
عيد مبارك... كل عام و�أنتم بخري
جامعة �جلزيرة �خلا�صة... ومالمح �ملرحلة �لقادمة

 ي�س���ّرين بداية اأن اأتقّدم من ال�س���ادة يف جمل�س���ي الإدارة والأمناء رئي�ساً 
واأع�س���اء، ومن ال�سادة اأع�س���اء الهيئة التعليمية والكادر الإداري والعاملني 
يف اجلامع���ة، وم���ن الحتاد الوطن���ي لطلبة �سورية - ف���رع جامعة اجلزيرة 
اخلا�س���ة، واأبنائ���ي الطلب���ة وذويهم.. باأح���ّر التهاين والتربي���كات مبنا�سبة 
عي���د الفط���ر املبارك �سائاًل امل���وىل جلَّ وعال اأن يعيده علين���ا وعليكم وعلى 

وطننا احلبيب باخلري والربكة... وكل عام واأنتم بخري.
واإنني اإذ اأقّدم التهاين يف هذه املنا�سبة املباركة، اإمنا اأرجو من اهلل العلي 
القدي���ر اأن تك���ون املرحل���ة القادم���ة يف جامعتن���ا حافلة بالعطاء والأن�س���طة 
والفّعاليات الطالبية، ومليئة بالإجناز والتفّوق، طاملا اأن اإدارتها وكوادرها 
التعليمي���ة والإداري���ة اأك���ر ت�س���ميماً، واأ�س���دُّ عزمي���ة، وطلبته���ا اأعظم هّمة 

وا�ستعداداً لكّل ن�ساط اأو فّعالية. 
جه���وٌد كب���رية تبذلها اإدارة اجلامعة ا�س���تعداداً له���ذه املرحلة، من حيث 
توف���ري كاف���ة م�س���تلزمات العملي���ة التعليمي���ة يف الكليات، من بني���ة حتتية، 
وفق اآليات عمل مكّثفة ل�س���تكمال املحا�س���رات املطلوبة النظرية والعملية، 
واإج���راء الكوي���زات، وف���ق ج���داول الختب���ارات املح���ّددة، وتنظي���م القاع���ات 
التخ���ّرج، والتوا�س���ل  ���ات مناق�س���ة م�س���روعات  الدر�س���ية، وحت�س���ري من�سّ
ب���ني الط���اّلب واملدّر�س���ني، وتوف���ري احتياج���ات تنفي���ذ الأن�س���طة الطالبية 
املختلفة، وتعزيز اللقاءات العلمية دورياً، لرفع م�س���توى الأداء وال�س���تفادة 
من التجارب امل�س���ركة بني اجلامعات مبا يخدم متطّلبات التنمية ويحّقق 
خدمة املجتمع وتطوير التعليم يف بلدنا، وحت�سني الأداء وجتويد الربامج، 
ورف���ع كف���اءة التنظي���م وتطوي���ر الهي���اكل التنظيمي���ة مب���ا يخ���دم العملي���ة 

التعليمية والأكادميية ومن ثّم املخرجات و�سوًل ل�سوق العمل.
وعل���ى امل�س���توى املوؤ�ّس�س���اتي، ت�س���هد جامع���ة اجلزي���رة اخلا�س���ة من���ّواً 
مّط���رداً عل���ى م���دى ال�س���نوات ال�س���ابقة، م���ن حيث ع���دد الطلب���ة والربامج 
املطروح���ة وتو�ّس���عاً يف البني���ة التحتي���ة، وتزاي���داً يف اأع���داد اأع�س���اء هيئ���ة 
التدري����س واملوظف���ني الإداريني، وبناًء على ما �س���بق تطّل���ب ذلك تركيزاً يف 

ال�سراتيجية م�ستنداً على ما مّت اإجنازه حتى الآن. 
اإن مهّم���ة اإدارة اجلامع���ة خ���الل املرحل���ة القادمة، الركي���ز على جتديد 
احليوي���ة، وتطوي���ر النظ���م، وحت�س���ني الكف���اءة، مبا يخ���دم ر�س���الة اجلامعة 
واأهدافه���ا يف حتقي���ق حت���ّول نوع���ي يف ج���ودة التعلي���م والتمّي���ز يف الك���وادر 
التدري�س���ية، ونوعية الربامج التدريبية، واكت�س���اف الطاق���ات الكامنة لدى 
خمتل���ف م�س���تويات الطلب���ة وحتري�س���ها عل���ى الإب���داع والبت���كار يف العمل، 
وتفعي���ل دور البح���ث العلمي لتحقي���ق اأغرا�س التنمي���ة الوطنية، ودعم دور 
اجلامعة يف خدمة املجتمع، كي تبقى جامعتنا منارة علم مزدهرة با�ستمرار.

