعات �ملعتمدة.  �لعليا يعتمد على مبد�أ  للدر��شات 
على  �ملهند�شني  من  �لكثري  بتدريب  فيه  قمنا  كما 

تر�شيد ��شتخد�م �ملو�رد �ملائية، و�إد�رة قطاع �ملياه.
* مبادئ حاكمة يف امل�سرية العلمية. مبعنى اآخر 
قناعات وعادات واأ�ساليب �ساعدت على التوفيق 

والنجاح فيها.
- متتو�تتشتتوع �ملتتيتتاه متتو�تتشتتوع حتتيتتوي، جتتذب 
�نتباهي منذ �أن كنت طالبا بو��شطة �ملرحوم �لدكتور 
�لذي  �شابقا(  �لفر�ت  �شد  )وزيتتر  رفاعي  �لدين  نتتور 
ويبني  �ملو�شوع،  لهذ�  حمبته  لنا  ينقل  �ن  ��شتطاع 
�أرخ�ص  يقال  كما  �ملاء  فاإن  �مل�شتقبل،  يف  �أهميته 
�شمن  نقع  �شورية  يف  ونحن  مفقود.  و�أغلى  موجود 
حز�م �ملناطق �جلافة و�شبه �جلافة، �لذي ي�شم �قطار 
�شمايل �فريقيا و�ل�رصق �الأو�شط. هذ� يعني �أن مو�ردنا 
زيادة  نتيجة  م�شتمر؛  �شغط  وحتت  حمدودة،  �ملائية 
�مام  ي�شعنا  مما  �جلفاف،  دور�ت  وتكر�ر  �لطلب، 
�ل�رصف  يل  كتتان  وقتتد  لها،  ر�شيدة  الإد�رة  د�ئتتم  حتتتٍدّ 
�لوطنية  �خلطة  �شاغت  �لتي  �للجنة  �شمن  �أكون  �ن 
�ملائية �ملوحدة ل�شورية، وجلنة ر�شم �ل�شيا�شة �ملائية 
�لوطنية، وجلنة تاأمني م�شدر مائي د�ئم و�حتياطي؛ 
�ل�شناعية  و�ملن�شاآت  �ل�رصب،  مياه  م�شاريع  لرفد 
�الأ�شا�شية يف �ملناطق �ل�شاحلية و�لو�شطى و�جلنوبية، 
رئا�شة  من  �الأولية  نتائجه  على  �ملو�فقة  تت  �لذي 
�لتعليم  وز�رة  ممثل  �إنني  كما  �لعام،  هتتذ�  �لتتتوزر�ء 
من  �ملد�ر  �لدويل  �لهيدرولوجي  �لربنامج  يف  �لعايل 

قبل �ليوني�شكو.
عام  منذ  �لقلمون  جامعة  يف  للعمل  تفرغت 
هذ�  يف  بوجودي  وفقت  �أنني  و�أعتقد  2019م. 
وقيمه  �لتدري�شي  بكادره  �ملميز  �لعلمي  �ل�رصح 

مدير�ً  بتعيني  �جلامعة  �إد�رة  �رصفتني  وقد  �لعليا. 
من  ر�جيا  2020م.  �آذ�ر  منذ  فيها  �جلودة  ل�شمان 

�هلل �أن �أوفق يف �أد�ء تلك �ملهمة. 
* روؤيتكم ور�سالتكم.

- تعلمت حب �ملطالعة منذ �شغري، و�أقر�أ كثري� 
ما  هو  فيها  �لغالب  كان  و�إن  خمتلفة،  جماالت  يف 
�شاعدتني  �شفة  �أكتترث  ولعل  باخت�شا�شي.  يتعلق 
خا�شة  جديد،  هو  ما  لتعلم  �ل�شغف  هي  ذلك  على 
�لتي  و�لربجميات  مذهلة،  ب�رصعة  يتطور  �لعلم  و�أن 
تكون  �أن  دوما  يتطلب  وهذ�  وتتنوع،  تتز�يد  تو�كبه 
�أومن  و�أنتتا  جديد.  هو  ما  لكل  ومتابعة  �طالع  على 
باأنه لي�ص للعلم نهاية �أبد�ً، و�شهادة �لدكتور�ه ما هي 
�لعلمي يف  م�شو�ره  لبد�ية  توؤهل حاملها  �شهادة  �إال 
ال  علينا  مير  يوم  وكل  و�الخرت�ع.  و�البتكار  �لبحث 
"قال  �أن نندم عليه  نزد�د فيه معلومة جديدة يجب 
موؤمن  ي�شبع  لن  و�شلم:  عليه  �هلل  �شلى  �هلل  ر�شول 
�جلنة"  و�لعلم  منتهاه  يكون  ي�شمعه حتى  من خري 

و�لتعلم و�لتعليم كله خري �إن �شاء �هلل.
- �أ�شعى يف عملي الأن �أكون مفيد� �أقوم مبا ينفع 

جمتمعي و�أترك �أثر� طيبا.
* ن�سائح للطلبة ولالأ�ساتذة.

- �أن�شح �أبنائي �لطالب باأن يدر�شو� ال من �أجل 
�لنجاح فقط، بل من �أجل �لعلم نف�شه. ومهما كانت 
�الإحباطات فاإن �الأمم ال تنه�ص �إال بالعلم. �لف�شول 
فالتدري�ص  و�لتعلم.  �لتفكري  �إىل  يدفعه  �لطالب  لدى 
ما هو �إال فّن �إيقاظ �لف�شول �لطبيعي للعقل؛ بغر�ص 
 Anatole إ�شباع هذ� �لف�شول فيما بعد )كما قال�
بذلك  و�أق�شد  نوبل(  جائزة  على  �حلائز   France
لالإن�شان،  �الأّول  �ملعّلم  كان  �لذي  �ملعريف  �لف�شول 
فكل  و�الكت�شاف،  للمعرفة  لديه  �لقوي  و�ملحّرك 
ال  وتكاد  �لف�شول،  �أ�شا�شها  �لب�رصية  �ملخرتعات 
جتد عاملًا خمرتعًا م�شتك�شفًا �إال لديه ف�شول معريف 
�لن�شبية  نظريات  مكت�شف  �أين�شتاين  قال  وقد  قوّي، 
�أتنى  لذلك  ف�شويل«.  �أنا  موهوبًا،  ل�شت  »�أنا  مرة 
من  وي�شتفيدو�  مدر�شيهم  ي�شاألو�  دومتتتا�أن  منهم 

علومهم وخرب�تهم قدر �الإمكان. 
* اأنتم وجامعة القلمون.