بقلم �أ.د.عــّز�ت قـا�صم  
رئي�س �جلامعــة – رئي�س �لتحريــر
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قّدم الأ�س���تاذ الدكتور ع��ّزات ق��ا�س���م رئي����س جامعة اجلزيرة 
التهنئة اإىل الزميل ال�سيدلين عبد اهلل النجر�س رئي�س فرع جامعة 
اجلزي���رة اخلا�سة لالحت���اد الوطني لطلبة �سوري���ة، واإىل الزمالء 
اأع�س���اء قيادة الفرع، مبنا�سبة ت�س���كيل قيادة فرع جامعة اجلزيرة 
اخلا�س���ة، واأعرب عن متنياته لهم ب���دوام التوفيق والنجاح... كما 
قّدم �س���كره للزمي���ل رئي�س الفرع ال�س���ابق املهند�س نواف النجر�س 

وزمالئه معربًا عن متنياته لهم بحياة �سعيدة وهانئة.
وكان املكت���ب التنفي���ذي لالحت���اد الوطني لطلبة �س���ورية قد 
اأ�س���در قرارًا بجل�سته رقم 6 تاريخ 6 ني�سان 2022 يق�سي باإعادة 

ت�سكيل قيادة فرع جامعة اجلزيرة اخلا�سة لالحتاد وفق الآتي:
* �لأ�صالء:

1- عبد اهلل طالل النجر�س )رئي�سًا(
2- هم�سة جاد اهلل �سيموعة )ع�سوًا(

3- زياد غ�سان اجللود )ع�سوًا(
4- حممد حممود يو�سف )ع�سوًا(

5- خليف حمد هاي�س )ع�سوًا(
6- نعيم حممود بوب�س )ع�سوًا(

7- حممود عّبود عبد اهلل )ع�سوًا(
* �لحتياط:

1- يامن حممد علي الهويدي )ع�سوًا(
2- راما ن�سال غيا�س )ع�سوًا(

3- زكريا حممود �سعيفان )ع�سوًا(

4- حممد حممود ال�سالح )ع�سوًا(
5- بهاء فوزي الركا�س )ع�سوًا(  

ويف 18 ني�س����ان 2022 عق����دت قي����ادة ف����رع جامع����ة اجلزيرة 
اخلا�س����ة لالحتاد الوطني لطلبة �س����ورية اجتماعها الأول برئا�سة 
الزميل عب����د اهلل النجر�س رئي�س الف����رع، مّت خالله توزيع املكاتب 
الفرعية، اإذ اأّكد الزميل رئي�س الفرع على الدور املهم للفرع رئي�سًا 
واأع�ساء خالل املرحلة القادمة، عرب امل�ساركة يف جميع الفعاليات 
والأن�سطة املركزية التي ينّظمها املكتب التنفيذي لالحتاد الوطني 
لطلبة �س����ورية، وتن�س����يط الفعاليات الداخلية �سمن اجلامعة على 
خمتلف ال�سعد: العلمية والثقافية والريا�سية وغريها من اأن�سطة 
وفعالي����ات... وا�س����تثمار مواه����ب الطلب����ة للم�س����اركة يف فعالي����ات 
اجلامع����ة. كم����ا �س����ّلط الزميل النجر�س ال�س����وء على �س����الحيات 
وواجبات الزمالء الأع�ساء، موؤّكدًا على تقدمي الدعم الكامل لهم. 
ت���داول املجتمع���ون مطال���ب الطلب���ة وناق�س���وا بع����س  كم���ا 
ال�س���عوبات الت���ي تواجههم، عل���ى اأن يت���مَّ طرحه���ا يف املجال�س 

القادمة لتذليلها بالتعاون مع اجلامعة خدمة مل�سلحة الطلبة.

الدكتور قا�صم رئي�س جامعة اجلزيرة اخلا�صة يقّدم التهنئة 
للزمالء رئي�س واأع�صاء قيادة فرع اجلامعة لالحتاد الوطني لطلبة �صورية
والفرع يعقد اجتماعه الأول برئا�صة الزميل عبد اهلل النجر�س

يف هذ� �لعدد:
* كلية اإدارة الأعم��ال يف جامعة اجلزيرة اخلا�س ور�صالتها واأهدافها... 
ومالم��ح الإمكان��ات املبتكرة لتاأهيل طلبته��ا يف عل��وم الإدارة، يف حوار مع 

الدكتور عبد الرحمن مرعي عميد الكلية.    
* تك��رمي الزمي��ل املهند�س نواف النجر���س رئي�س ف��رع جامعة اجلزيرة 
اخلا�ص��ة لالحتاد الوطني لطلبة �صورية ال�صابق، بعد �صبع �صنوات من العمل 

واجلهد والتفاين.
* مناق�صة اأربعة م�صروعات تخّرج يف كلية ال�صيدلة بجامعة اجلزيرة 

اخلا�صة.
ح�صور اأ�صاتذة وطلبة من كلية ال�صيدلة بجامعة اجلزيرة اخلا�صة يف ملتقى   *

اأيام دم�صق العلمية ال�صيدلنية )داما�س فاد 7(.
عبد  بقلم  للمواهب،  وجذب  الطالبية  للفعاليات  تن�صيط  القادمة..  املرحلة   *
اهلل النجر�س رئي�س فرع جامعة اجلزيرة اخلا�صة لالحتاد الوطني لطلبة �صورية.
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كلية �إد�رة �لأعمال يف جامعة �جلزيرة �خلا�صة ور�صالتها و�أهد�فها...
ومالمح �لإمكانات �ملبتكرة لتاأهيل طلبتها يف علوم �لإد�رة

يف حو�ر مع �لدكتور عبد �لرحمن مرعي عميد �لكلية:

تعمل كليــة �إد�رة �لأعمــال يف جامعة �جلزيرة �خلا�صــة 
على توفري �ملناهج و�لأدو�ت و�مل�صــتلزمات ذ�ت �ل�صــلة باإد�رة 
�لأعمال �لتي متّكن �لطلبة من �حل�صول على �ملعارف و�خلرب�ت 
عاليــة �مل�صــتوى من خالل �أ�صــلوب �لتدري�ــس �لتفاعلي �ملدمج 
با�صــتخد�م �لأدو�ت و�لتقنيــات �لتعليميــة �حلديثــة �لتــي 
متّكنهــم مــن مو�ءمة متطّلبات �صــوق �لعمل بكفــاءة و�قتد�ر، 
مــع �لأخذ باحل�صــبان �لآفاق �مل�صــتقبلية لتطوير �لقت�صــاد 
�لوطني، وحاجات �صــوق �لعمل، وذلك بالتن�صيق مع ما تقّدمه 

�جلامعات �ل�صورية و�لعربية و�لدولية.
فما هي ر�صــالة كلية �إد�رة �لأعمــال و�أهد�فها؟ وما مالمح 
�لإمكانــات �ملبتكــرة لتاأهيــل طلبتها يف علــوم �لإد�رة؟ وكيف 
تقــوم �لكليــة بتطبيــق �صيا�صــات �جلــودة يف �جلامعــة، ومــا 

�لأبحاث �ملمّيزة �لتي قّدمها طلبة �لكلية؟ 
للوقوف عند هذه �لق�صايا، كان لـ »�جلزيرة« �لن�صرة �لإلكرتونية 

للجامعة �للقاء �لآتي مع د.عبد �لرحمن مرعي عميد �لكلية:
الأعم����ال يف جامع����ة  اإدارة  كلي����ة  اأن  �س����ّك  ل  »�جلزيــرة«:  �ــس1- 
اجلزي����رة اخلا�س����ة واجه����ت حتّديات كب����رية من����ذ تاأ�س����ي�س اجلامعة وحتى 
الآن، وا�س����تطاعت اأن ت�سمد وت�ستمر رغم الظروف ال�سعبة التي واجهتها.. 
ور�س����التكم يف الكلية تقت�س����ي تاأمني منظوم����ة تعليمية متمّي����زة وفقًا ملعايري 
اجلودة الأكادميية، �س����من بيئ����ة داعمة لالإبداع لإع����داد خّريجني متمّيزين 
قادرين على النخراط يف �سوق العمل وامل�ساركة يف اإحداث التنمية املجتمعية 
امل�س����تدامة، واإثراء الإنتاج العلمي... ما مدى ان�سجام ر�سالتكم هذه مع واقع 

امل�سرية التعليمية لطلبة اإدارة الأعمال يف جامعة اجلزيرة اخلا�سة؟ 
�إد�رة �لكلية �أوجدت �لبيئة �لعلمية �لتفاعلية 

عرب �لعتماد على �أ�صاتذة باخت�صا�صات متمّيزة وكفاء�ت علمية 
ج 1 د.مرعي:  كلية اإدارة الأعمال هي اإحدى كليات جامعة اجلزيرة 
التي نه�س���ت بعد مرحلة ع�س���يبة مّرت بها يف بدايات تاأ�س���ي�س اجلامعة، 
وكانت الكلية ت�س���تمل يف بداياتها على الأق�سام الآتية: ق�سم اإدارة الأعمال، 

ق�سم املحا�سبة، ق�سم الت�سويق، ق�سم التاأمني وامل�سارف، ق�سم التمويل.
خالل بداياتها الأوىل كان يف الكلية ثالثة اأق�س���ام مفّعلة هي: ق�س���م اإدارة 
الأعمال، ق�س���م الت�س���ويق وق�سم املحا�سبة، وكان الق�س���م ذو الأغلبية هو ق�سم 
اإدارة الأعمال، حيث كان عدد الطالب حني النتقال من دير الزور اإىل دم�سق 
36 طالبًا فقط، منهم 35 طالَب اإدارة اأعمال، وطالب واحد يف ق�سم الت�سويق. 
مّت ا�ستئناف قبول الطالب يف الكلية يف العام الدرا�سي 2018/2017 
بع���دد م���ن الط���الب ل يتج���اوز 30 طالب���ًا. وعمل���ت اإدارة الكلي���ة على 
اإيج���اد البيئة العلمية التفاعلي���ة من خالل العتماد على اأ�س���اتذة ذوي 
اخت�سا�س���ات متمّيزة وكفاءات علمية م�س���هود لها كاأ�س���اتذة يف جامعة 
دم�س���ق يف جمالت الإدارة واملحا�س���بة والقت�س���اد والت�س���ويق، واإيجاد 
عالق���ة تفاعلية اأبوية بني الطالب واأ�س���اتذته. وتوفري كافة امل�س���تلزمات 
لتحقيق ر�س���الة الكلي���ة العلمية وتوفري البنى التحتي���ة لتاأهيل جيل قادر 
عل���ى املناف�س���ة والإبداع على امل�س���توى الوطني وعلى امل�س���تويني العربي 
والعامل���ي، وب�س���كل خا�س اأن يك���ون خّريجو كلي���ة اإدارة الأعمال موؤّهلني 

كفاية للعمل يف �سورية وخارجها ومتابعة درا�ساتهم العليا حمليّا وعربيًا 
وعامليًا، وتخريج جيل متمّيز متفّوق مدرك لأهمية اإدارة العمال.