من  غريها  عن  تتاز  بر�أيي  �لقلمون  جامعة   -
�جلامعات �خلا�شة بالقيم �الأكادميية �لعالية �لتي ال 
�لعملية  يف  وتطبقها  تعتمدها  بل  فح�شب،  بها  توؤمن 
عملي  خالل  ومن  و�شفاف.  منظم  ب�شكل  �لتعليمية 
والحظت  كثب.  عن  ذلك  الحظت  فيها  للجودة  مدير�ً 
و�لرقي  �ل�شمعة  هذه  على  باملحافظة  كبري�ً  �هتمامًا 
وهذ�  عليها.  و�لقيمني  �جلامعة  رئا�شة  قبل  من  بها 
لكنه  �جلميع،  قبل  من  �أكرب  جهد�  يتطلب  –بالطبع- 
جودة  يف  و�ملجتمع  �لطالب  لتتدى  �أكتترب  ثقة  يعطي 

�حلالة �الأكادميية ككل.



قرية  يف  1922م.  عام  مو�ليد  من   -
ديرعطية وتويف فيها 2020م..

در�تتتتص �ملتترحتتلتتة �البتتتتتد�ئتتيتتة يف   -
نهايتها  يف  نال  و�لنبك.  ديرعطية  مدر�شتي 

�شهادة )�ل�رصتفيكا( �ملعروفة عام 1936م. 
مكتب  يف  �لثانوية  در��شته  تابع   -
عنرب يف دم�شق و�لذي �ُشّمي فيما بعد »جتهيز 
�لبكالوريا  �شهادة  فيها  ونال  �الأوىل«  �لبنني 
�الأوىل عام 1942م. و�لبكالوريا �لثانية عام 

1943م.
�لتحق بجامعة فوؤ�د �الأول بالقاهرة   -

ق�شم �جلغر�فيا، وتخّرج فيها عام 1947م. 
1949م.  �لتتعتتام  يف   -

�ل�شورية  �جلامعة  يف  حما�رص�  �أ�شتاذ�  ي  �ُشمِّ
�ألقى  حيث  �جلغر�فية(  ق�شم  �الآد�ب–  )كلية 
�لعربية  �لتتبتتالد  جغر�فية  يف  حمتتا�تترص�تتته 

و�جلغر�فيا �لب�رصية �لعامة ملدة ت�شعة �أعو�م.
برناجما  �أعتتدَّ  1951م.  �لعام  يف   -
عرب  �لعامة  �جلغر�فية  �لثقافة  لن�رص  �إذ�عيًا 
�أ�شبوعيا. حتت عنو�ن  �الإذ�عة �ل�شورية مرتني 

)�عرف بالدك(. ��شتمر فيه ملدة عامني.
مفت�شا  �ُشّمي  1954م.  �لعام  يف   -
�خت�شا�شيا للجغر�فيا و�ملو�د �الجتماعية يف 

�الإد�رة �ملركزية بوز�رة �لرتبية.
منحة  على  1956م.  عتتام  ح�شل   -
�جلوي  �مل�شح  لدر��شة  �لهولندية  �حلكومة 
يف  وتطبيقاته  هتتولتتنتتد�،  يف  �حلتتديتتث 
ِب �لزر�عية و�جليولوجية  جمايل: �لرُتَ

ملدة �شتة �أ�شهر. 
تتتتَع عتتام  ُو�تتتتشِ  -
تتت�تترصف  حتتتتت  1959م. 
�جلمهورية  ختتارجتتيتتة  وز�رة 
ملحقا  و�أوفتتتد  �ملتحدة،  �لعربية 
�الأرجنتني  يف  ب�شفارتها  ثقافيا 

)بتتويتتنتت�تتص �أيتتر�تتص( 

�أمريكا  يف  عربي  ثقايف  مركز  �أول  لتاأ�شي�ص 
�مل�شاهمة  �ملهمة، وعمل على  فاأمت  �لالتينية. 
�لثقافية  و�حلركة  �ملعنوية،  �لروح  نه�شة  يف 
هناك.  �ملغرتبني  �أو�شاط  يف  �لقومية  �لعربية 
�إذ �أ�شدر ن�رصة ن�شف �شهرية باللغتني �لعربية 
�لعديدة  �ملتتحتتا�تترص�ت  و�ألتتقتتى  و�الإ�شبانية، 
من  مكن  مما  و�الإ�شبانية،  �لعربية  باللغتني 
عربي  �أرجنتيني  معهد  �إقتتامتتة  عن  �الإعتتتالن 
�الأرجنتينية،  �لرتبية  للثقافة يف نطاق وز�رة 
كما  نف�شه.  �الأرجنتيني  �لرتبية  وزير  تر�أ�شه 
يف  �لتعليم  نظام  عن  �شافيا  تقرير�  و�شع 
�الأرجنتني، وعن �الإمكانات �لو��شعة ال�شتفادة 
الأبناء  �لعلمية  �لتتكتتفتتاء�ت  متتن  �الأم  �لتتوطتتن 
ونتتال  كافة�ملجاالت  يف  �لعربية،  �جلالية 
�لثناء �لر�شمي من وز�رة �لرتبية بدم�شق على 

ما �أجنز. 
ثتتورة  ظتتل  ويف  1963م.،  عتتتام   -
وز�رة  ت�رصف  حتت  �لثانية  للمرة  ُو�شع  �آذ�ر 
�ل�شورية  �لعربية  �جلمهورية  يف  �خلارجية 
و�شمي م�شت�شار� ثقافيا ب�شفارتها يف �جلز�ئر، 
وم�رصفا على �لبعثة �لتعليمية �ل�شخمة، �لتي 
�أوفدتها �شورية لدعم معركة �لتعريب فيها، 
�ال�شتقالل، ناقال كميات كبرية  ُبَعيد 
�ل�شعب  بها  تربع  �لتي  �لكتب  من 
جامعة  ملكتبة  �شورية  يف  �لعربي 
�جلتتز�ئتتر �لتتتتتي كتتتان قتتد �أحتترقتتهتتا 
�ملنهزمون  �لفرن�شيون  �مل�شتعمرون 
قبيل �ن�شحابهم. �إ�شافة �إىل �لكتب �ملدر�شية 
�لتي تربعت بها وز�رة �لرتبية �ل�شورية لوز�رة 
يخو�ص  �جلز�ئر  يف  وبقي  �جلز�ئرية.  �لرتبية 
�لتعريب  معركة  �ل�شورية  �لتعليمية  و�لبعثة 
مدة  �جلز�ئريني،  �أ�شقائهم  �إىل جانب  �ل�شاقة، 
موجهًا  وظيفته  �إىل  بعدها  عاد  �أعو�م،  ثالثة 
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االأ�ستاذ م�سطفى اأحمد حج اإبــــــــــــــــراهيـم رحمــه اهلل



االأ�ستاذ م�سطفى اأحمد حج اإبــــــــــــــــراهيـم رحمــه اهلل
�أول ملادة �جلغر�فية بوز�رة �لرتبية بدم�شق.