�س2- »�جلزيرة«: كيف تعمل كلية اإدارة الأعمال على حتقيق اأهدافها 
يف تطوي���ر خمرجات التعّل���م مبا ُيلّبي احتياج���ات املجتمع... واإث���راء الإنتاج 

العلمي وتنمية معارف ومهارات الطلبة يف جمالت الإدارة املختلفة؟.
�لكلية تعمل بجدٍّ وبعقلية ملوؤها �لتحّدي وباأ�صاليب فاعلة

وخلق بيئة جاذبة لأف�صل �لأ�صاتذة على م�صتوى �صورية
ج 2 د.مرعــي:  انطالق���ًا م���ن ه���ذه الروؤي���ة، عمل���ت كلي���ة اإدارة 
الأعم���ال بجدٍّ وبعقلي���ة ملوؤها التح���ّدي لهذه الظروف باأ�س���اليب فاعلة 
ومبتك���رة خلل���ق بيئة جاذبة لأف�س���ل الأ�س���اتذة على م�س���توى �س���ورية، 
وبالت���ايل جاذبة لنوعية انتقائية من الطالب التي توؤمن بر�س���الة البناء 
والعلم والعمل. وهكذا متّكنت الكلية من املناف�سة والتطّور والتقّدم حيث 
جت���اوز عدد طالب الكلية 265 طالبًا وطالبة. مّما دفع اإدارة الكلية اإىل 
الإعداد والعمل على اإعادة تفعيل ق�سم املحا�سبة للعام الدرا�سي القادم 

2023/2022 لأهميته على امل�ستوى القت�سادي واملايل والإداري. 
وعملت اإدارة الكلية على خلق طالب متمّيز مناف�س له �ساأن يف بيئة الأعمال، 
من خالل خلق عالقة اأبوية بني الطالب واأ�س���تاذه، وقامت بالتوا�س���ل امل�س���تمر 
م���ع طاّلبها �س���واًء من خالل عقد لق���اءات توجيهية اأو القي���ام برحالت علمية 
اإىل ع���دد من املن�س���اآت العاّمة واخلا�س���ة كزيارة بنك بيمو، واإر�س���ال الطالب 
للتدري���ب يف العديد من املن�س���اآت القت�س���ادية اخلا�س���ة والعاّم���ة، حيث مّتت 
اإقامة ور�س���ة عمل عن اجلودة والعتمادية اأدارها اأ�س���تاذ اجلودة والعتمادية 
الأ�ستاذ الدكتور رعد ال�سرن. كما اأقامت الكلية معر�سًا فّنيًا للفنانة الت�سكيلية 
ابن���ة الكلية الطالبة املتمّيزة �آية عليان، وق���د كان لهذا املعر�س اآثار اإيجابية 
واإطراء من اأ�ساتذة ق�سم العمارة، ويف نهاية املعر�س قّدمت الطالبة اآية عملها 
الفّن���ي هدّي���ة اإىل الكلية عرفان���ًا وحمّبة للكلية الت���ي نهلت منها اأف�س���ل علوم 
الإدارة، حي���ث مّت تعلي���ق اللوح���ات يف بهو الكلي���ة كمعر�س دائ���م. ول اأدلُّ على 
ذل���ك من اأن بع����س خّريجي الكلية مّت قبوله���م يف برامج الدرا�س���ات العليا يف 
اجلامعات ال�سورية على �سبيل املثال ل احل�سر؛ الطالب: حممد طاهر احلمود 
الذي يتابع الآن درا�س���ة املاج�س���تري يف معهد التنمية الإدارية يف جامعة دم�سق 
بكف���اءة وبعقلي���ة علمية وتناف�س���ية مع باقي ط���الب املاج�س���تري الذين هم من 
خريجي اأف�س���ل اجلامعات ال�سورية. كذلك الأمر هناك من بني خّريجي الكلية 
اإحدى اخلّريجات املتمّيزة الآن�س���ة راما �س���يخ الأر�س والت���ي تعمل الآن مديرة 

ل�سركة ADM BUSINESS املتمّيزة يف دم�سق.
�س3- »�جلزيرة«: ما اخلطوات التي تت�سمنها خّطتكم التدري�سية، 
وه���ل ثّمة ور�س���ات عم���ل اأو ن���دوات علمي���ة اأو رح���الت علمية يف الف�س���ل 
الدرا�س���ي الثاين، وكيف تقوم الكلية بتطبيق �سيا�سات اجلودة يف اجلامعة، 

وما العمليات التي ت�سمن جودة الربنامج وامل�سار الأكادميي يف الكلية.
يف برنامج �لكلية لهذ� �لعام 2022 

�لقيام بعدد من �لرحالت �لعلمية وتنظيم ور�صات عمل وحما�صر�ت 
ج 3 د.مرعــي: يف هذا اجلو املفعم بالن�س���اط والإ�س���رار على التمّيز 
والنج���اح عملن���ا عل���ى ا�س���تمزاج راأي طلبة الكلية عل���ى اإع���ادة تفعيل اأحد 
اأق�س���ام الكلية، فكان راأي اأغلب الطالب على اإعادة تفعيل ق�س���م املحا�س���بة 
للع���ام اجلامعي الق���ادم 2022-2023... وها نح���ن الآن نقوم باتخاذ كافة 
الإج���راءات الالزم���ة لتفعي���ل الق�س���م املذك���ور من حي���ث تاأم���ني القاعات 