�إعتتتادة  �إىل  1969م.  عتتتام  دعتتتا   -
و�شغل  �ل�شورية،  �جلغر�فية  �جلمعية  تاأ�شي�ص 
يف  �لتحرير  ومدير  فيها،  �لرئي�ص  نائب  مركز 
يحمل  وهو  عاما.  ع�رص  خم�شة  مدة  جملتها، 
�أنتته  علما  فيها.   )1( رقتتم  �لع�شوية  �تترصف 
و�جلمعية  �مل�رصية،  �جلغر�فية  �جلمعية  ع�شو 

�جلغر�فية �لوطنية �الأمرييكية. 
 1968 عتتتامتتتي  بتتتتني  حتت�تتشتتل   -
على  �ل�شورية  �لعدل  وز�رة  من  و1972م. 
من  �ملحلفة  بالرتجمة  �إجتتتتتاز�ت،  ثتتالث 
�للغات: �لعربية – �الإ�شبانية – �الإجنليزية- 

�لفرن�شية و�إليها.
منحة  على  1978م.  عتتام  ح�شل   -
�حلكومة �لفرن�شية لالطالع على نظام �لتعليم 
يف فرن�شا مدة ثالثة �أ�شهر. �إذ قدم عنه تقرير�ً 

مف�شال �إىل وز�رة �لرتبية �ل�شورية.
جتتهتتود�ً  بتتتد�أ  1982م.  �لتتعتتام  يف   -
�إعد�د  �ل�شورية  �جلغر�فية  �جلمعية  تتوىل  لكي 
َل  ومثَّ �ل�شوري،  �لعربي  للقطر  جغر�يف  معجم 
�مل�رصف  �الأمتتنتتاء  جمل�ص  يف  �لرتبية   وز�رة 
�لذي  �ملعجم  �إعتتد�د  فرتة  طو�ل  تنفيذه،  على 
يف  �شدر  حتى  �شنو�ت،  ثماين  فرتة  ��شتغرق 
خم�شة جملد�ت ، ون�رص من قبل مركز �لدر��شات 

�لع�شكرية بدم�شق.
يف �لتاأليف و�لرتجمة و�لن�رص

�لثالثينيات  �لثاين من  �لن�شف  يف   -
جملة  �شكل  على  كتتر��تتشتتًا  �أعتتد  مبكر  ب�شكل 
كانت  قلمون.  ��شم  حتت  �ملو��شيع  متنوعة 

تكتب بخط �ليد. 
�ألف كتبا يف در��شات جغر�فية عن   -
دول �لعامل �لعظمى، و�لبالد �لعربية و�أفريقية. 
»�عرف بالدك« يف كتيب  وبع�ص مو�شوعات 

�شغري بالعنو�ن نف�شه. 
�الأطال�ص �جلغر�فية  و�شع عدد� من   -
باال�شرت�ك مع زمالء �آخرين. �ألف كتاب »�لعامل 
ُقدمت   ، �آختتر  زميل  مع  باال�شرت�ك  �لعربي« 
ن�شخته �الأوىل �إىل �لرئي�ص جمال عبد �لنا�رص، 

لدى زيارته دم�شق، �أول مرة. 
�ملتتقتتررة  �ملدر�شية  �لكتب  �أعتتتد   -
�الجتماعية  و�ملتتتو�د  �جلتتغتتر�فتتيتتة،  مبتتتادة 

مب�شاركة �آخرين.

مو�شوعات  �لفرن�شية  عتتن  ترجم   -
كتب  كما  بدم�شق،  �لكربى  �لعربية  للمو�شوعة 
�الإجنليزية  عن  وترجم  مو�شوعات،  عدة  لها 
�لتت�تتشتتادرة  �لتتعتتاملتتيتتة،  �لتتعتتربتتيتتة  للمو�شوعة 
جملد�.  ثالثني  يف  1996م.  عام  بالريا�ص 
يف  �مل�شلمني  عن  �ل�شعودية  �خلفجي  وملجلة 

�الحتاد �ل�شوفييتي.
�ليوني�شكو  كتاب  ترجمة  يف  �أ�شهم   -
�لعلوم  يف  للبحث  �لرئي�شية  �الجتاهات  عن 

�الجتماعية و�الإن�شانية، مع زمالء �آخرين.
عن  �لفرن�شية  باللغة  بحثا  كتب   -
جمر  يف  وتقنياته،  �لتتقتتدمي  �لتتتري  �أ�تتشتتالتتيتتب 

�لقلمون. عام 1987م.
من�شورة  متتقتتاالت  جمموعة  كتب   -
در��شات  �لعربي،  �ملعلم  �الآتية:  �ملجالت  يف 
جملة  �ل�شورية،  �جلغر�فية  �ملجلة  تاريخية، 

�خلفجي �ل�شعودية، جملة �ملعرفة �ل�شورية.
�ألقى حما�رص�ت متنوعة يف مر�كز   -
كتابي:  حياته  �أختتريتتات  يف  و�ألتتف  متعددة. 
و�فتتحه برتجمة  �لع�رصين«  �لقرن  »�شاهد يف 
علوم  يف  قر�آنية  »در��شات  و  حلياته،  و��شعة 

�الأر�ص و�لعلوم �الإن�شانية«.
و�ل�شيا�شية  �لتتقتتومتتيتتة  �ملتتتجتتتاالت  يف 

و�الجتماعية �لعامة
-  �ن�شم �إىل حركة �لبعث �لعربي منذ 

بد�ياتها �الأوىل يف �أو�ئل �الأربعينات.
�لعر�ق«  »ن�رصة  حركة  يف  �شارك   -
1941م.  عام  �لعربي  �لبعث  توالها  �لتي 
�شد  �لكيالين  عايل  ر�شيد  النتفا�شة  دعما 