التدري�س���ية الالزم���ة والأ�س���اتذة واملوظف���ني. ويف خطة الكلية اأي�س���ًا اإقامة 
ور�س���ة عمل مع �س���ركة »الفا كابتل« للخدمات املالية خالل �سهر اأيار 2022 
بعون اهلل، ويف خّطتها تنظيم رحلة علمية اإىل اإحدى املن�س���اآت ال�س���ناعية، 
واإقامة حما�س���رة حول ال�سيا�س���ات املالية وال�س���ريبية. ونعمل على ت�سكيل 
فرق ريا�سية نظرًا لأهمية الريا�سة جليل ال�سباب،  وكذلك الأمر نعمل على 
ت�سجيع الأ�ساتذة الأفا�سل على القيام باأبحاثهم العلمية حتت راية الكلية.        
ويف برنامج الكلية لهذا العام 2022 القيام بعدد من الرحالت العلمية 
منها على �س���بيل املثال رحلة اىل �س���وق دم�س���ق لالأوراق املايل، واأخرى اإىل 
اإحدى �س���ركات الو�س���اطة املالية، واإقامة ور�سة مع �س���ركة الو�ساطة املالية 
ذاتها، اإ�سافة اإىل رحلة ترفيهية اإىل خارج دم�سق، رمّبا تكون اإىل ال�ساحل 

ال�سوري، اأو اإىل حلب، وذلك وفق الظروف التي �ستمرُّ بها الكلية.
�ــس4- »�جلزيــرة«: ل �س���ّك اأن الأبحاث العلمي���ة توؤّهل الطالب 
لعمل الكث���ري من البحوث العلمي���ة اأثناء وبعد درا�س���ته اجلامعية، وتعدُّ 
ر�س���يدًا علمي���ًا للجامعة وم�س���تواها وترتيبها التناف�س���ي بني اجلامعات 
الأخ���رى، هل ثّم���ة اأبحاث مميزة قّدمه���ا طلبة كلي���ة اإدارة الأعمال يف 
جامع���ة اجلزيرة اخلا�س���ة، ميكن اأن ن�س���ّلط عليها ال�س���وء ونقّدم ملحة 

عنها يف اأعداد ن�سرة »اجلزيرة« لحقًا؟ 
�أبحــاث  مو�صوعــات  تتعّلــق  �أن  علــى  حتر�ــس  �لكليــة  �إد�رة 
م�صروعــات �لتخــّرج بدر��صــة �أن�صطــة وفّعاليــات �جلامعــة، 

وت�صليط �ل�صوء على �جلو�نب �لإيجابية و�ل�صلبية
ج 4 د.مرعي: 

من اهم ما تت�س���ّمنه خّطة الكلية هو قي���ام الطالب اخلريج باإعداد 
بح���ث تتويجًا للدرا�س���ات التي ق���ام بها. وحر�س���ت اإدارة الكلية على اأن 
تتعّلق مو�س���وعات هذه الأبحاث بدرا�س���ة اأن�س���طة وفّعالي���ات اجلامعة، 
وت�س���ليط ال�س���وء عل���ى كاف���ة اجلوان���ب الإيجابي���ة وال�س���لبية، وتقدمي 

املقرتحات الالزمة لتطويرها، وكان من اأهم هذه الأبحاث:
1- ال���ذكاء العاطف���ي واأثره يف حتفيز �س���لوكيات الأداء الوظيفي – 

للطالبة راما �سيخ الأر�س، باإ�سراف الأ�ستاذ الدكتور ب�سام التزه.
2- اأث���ر راأ����س امل���ال الفك���ري يف حتفيز املوارد الب�س���رية )درا�س���ة 
ميداني���ة على العاملني يف جامعة اجلزيرة(، للطالبة نور لوؤي املحيميد، 

باإ�سراف الأ�ستاذ الدكتور ب�سام التزة.  
3- اإمكانية تطبيق اإدارة التمّيز وفق النموذج الأوربي يف اجلامعات 
ال�سورية اخلا�سة )درا�سة حالة-جامعة اجلزيرة(، اإعداد الطالبة: اآية 

عليان، باإ�سراف الدكتور: اأحمد خ�سر.    
4- اأث���ر جودة خدمات النقل على ر�س���ا الطالب، اأعّده الطالب عبد 

اهلل خاطر امل�سرف، باإ�سراف الدكتور همام نزار عبيد.
5- ممار�س���ات اإدارة املوارد الب�سرية واأثرها يف حتقيق التمُيّز املوؤ�ّس�س، 

اأعّده الطالب زهدي زهري الفيا�س، باإ�سراف الدكتور همام نزار عبيد.
6- درا�س���ة اجلدوى القت�س���ادية مل�س���روع �س���غري )درا�سة حالة – 

مقهى(، اأعّده الطالب: اأحمد ن�سواتي، باإ�سراف الدكتور اأحمد خ�سر.
�س5- »�جلزيرة«: هل ثّمة كلمة اأخرية دكتور مرعي؟

ج 5 د.مرعي: ختامًا، حمبتي وتقديري جلامعة اجلزيرة اخلا�سة 
بكادريها التدري�س���ي والإداري، وطالبها ذوي النوعية 

املتمّيزة اأخالقيًا وعلميًا.