�الإجنليز.
�لبعثية  �لقومية  ن�شاطاته  تابع   -
طالب  بني  بالقاهرة  �جلامعية  در��شته  خالل 
يف  كلمته  جريدة�لبعث  ونتت�تترصت  �جلامعة، 
بعنو�ن«�لعروبة  1947م.  عام  طالبي  موؤتر 

على �شفاف �لنيل«.
وتعيينه  متت�تترص  متتن  عتتودتتته  بتتعتتد   -
مدر�شا للجغر�فيا يف حلب، �شكل مع �آخرين يف 
�لعام 1947-1948م. �أول خلية بعثية �رصية 
�أع�شائها �ل�شاعر �شليمان  يف حلب. وكان من 
�إ�شماعيل  �أدهتتتم  �لفنون  ومتتدر�تتص  �لعي�شى 

و�لدكتور عبد �خلالق مرع�شي. 
�حلتتدود  و��شحة  خريطة  �أول  و�شع   -
�الأقطار  جميع  يف  تبنيها  جرى  �لعربي.  للوطن 
�لتعليم،  مناهج  يف  �لقومي  �لفكر  وبّث  �لعربية. 

وتوحيدها بني �شورية و�الأقطار �لعربية �الأخرى.
�لقومية،  و�جباته  �أد�ء  يف  ��شتمر   -
و�ملعطيات  �ملتت�تتشتتورة  تتتقتتدمي  ر�أ�تتشتتهتتا  وعتتلتتى 
�لتي  �ليمنية،  �لرئا�شة  �إىل  �لعلمية،  �جلغر�فية 
مو�شوع  حني�ص.  جتتزر  يف  �ليمن  حق  توؤكد 
1996م.  عتتام  مطلع  �إريتترتيتتا،  متتع  نز�عها 
وحما�رصته بجامعة �شنعاء، وعنو�نها: »مين 
�لتاريخية  �لعالقات  لتاأكيد  �ل�شام«  بالد  يف 

�لقوية و�ملزمنة بني �لقطرين �ل�شقيقني.
�لقرن  من  �الأربعينات  �أو�ختتتر  يف   -
�ملثقفني  ر�بطة  تا�شي�ص  يف  �أ�شهم  �لع�رصين 
على  وعمل  1950م.  عام  ر�شميا  �لبلدة  يف 
على  للبنات  ثانوية  مدر�شة  �أول  تاأ�شي�ص 
�لبلدة  مغرتبي  من  مبعونة  �لقلمون  م�شتوى 
يف �الأرجنتني، وتاأ�شي�ص �رصكة خا�شة الإنارة 
وكذلك  1955م.   1954- عتتام  ديرعطية، 
�شبه  �لطبية  �خلدمات  بع�ص  بتقدمي  �لقيام 

�ملجانية الأهل �لبلدة.
�لثقايف  �لفكري  �لتاأ�شي�ص  يف  �أ�شهم   -
�لعام  منذ  �خلا�شة  �لقلمون  جلامعة  و�لعلمي 
2001م. و�شمي ع�شو� يف جمل�ص �أمنائها منذ 
مبا�رصتها �لعمل عام 2003م. حتى 2017م.

�لكاتبة  وبتتاالآلتتة  للجامعة  مبكتبته  وتتتربع 
�لتقليدية �لتي كانت رفيق كتاباته كلها.
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�الأدب قبل �لعلم..!!
.. فال خري فيك  ال حتدثني عن �الأخالق 
.. يف  �أَرها يف ت�رصفاتك  �إن مل  ويف كالمك 
.. يف ردود  .. يف م�شتوى حديثك  معامالتك 

�أفعالك ..
علمك،  عن  �أو  ثقافتك  عن  حتدثني  وال 
فلي�ص �لعلم ما ُحفظ، �إمنا �لعلم ما نفع، وال 
تَن�ص �أن �أعلى �أهل �جلنة مرتبة هم �أ�شحاب 

�خللق �حل�شن.
مكارم  ليتَمم  بعث  �إمنتتا  ملسو هيلع هللا ىلص  و�لر�شول 

�الأخالق ..!!
�حْفظ هِذه �ملعادَلة جيًد� .

�سخ�سية:
مرحلة  لي�شت  �جلامعية  �ملرحلة 
بناء  مرحلة  هي  بل  فح�شب؛  علمي  بناء 
�شخ�شية   .. �لناجح  �ملهند�ص  �شخ�شية 
�شخ�شية    ... �لباحث  �شخ�شية   ... �ملفكر 

�الأديب ..
�شع   ... ف�شولًيا  ...كتتتن  فكر  لتتذلتتك: 
وال   ... ��شاأل    ... جريًئا  كن   ... �حتماالت 
ت�شتِح؛ فالعلم ال يعطى مل�شتٍح وال ملتكرب !!

احللم:
��شتيقظ  جتتمتتيتتاًل...   ُحلًما  تتترى  عندما 

لتحقيقه !!

كن اأنت:
ّكون �شخ�شيتك �مل�شتّقلة، وال تكن مّقلًد�؛ 
فالتاريخ مل يذكر �ملّقلدين بل خلد �لعظماء 
... خلَّد من فكّر ...  خّلد من �بتكر .. .  خّلد من 
 ... حّرر  من  خّلد   .. حى.  �شّ من  خّلد   ... �أبدع 

�قتِف �أثرهم .. و��ُشلك دربهم ... 
�إن   ... مثلهم  تكونو�  مل  �إن  فت�ّشبهو�   «

�لت�شبه بالكر�م فاُلح .... «

عبد القادر اخلطيب
 كلية الهند�سة املدنية واملعمارية
�سنة الثانية

�ل�شخرية فٌن يعرّب �ل�شاعر من خالله عن م�شاعر �لغ�شب جرعات نف�سية
مثرية  �شفات  عن  بحثًا  �لطر�فة،  باأ�شلوب  و�ال�شتهز�ء 

لل�شخرية الإل�شاقها باملهجو.
�ملخ�رصم  �ل�شاعر  �ل�شخرية  �شعر�ء  �أو�ئتتل  من  كان 
بعقد  �بتلي  قد  كان  �لتتذي  �أو�تتص(،  بن  )جتترول  �حلطيئة 
نف�شية ب�شبب ن�شبه، وفقره، وقبح �شكله، فما كان منه �إال 
�أحد  ل�شانه كو�شيلة لالنتقام، فلم يفلت منه  �أن ي�شتخدم 