بد�يات  يف  بها  مــّرت  ع�صيبة  مرحلة  بعد  �لكلية  نه�صت   *
. �لــتــحــّديــات  ــّل  ك مو�جهة  يف  وجنــحــت  �جلامعة  تاأ�صي�س     

ـــة �لإجـــــــــــر�ء�ت لــتــفــعــيــل قــ�ــصــم  ـــاف ـــوم بـــاتـــخـــاذ ك ـــق ن  *
2023-2022 ــادم  ــق �ل ــي  �لــدر��ــص ــعــام  �ل خـــالل  �ملحا�صبة    
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�صرية ذ�تية
�لأ�صتاذ �لدكتور عبد �لرحمن �أحمد مرعي، توّلد حم�س، قلعة �حل�صن، حارة تركمان 1952م.

�ملوؤهالت �لعلمية:
* دكتوراه يف املحا�س���بة املالية من جامعة دم�س���ق )دور �سوق الأوراق املالية يف تطوير نظم املعلومات 

املحا�سبية( مع الرتكيز على الإف�ساح املحا�سبي 1998.
* ماج�س���تري يف اإدارة العمال )M-B-A( اخت�س���ا�س من الوليات املتح���دة الأمريكية، جامعة 

ويب�سرت، 1986 يف �سانت لوي�س مي�سوري.
* اإجازة يف التجارة، كلية القت�ساد، جامعة دم�سق.

�لوظائف و�لألقاب �لعلمية و�لإد�رية:
* )1981-1998( معي���د يف كلي���ة القت�س���اد بجامعة دم�س���ق، تخّلله���ا اإيفاد اإىل الولي���ات املتحدة 

الأمريكية، تبعه اإيفاد داخلي اإىل كلية القت�ساد بجامعة دم�سق-ق�سم املحا�سبة.
* )1984-1988( ع�سو مكتب اإداري، الحتاد الوطني لطلبة �سورية – فرع اأمريكا.

* )حزيران 1998( مدّر�س يف جامعة دم�سق – كلية القت�ساد.
* )حزيران 2004( اأ�ستاذ م�ساعد - كلية القت�ساد - جامعة دم�سق.

* )2000-2003( تدري�س يف جامعة اإربد الأهلية، كلية القت�ساد، الأردن.
* )2003-2010( اأ�ستاذ م�ساعد يف جامعة دم�سق، يف الوقت نف�سه تدري�س يف جامعة القلمون، كلية 

الهند�سة املدنية، مادة مدخل اإىل التمويل ب�سكل جزئي.
* )2010-2012( تدري�س يف اجلامعة العربية الدولية، رئي�س ق�سم املحا�سبة، ويف الوقت نف�سه نائب 

عميد لل�سوؤون العلمية.
* )2012-2014( رئي�س هيئة الأوراق والأ�سواق املالية.

* )2013-2018( رئي�س جمل�س اإدارة امل�سرف التجاري ال�سوري. 
* )2014-2017( رئي�س هيئة الأوراق والأ�سواق املالية.  

* )2017–2018( عميد كلية علوم الإدارة-جامعة الر�سيد.
* )2018-حتى تاريخه( جامعة اجلزيرة.  

* )2020-2021( جامع���ة اجلزي���رة، عمي���د كلي���ة العل���وم 
الإدارية.     

�لأبحاث و�لكتب �ملن�صورة:
�أ- �لأبحاث:

* اأث���ر املعلوم���ات التي حتتويه���ا التقارير املرحلي���ة يف اتخاذ 
القرار.

* دور �س���ناديق ال�س���تثمار يف تفعيل �س���وق الأوراق املالية يف 
�سورية.

* تاأّثر كفاية راأ�س مال امل�س���ارف اخلا�سة العاملة يف �سورية 
من اإعادة تقييم مركز القطع البنيوي.

* ا�س���تدعاء ال�سندات اإثر خيار ال�س���تدعاء على الهام�س بني 
ال�سندات بخيار وبدون خيار ا�ستدعاء.

ب- �ملقالت:  
* دور الإف�ساح املحا�سبي يف اتخاذ القرار يف �سوق الأوراق املالية.

* دور ال�ستثمار يف تن�سيط القت�ساد يف �سورية.
* التناغم بني ال�سيا�سات القت�سادية واملالية والنقدية يف ظروف الأزمة.

* دور هيئة الأوراق املالية الرقابي يف حماية امل�ستثمرين.
* ال�ستثمار يف الأوراق املالية ودور ال�سركات امل�ساهمة املغفلة يف النمو القت�سادي.

جــ - �لكتب: 
* درا�سات جتارية باللغة الإنكليزية، تعليم مفتوح، جامعة دم�سق.

* حما�سبة متو�سطة )1( جامعة دم�سق كلية القت�ساد.

* حما�سبة متو�سطة )2( جامعة دم�سق كلية القت�ساد.
* حتليل قوائم مالية باللغة النكليزية )تعليم مفتوح( ق�سم املحا�سبة.

* حما�سبة ال�سركات املالية وحما�سبة �سركات الأ�سخا�س.
* حتليل قوائم مالية، باللغة العربية، جامعة دم�سق-لل�سنة الثالثة.

* حما�سبة متو�سطة، تعليم مفتوح، برنامج اإدارة م�سروعات �سغرية – جامعة دم�سق.
�لإ�صر�ف �لأكادميي و�لعلمي:

* اأ�سرف على العديد من ر�سائل الدكتوراه واملاج�ستري. 

اأقام املكت���ب التنفيذي لالحتاد الوطني لطلبة �س���ورية 
احتفالية مركزية وا�س���عة يف رحاب جامعة ت�سرين احتفاًء 
بالذكرى الثانية وال�س���بعني ليوم الطالب العربي ال�س���وري 
ي���وم 30 اآذار 2022، ا�س���تملت عل���ى ماراث���ون للدراج���ات 
انطلق من �س���احة جول جمال و�س���ط مدين���ة الالذقية اإىل 

دّوار الزراع���ة، ومارات���ون ريا�س���ي للج���ري انطل���ق من دوار 
الزراعة و�س���وًل اإىل جامعة ت�س���رين، كما ت�سمنت الحتفالية 
معر�س���ًا للكت���اب ومعر�س���ًا للفنون الت�س���كيلية وال�س���ناعات 
اليدوية يف جامعة ت�سرين، ويف نهاية الفعالية مّت تكرمي روؤ�ساء 
فروع الحتاد الوطني لطلبة �سورية، واختتمت بحفل مو�سيقي 

لفرق���ة العج���ان املو�س���يقية حيث قدم���ت عددًا م���ن الأغاين 
الوطنية احتفاء بهذه املنا�سبة.

وكان���ت الزميل���ة داري���ن �س���ليمان رئي�س الحت���اد الوطني 
لطلبة �س���ورية والأ�ستاذ الدكتور ب�س���ام اإبراهيم وزير التعليم 
الع���ايل والبحث العلم���ي، والدكتور دارم طب���اع وزير الرتبية، 
ق���د كّرموا روؤ�س���اء فروع الحتاد الوطني لطلبة �س���ورية، ومن 
�س���منهم الزميل نواف النجر�س رئي����س فرع جامعة اجلزيرة 
اخلا�س���ة لالحت���اد الوطن���ي لطلب���ة �س���ورية، وذل���ك جلهوده 

املبذولة وتفانيه يف العمل، طيلة �سبع �سنوات م�ست. 
وبهذه املنا�س���بة وّجه الزميل ن���واف النجر�س رئي�س الفرع 
ال�س���ابق ر�س���الة اإىل زمالئه الطلبة عرّب فيها عن �س���عادته يف 
متثيلهم طيلة ال�س���نوات ال�س���بع املا�س���ية، واأعرب عن حمبته 
اخلال�س���ة ملنظمة الحت���اد الوطني لطلبة �س���ورية، وجلامعة 
اجلزيرة اخلا�س���ة ولزمالئ���ه الطلبة، وقّدم ال�س���كر للزميلة 
دارين �س���ليمان رئي�س الحتاد الوطني لطلبة �سورية، وللزميل 
فايز ا�س���طفان رئي�س مكتب التعلي���م اخلا�س، كما اأعرب عن 
متنيات���ه للزميل عبد اهلل النجر�س التوفيق والنجاح يف مهّمته 
القيادي���ة اجلدي���دة يف رئا�س���ة قي���ادة فرع جامع���ة اجلزيرة 

اخلا�سة لالحتاد الوطني لطلبة �سورية.

تكرمي �لزميل �ملهند�س نو�ف �لنجر�س
رئي�س فرع جامعة �جلزيرة �خلا�صة �ل�صابق  لالحتاد �لوطني لطلبة �صورية

بعد �سبع �سنوات من العمل واجلهد والتفاين
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م���ن م�س���روعات التخ���ّرج التي نوق�س���ت يف كلية ال�س���يدلة بجامعة اجلزيرة اخلا�س���ة - الف�س���ل 
الدرا�سي الأول للعام الدرا�سي 2022-2021:

1- م�صروع بعنو�ن:
     )�لإجها�س، �أنو�عه و�أ�صبابه(:

للطالبتني: مي�ساء ح�سن العبيد، هبة فرج عتابا
باإ�سراف الدكتور ح�سان اخلوري.

وتاأّلف���ت جلن���ة املناق�س���ة من الدكتور ط���الل عجالين، 
والدكتورة ميادة رومية.

مّتت مناق�سة امل�سروع يوم الأحد املوافق ل�� 27 اآذار 2022 على مدّرج كلية الهند�سة يف مقر اجلامعة، 
اإذ مّت ت�س���ليط ال�س���وء على امل�سكالت التي ت�س���يب الن�ساء، مثل م�س���كلة الإجها�س الذي تتعّدد اأنواعه، 
منه���ا: )الإجها����س املهّدد، الإجها�س احلتم���ي، الإجها�س الفائت، الإجها�س غ���ري الكامل، الإجها�س 

الكامل، الإجها�س الإنتاين، الإجها�س املتكّرر، اإجها�س التوائم(.
يهدف البحث اإىل تعريف اأنواع الإجها�س، ودرا�س���ة اأ�س���بابه، ومعرف���ة دور الأدوية فيه، وما طرق 

الوقاية من الأ�سباب املوؤّدية اإليه.
فيما يتعّلق بالق�س���م العملي، زارت الطالبتان اأحد املراكز ال�س���حية بدم�س���ق، والتقتا رئي�س ق�سم 
التوليد يف م�س���فى حلب اجلامعي، ودر�س���تا بع�س احلالت من الإجها�سات، وخا�سة املتكّررة منها، كما 
لتا اإىل الأ�سباب الكامنة وراء تكرار حالت الإجها�س لديهن. مّتت متابعة حتاليل عدد من الن�ساء، وتو�سّ
يف ختام امل�س���روع، مّت ت�سمني اأهم املقرتحات والتو�سيات، اإ�س���افة لطرق الوقاية الواجب اّتباعها 

من قبل الن�ساء لتقليل حالت الإجها�س املتكّرر، وحماية مراحل احلمل لديهن.