حتى نف�شه.
يروى �أنه ذ�ت مرة �طلع على حو�ص ماء، فر�أى وجهه 

�لقبيح، فر�ح ين�شد �أبياتًا:
اأَرى يل وجهاً  قَبَّح اهللُ َخْلَقُه   

فُقبِّح من وجٍه وُقبَِّح حاملُُه     
�أما �شخرية �بن �لرومي فكانت �شود�وية مفعمة باملر�رة و�حل�رصة، وذ�ت مرة �شخر من 

نف�شه، ومن م�شيته �ملتاأرجحة، قائاًل:
اأرى يل م�سية اأغربل فيها   

اآمناً اأن اأ�ساقط الأ�سقاط     
ويف رو�ية عن �جلاحظ �أنه �أر�د ذ�ت مرة �أن ميازح �مر�أة طويلة �لقامة، فقال لها : 

�نزيل كلي معنا! 
فقالت له : ��شعد �أنت حتى ترى �لدنيا.

ومن طر�ئف �جلاحظ  �أي�شًا ما حكي عنه �أنه كان يف �أحد �الأيام متوجها �إىل �ليمن، وعندما 
دخل �أ�شو�قها، وجتّول يف �أحيائها، وجد �لنا�ص ينفرون منه لب�شاعة �شكله، ومل ي�شت�شفه �أحد 

فقرر �لعودة �إىل �لب�رصة، و يف �لطريق قابل �أحد رفاقه، ف�شاأله: كيف حال �ليمن و�أهلها؟
فاأجاب �جلاحظ ببيتني من �ل�شعر عرّب عن �شعوره �أ�شدق �لتعبري:

منذ اأن اأتيت اليمنا    
مل اأَر وجهاً ح�سنا      

قّبح اهللّ بلدًة    
اأجمل من فيها اأنا     

وكان �لغز�يل قد هجا �مر�أة �شلعاء، م�شبهًا ر�أ�شها بال�شحر�ء �جلرد�ء، فاأن�شاأ يقول :
جرداُء �سلعاُء ومل يبِق الزّماُن لها    

اإّل ِل�ساناً ُمِلّحاً بامَلالماِت     
لطْمُتها لطمًة طارت عمامُتها   

عن �سلعٍة فيها خم�ُس �سعرات      
�لد�ين ي�شخر من  �للبانة  �لفكاهة و�لطر�فة، فكان �بن  و لل�شخرية من �مللب�ص جانب من 
�شكل ملب�شه وهيئته، م�شبهًا نف�شه بالغر�ب �الأ�شود؛ الرتد�ئه �ل�شو�د، و�لنا�ص من حوله ترتدي 

�لبيا�ص، م�شبهًا �إياهم باحلمام، فر�ح يقول:
ويف الَقيِظ ما يدعو البيا�َس لالب�ِس   

يكوُن به برٌد له و�سالم     
لب�ْسُت �سواداً واجلميع مبي�س   

كاأيّن غراُب والأناُم حمام     
�لهجاء بطريقة  �لفّن، من باب  �للون من  �ل�شعر�ء كانو� يق�شدون هذ�  �أن  وهذ� يدل على 
�لطر�فة، و�إما من باب �لتعبري عن �لو�قع وتناق�شاته ب�شورة �شود�ء، �أو من باب �لعقد �لنف�شية 

كتو��شع �لن�شب، وقبح �ل�شكل، و�لفقر.

ا�سرتاحة �ساخرة

قمر �لبيطار
�ملركز �الإعالمي



ندى �لدهنة - طالبة ماج�شتري 
باإ�رص�ف:

�أ.د.�شحر �لفاهوم - كلية �ل�شيدلة

م�شابني... غري  للمر�ص  حملة  كانو� 
�أمي و�أبي... 

باملر�ص....ما  م�شابة  �أنا  وجئت 
حكم  ملتتاذ�   ..... يل  ح�شل  فيما  ذنبي 

علي تغيري جن�شي؟
ملاذ� حرمت �أن �أكون �أمًا؟

يف ذلتتتك �ملتتر�تتص اليتتتتتم �إفتتتتر�ز 
يتيح  ممتتتا  �لتتتكتتتورتتتتيتتتزول؛  هتتترمتتتون 
عند  ترتفع  �أن  �لتتذكتتورة  لهرمونات 
�الإناث  لدى  وت�شبب  و�الإنتتاث،  �لذكور 
�لتنا�شلية  �الأع�شاء  �شكل  يف  تغيري�ً 
ذكر،  كاأنها  �الأنثى  فتبدو  �خلارجية، 
�ملبي�شني  �أح�شائها  يف  تلك  ولكنها 

و�لرحم.
و�لتتتتتعتتتتتالج تتتتتنتتتتاول هتتترمتتتون 
ما  ومتابعة  �حلياة،  مدى  �لكورتيزول 

ين�شح به طبيب �لغدد من �أدوية، 
تعيد  جر�حية  عمليات  و�إجتتتر�ء 

الأع�شاء �الأنثى �شكلها �لطبيعي.
�أرجو  فاإين  يل...  باأخت  رزقت  �إن 
�أن تعامل كاأنثى.....  �إن هذه �الأنثى قد 

ت�شبح �أمًا وتنجب �أطفاالأ.

�شالماتي وحتياتي
هذه  �إىل  جئت  �لتتزمتتن  متتن  عقد  منذ 

�لدنيا. 
ب�رصخة  وجتتودي  بتتد�أت  وليد  وكتتاأي 

�حلياة. 
�تتشتتود�ء،  غمامٌة  �أطتتلَّتتت  متتا  و�تترصعتتان 
وعلى  بتتوالدتتتي  �لتتفتترحتتة  عتتلتتى  �شيطرت 

م�شتقبلي.....
من �أنا ؟ �أذكٌر �أم �أنثى؟ 

�لذكورة  �إىل  ت�شري  �خلارجية  �أع�شائي 
ولكنها غري مكتملة......

�أع�شائي �حل�شوية ت�شري �إىل �أين �أنثى �إذ 
لدي رحم ومبي�شني.... 

....�أنا  �جلن�ص  حتديد  �ختبار  يل  �أجري 
�أنثى....

ولكن حكم علي �أن �أ�شبح ذكر�ً.....
جر�حي  لعمل  جد�ً  مبكر�ً  �أخ�شعوين   
�لذكورة  من  �أملك  ال  ذكر�ً....  بعده  �أ�شبحت 
�أن  �أ�شتطيع  وال  �لتترجتتويل،  �ملظهر  �شوى 

�أ�شبح �أبًا.... 
ملاذ�؟ ملاذ�؟

ي�شيب  متتر�تتص  متتن  تتتعتتاين  عائلتي 
ينتقل  متتر�تتص  وهتتتو  كتتتاالإنتتتاث،  �لتتذكتتور 
بالور�ثة، وكانت بع�ص �الإناث يف عائلتي 

م�شابات بهذ� �لد�ء.
عائلتي  يف  و�لتتذكتتور  �الإنتتتاث  بع�ص   

خاطرة من علم ال�سيدلة

الفتـاة التـي 
جعلوهـا ذكـرًا

جمنونة  يومًا:  يل  ُقلَت 
�لطرق  كتتل  ت�شلكني  �أنتتتِت! 
ر�أ�تتتشتتتك.  �لتتتتتي جتتتتتوُل يف 
تعي�شني كلَّ حلم مهما كان 

�لثمن! جمنونة �أنت، ولرمبا كنِت نادرة!
ورددت باأن �جلنون و�شط هذي �حلياُة �ملعقدة �أمر البّد 
منه... فاإن مل نغامر يف د�ئرة �مل�شتحيل، لننقذ �أحالمنا من 

�خليبة فمن يغامر بداًل  عنا؟!
مفرتق!  كتتل  عند  نتوه  بتتالتتعتترث�ت.  مليئة  �لطريق  �إن 
�شبه  وباإر�دة  جمدد�،  �لنهو�ص  نعاود  ثم  ومن  نبكي.  نقف. 

م�شطنعة! 
جنازف  مل  لو  عمقًا.  و�أكرثها  �خليبات  �أكرب  جتاوزنا 

باملنطق ملا ��شتطعنا فعل ذلك!
ٍة كنت ُمده�شة! وهم�شَت يل: �أنت على �أي �شجيَّ

قلت مقاطعة: �شرت�ين كذلك، فما فائدة �حلب �إن مل ترين 
حني  ليديك  يديَّ  ت�شم  مل  �إن  �حلالكة؟...  �أيامك  يف  جميلة 

�أناق�شك وتهتف:«تفوز حبيبتي .. تفوز«...
��شتقت  �أين  ملجرد  م�شكلة،  مئة  معك  �شاأخلق  �حلب  يف 
�ملف�شل.. ويف  لوين  ن�شيت  الأنك  مرة  �شاأكرهك  ثم  حلديثك.. 

�ملقابل �شاأحبك �ألفًا ما �إن تبت�شم يل.
جميلة  حو�ريات  لها  �شاأوؤلف  بالتف�شيالت...  �شاأهيم 
يف ر�أ�شي، وقد �أ�شل لنقطة مبهمة؛ فاآتي �إليك الأفرغ كل ما 

يجول بفكري...
ترتبني كعادتك من فو�شاي �ملبعرثة، وتعيدين �شريتي 

�الأوىل، حيث �أنت و�أنا.. و�حلب يغلفنا! 
رددت بعناد: �أر�أيِت جمنونة جميلتي؟ و�أجبتك: وهادئة 

�إذ� �أحببتها!!!

احلب يرتبنا

ِقف عنَد �أعتاِب �لغياب معاتبًا 
و�م�شح عنها باأطر�ف �ليدين بوؤ�شًا

و�غرتف �شغفًا من بحِر �لعيوِن
و�رتِو من �شامٍة ُتزين خدها 

حطم قو�رَب �لياأ�ِص عند �أعتابها 

ود�عب �أطر�ف �أ�شابعها 
ُهناَك حيُث �لندى ينُبع 

وعند ُعقدة حاجبيها ِقف متاأهبًا 
وقدم بع�َص �ليا�شمني حللِّها 

ودعها جلدر�ن �ل�شام �لقدمية تنظُر 
و�لتم�ص ح�شارًة من مالمِح وجهها 

وال تطل �لوقوف على �أعتابها 

فالروح تاهت �شوقًا للو�شال 
و�لُبعد طال على مقعد يجمعنا 

وف�شحة �أر�ٍص حتتوي م�شاعرنا 
ياوجهًا جمياًل �أ�شاء ظلمات �لليايل 

و�أر�شد لياًل كلَّ من تاه ...
لَك �ل�شالم و�إن ُكنت وهمًا..
لَك �ل�شالُم و�إن ُكنَت همًا ...

 

» غياٌب وا�ستياق «

فاتنة حممد �شويد
كلية �لطب �لب�رصي- �ل�شنة �لر�بعة

حممد فار�ص �لفطر�وي
كلية  �لطب  �لب�رصي
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line in the figure below, see figure 
1(. There is only one line connecting 
the source with the receiver directly, 
therefore there is only one direct 
sound.

If we assume that we have an 
omnidirectional source, sound is 
radiated equally to all other directions 
which eventually hit the walls of the 
room and get reflected. Many of 
the reflections will eventually arrive 
at the receiver at various times 
after the direct sound, composing a 
Reflectogram. Figure 1

 The first reflections arriving at the 
receiver, after the direct sound, are 
the most important, because they 
carry information about the actual 
location of walls around the receiver. 
Reflections that arrive much later 
have hit so many walls in between so 
that they cannot provide information 
about actual location but mostly about 
the volume of the room, see figure 2. 

 For this reason, the 
reflectogram is typically split into Early 
and Late reflections, as shown in the 
figure below. Usually, the 1 and 2 
order reflections are considered Early 
and the rest are considered Late, but 
the splitting point is actually arbitrary. 
Figure 2

At every reflection, part of the 
sound is absorbed from the wall and 
loses energy. This repeating loss of 
energy makes reflections weaker over 
time, until the initial sound from the 
source is fully absorbed at the walls. 

 An ideal wall that does not 
absorb any energy, would be called 
a rigid wall, while an ideal wall that 
absorbs all of the energy would be 
called a soft wall. 

 In real life these extremes do 

not exist, so no reflections can be 
maintained forever, nor completely 
absorbed at the first wall.

3. Geometry:  There are only a 
few shapes that serve as a starting 
point for the design of a concert 
call, and of these, the most typical 
tend to be shoebox (rectangular), 
fan-shaped, and vineyard, see 
figure 32 .

 Shoebox style: The shoebox 
shape is simply a rectangular room, 
typically with some balconies. Thus, 
the basic design is simple, but if not 
careful enough, this type of room can 
have problems with flutter echoes. 

 Fan-shaped style: Fan-
shaped rooms are perhaps the 
more common, as they are able to 
accommodate a large number of 
attendants while keeping a frontal 
view of the performers. At the same 
time they are not prone to flutter 
echoes, simply because of the non-
parallel walls. Additionally, the width of 
the room at the rear seats allows for 
good spaciousness of sound. 

 Vineyard style: Vineyard 
concert halls are named this way 
because the seating sections 
resemble slopes in a vineyard. 
This type of room has several 
advantages: 1( It is visually 
interesting. 2( The irregular pattern 
helps to avoid acoustic issues, such 
as flutter echoes and focusing. The 
disadvantage, however, is that the 
design is very complicated and 
expensive.Figure 3
4. Materials: As mentioned before, 
walls have the ability to absorb part 
of the sound energy that hits them. 
This ability comes from the actual 
material that the wall is built from, 

and is quantified by the absorption 
coefficient, a real number from 0 
to 1.

Each material in room acoustics 
is associated with an absorption 
coefficient that varies throughout 
the frequency range. In Room 
Acoustics, we are mainly interested 
in frequencies from 125 Hz to 4000 
Hz, divided in 6 full octave bands, 
centered at 125, 250, 500, 1000, 2000 
and 4000 Hz. Therefore, a material is 
described by a series of 6 absorption 
coefficients.

 Similar to the absorption 
coefficient, the scattering coefficient is 
a number from 0 to 1, and it is defined 
as the fraction of the reflected sound 
energy that is scattered to random 
directions. 

 If all reflected sound had an 
angle of reflection equal to the angle 
of incidence on a smooth wall, the 
scattering coefficient would be 0. 
On the other hand, if all energy was 
reflected randomly, the scattering 
coefficient would be 1.  

 If the surface of the wall was 
ideally smooth, the angle of reflection 
would be exactly the same as the 
angle of incidence. On the other 
end, if the surface was ideally rough, 
the reflected sound energy would 
be scattered )distributed( to random 
directions.

Finally, acoustics affects 
everyone on a daily basis3  – from 
homeowners, office workers, students 
and hospital patients, to professionals 
working in the design and construction 
industries. Therefore, knowing the 
basics of architectural acoustics and 
the meaning of acoustical design and 
construction is essential.

Figure 3: left: Vineyard Style, Middle: Fan-shaped Style, Right: Shoebox Style 
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What is «Room Acoustics»? 
“Room Acoustics” is the field 
of acoustics that describes how 
sound propagates in a closed or 
semi-closed space1 .

• Each space has its own sound 
fingerprint’ which affects the quality 
of a sound, whether this is speech, 
music or any kind of noise.

• A classroom should be 
well designed for clean speech 
transmission from the lecturer to 
the students, while a concert hall 
should prolong and enrich the sound 
from an orchestra to make it sound 
impressive.

• Key elements in Room Acoustics 

are the sources and receivers of 
sound, the geometry of the closed 
space )room( and the materials 
)acoustic properties( of the walls.

1. Sources: Sound is generated 
by sources, modified by its 
propagation in space and then 
picked up by the receivers. The 
simplest type of source is the point 
source, where sound is assumed 
to be generated at an ideal point in 
space. 

 Point Sources: A point source 
that radiates sound equally to all 
directions is called omnidirectional. If 
radiation is not equal )e.g. stronger 
in front of the source( a directivity 

pattern is 
needed to 
describe it. Point 
sources and 
their directivities 
can be used 
to represent 
the majority of 
sources in real 
life, but only 
when the listener 
is away from the 
source at least 
at a distance 
comparable to 
the source

 Line 
Sources: If 
we extend the 
idea of a ‘non-
dimensional’ 
point source 
to the first 
dimension, we 
will get a line 
source. This is 
simply a line 
in space that 
radiates sound 
constantly 

throughout its length. This type of 
source could be used to describe

 Surface Sources: Extending a 
line source to two dimensions, we get 
a surface source. In this case sound 
is radiated from a whole surface, and 
this type of source can be used to 
describe

 Array Sources: The last type 
of source used in room acoustics is 
the Array Source. This is composed 
of two or more point sources next to 
each other, which form a multipole. 
The overall directivity pattern of 
the array source is different than 
the directivities of each of the point 
sources, due to phase interferences 
between them.

2. Receivers: All humans, 
animals and live organisms with 
a hearing system are considered 
receivers. Similar to sources, the 
simplest type of receiver is a point 
and omnidirectional one, meaning 
that sound is picked equally from all 
directions.

The most elementary room shape 
in practice has at least 6 surfaces. All 
surfaces contribute with reflections 
to the overall sound from the source 
to the receiver creating a compound 
effect, which differs significantly 
from room to room. A small part of 
the sound radiated from any source 
arrives at the receiver directly )red 

Acoustic
Design in 
Architecture

1- Home )https://odeon.dk/( » Learn )https://odeon.dk/learn/( » Articles on Acoustics )https://odeon.dk/learn /articles/( » Room Acoustics

Figure 1: Sound reflections in the room

Figure 2: Reflectogram by time



Introduction
Currently the world is facing 

unprecedented speeds in climate-
change leading to an increase 
in global average temperatures, 
commonly referred to as global 
warming. Therefore, the design of 
a solar protection system that can 
minimize solar gain while maximizing 
daylight and view to the outside is 
particularly challenging, an urgent 
need for effective shading devices is 
existing to avoid the solar heat gain, 
and consequently enhancing thermal 
comfort inside the building )Karamata, 
Giovannini, & Verso, 2014(. In this 
regard, envelope components play a 
crucial role in controlling the energy 
performance of the building. Where, 
reducing the artificial energy demand 
in the residential buildings is based 
on minimizing heating, cooling 
and lighting loads )Demery, 2010(. 
Determination of the quantities of 
energy loads is related to the amount 
of exchanged heat within the building 
during its working hours and the 
external environment )Looman, 2007(.

For managing these problems and 

challenges, adaptive kinetic faced had 
been emerged for raising the efficiency 
of the building. 

The conceptual design of the new 
shading screen systems originally is 
inspired from the natural and biological 
systems, like Chameleon that adapts 
to its surrounding environment through 
changing the colour of its skin in 
order to maintain its continuity. The 
adaptation of the living organisms 
with their surrounding environment is 
the basic essence of their continuity, 
therefore nature considers as an 
inexhaustible source of environmental, 
structural, functional solutions that 
possess many inspiring properties, 

which motivates the research to find 
some useful clues to generate new 
biological solutions characterized by 
powerful capacity for maximizing the 
thermal comfort of human beings.

This article Highlights a 
computational procedure for evaluating 
and measuring the solar heat gain 
within the internal space, in order 
to select an appropriate shading 
threshold, and then transforms the 
vernacular wooden structure of 
the Mashrabia into a light adaptive 
structure facilitates the responsive to 
the sun path, due to the importance 
of the vertical and horizontal shadow 
angles for designing the shading 
device. In this regard, this article 
outlines a parametric design and 
simulation-based process conceived 
and tested, for the automation of 
climatic building element )shading 
device( responsive to the sun position 
at different times through the year. 

Responsive and Kinetic Building 
Facades

The increasing of carbon 
emissions that issued by different 
human activities lead to many 
climatic changes, which have a 
profound impact on the buildings and 
neighbourhoods design. In this regard, 
the main challenge is how architects 
could reduce the dependence on 
the imported sources of energy, 
and achieves sustainable buildings 
that interact with the natural climatic 
conditions adaptively? During recent 
decades, two different trends had 
been emerged for developing high-
performance dwellings. On one hand, 
the first trend has shown a large 
interest in the possibility to reconfigure 
the internal and external spaces 
for adapting with the environmental 
changes and user’s needs. While 
the second trend has focused on the 
increase of materials efficiency and 
the optimization of building envelopes 
for reducing energy consumption in 
construction. The building envelope 
is the primary subsystem through 
which external conditions and 
environmental changes can be 
regulated, thus it acquires great 
relevance in the development of new 
approaches to sustainable building 
solutions. It involved about 80% of an 
environmental solution, helps to create 

B) Al-Bahr Tower in Abu Dhabi
(Attia, Favoino, Loonen,, & Petrovski, 2014)

 A) The Dome of Montreal
(Bacha & Bourbia, 2011)
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highly efficient building interacts with 
its surrounding environment )Etman, 
Tolba, & Elddin, 2013(. Therefore, 
special attention has been taken for 
developing of dynamic and adaptive 
shading systems, which have a high 
ability to reconfigure themselves 
to adapt to the climatic conditions 
changing for improving the indoor 
environmental quality )Attia, Favoino, 
Loonen,, & Petrovski, 2014(.

Virtually, vernacular courtyard 
houses have been extended over 
wide geographical areas with 
different climatic conditions through 
a long period, and they have been 
always able to respond to their 
natural environment effectively 
)Edwards, Sibley, Hakmi, & Land, 
2006). Moreover, vernacular Islamic 
architecture have various elements 
and characteristics neatly organized 
for enhancing indoor thermal comfort, 
where each vernacular element 
represents a solution or an answer 
to a different problem that appeared 
according to a specific condition, such 
as traditional shading device )Al-
Mashrabia) which has been applied 
on the external openings as a climate 
regulator tool, to satisfy a variety of 
conditions or functions such as )1( 
controlling the passage of light, )2( 
controlling the air flow, (3) reducing the 
temperature of the air, )4( increasing 

the humidity of the air, and )5( ensuring 
privacy )Fathy, 1986(.

Accordingly, many attempts 
have been done for developing this 
vernacular window element with its 
latticework characteristics. Several 
designers with the aid of craftsmen 
have transformed the vernacular 
wooden structure into high technical 
responsive systems, such as the 
Institute of Arab World building 
designed by Jean Nouvel in 1987, 
the architect has realized a dynamic 
redesign of the vernacular Arabic 
screen and maintained the local 
identity through utilizing of metallic 
solar blocker, which has fine and 
precise details similar to those of 
the traditional Mashrabia in order to 
optimize the thermal comfort inside 
the space dynamically, Figure 1.C 
shows that the construction consists 
from 27000 light sensitive diaphragms 
regulate the amount of the daylight 
entering the building )El-Sheikh & 
Gerber, 2014(.While other architects 
utilized the conceptual design of the 
vernacular Arabic screen combined 
with light structure and modern 
technologies to generate attractive 
mechanical complex systems, such as 
the dome of Montreal which designed 
by Richard Buckminster Fuller in 
1967, as shown in Figure 1.A the 
dome has constructed from a lattice 

steel structure with transparent acrylic 
sheets as façade material. To keep the 
comfort within reasonable levels, the 
faced sheets have fully controlled by a 
mechanical system (Modin, 2014).

   
Figure 1: A) The Dome of Montreal 

)Bacha & Bourbia, 2011(. B( Al-Bahr 
Tower in Abu Dhabi )Attia, Favoino, 
Loonen,, & Petrovski, 2014(. C( 
Institute of Arab World )Schielke, 2014(

Another example is Al-Bahr 
Tower in Abu Dhabi, the designers 
inspired their design concept from 
natural systems to invent one of 
complex mechanical systems for 
external shading. The original design 
concept inspired from the traditional 
shading screen Al-Mashrabia, and 
from natural systems (like flowers that 
adapt to sun movement(, as shown in 
Figure 1.B the combination between 
these two concepts generated a 
contemporary attractive shading 
element, has a high capacity for 
maximizing the thermal comfort and 
minimizing the energy consumption 
)India & Spiegelhater, 2015(. The 
main feature of the adaptive kinetic 
shading screen that comprises 
triangular units of translucent PTFE 
(polytetrafluoroethylene) fabric that 
fold/unfold like umbrellas at various 
angles and connected with linear 
actuators, regulated by a pre-
programmed sequence that sends 
different inputs during the day, 
activates the elements allowing five 
different operative configurations. 
According to the design estimates, this 
system has reduced the cooling loads 
by as much as 25%.

During the historical development 
of Al-Mashrabia, the role of the 
vernacular Islamic element has been 
changed from a layer to protect the 
privacy against outside views to 
a decorative element attracts the 
outside viewers. 

As a result, the modern shading 
systems cannot adapt to the courtyard 
houses, where privacy considered as 
an essential requirement as well as 
thermal comfort. Therefore, an urgent 
need has been emerged to reviving 
the environmental responsive element 
in the vernacular architecture with a 
kinetic structure that can cope with 
identity and environmental conditions.

C) Institute of Arab World (Schielke, 2014)
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