2- م�صروع بعنو�ن:
)در��صة وبائيات د�ء �ل�صل �لرئوي يف �صورية 2017-1999(:

للطلبة:  لنــا �إيهاب رباح، حنني حممد 
اأب���و بك���ر  �س���امل اأمي���ن جع���ارة،  خ���ري علو����س، 

ال�سيخلي
باإ�س���راف الدكتور يا�س���ر احلم�س، وتاأّلفت 
جلن���ة املناق�س���ة م���ن الدكت���ور جم���د اللح���ام، 

والدكتور طالل عجالين.
مّتت مناق�سة امل�سروع يوم اجلمعة املوافق ل�� 
29 اآذار 2022 على مدّرج كلية الهند�س���ة يف مقر 
اجلامعة، اإذ مّت ت�س���ليط ال�س���وء على اأهمية مر�س ال�س���ل الرئوي من خالل ذكر م�س���ادر العدوى وطرق 
النتقال والدخول، اإ�سافة اإىل عوامل اخلطورة التي تزيد فر�س الإ�سابة فيه، كما مّت �سرح الآلية املر�سية، 

وذكر اأنواع ال�سل التي ت�سيب الأفراد، وتف�سيل فحو�سات ال�سل، وذكر اأنظمة العالج املّتبعة حاليًا. 
كم���ا تناول البحث تاريخ معاناة الب�س���رية من مر�س ال�س���ل، الذي ي�س���ّنف م���ن الأمرا�س املعدية 
واخلطرية، حيث ي�س���يب الرئتني غالبًا، وميكن اأي�س���ًا اأن ينت�س���ر اإىل اأجزاء اأخرى من اجل�س���م. وتعدُّ 

جرثومة املتفّطرة ال�سّلية هي العامل املمر�س. 
فيما يتعّلق بالق�س����م العملي، مّت ت�س����مني البحث اإح�سائيات حملية يف �س����ورية، من مركز الأمرا�س البيئية 

واملزمن����ة، ومّت عر�س����ها ومناق�س����ة نتائجه����ا، وحتدي����د 
اأهم الأهداف املرجو الو�س����ول اإليها م�س����تقباًل، لو�س����ع 
اإ�سرتاتيجية مثلى، تهدف اإىل الق�ساء على مر�س ال�سل. 
املقرتح���ات  اأه���م  بذك���ر  البح���ث  واختت���م 
والتو�س���يات، اإ�سافة لطرق الوقاية الواجب اّتباعها 
من قبل الأفراد، للحّد من انت�س���ار هذا الوباء، ومن 

اأجل حمايتهم وحماية جمتمعهم.

3- م�صروع بعنو�ن: )�لإجها�س �ملتكّرر(:
للطالبة: عفاف رائد احل�سني.

باإ�سراف الأ�ستاذة الدكتورة ميادة رومية، وتاأّلفت 
جلنة املناق�س���ة م���ن الدكتور جم���د اللح���ام، والدكتور 

طالل عجالين، والدكتور يا�سر احلم�س. 
مّتت مناق�س���ة امل�س���روع يوم اجلمعة املوافق ل�� 29 
اآذار 2022 على مدّرج كلية الهند�سة يف مقر اجلامعة، 
اإذ مّت ت�س���ليط ال�س���وء عل���ى الأموم���ة كحلم ي���راود كّل 
ام���راأة، والفرح���ة التي ت�س���عر بها املراأة عند �س���ماعها 
خ���رب حمله���ا، والتي ل توازيه���ا اأية فرحة، �س���وى روؤية 
طفلها بني اأح�سانها. لكن �سرعان ما يتبّدد هذا احللم 
لي�سبح �س���دمة رهيبة توؤّدي مل�سكالت نف�سية وج�سدية 
للم���راأة عند تعّر�س���ها لالإجها�س املتكّرر يف الأ�س���ابيع 
الأوىل من احلمل. حيث تبداأ املعاناة وقد ينتابها �سعور 

بفق���دان الأمل متامًا، لكن العديد من الن�س���اء اللواتي مررن بتجرب���ة الإجها�س املتكّرر اأجننب اأطفاًل 
فيما بعد. 

يتناول البحث الإجها�س املتكّرر 
عالج���ه،  وط���رق  واأ�س���بابه  واأنواع���ه 
ويتطّرق لإحدى امل�سكالت التي تعاين 
الإجها�س���ات  وه���ي  الن�س���اء،  منه���ا 
املتكّررة التي اأ�س���بحت هاج�س���ًا لدى 
العدي���د م���ن الن�س���اء، وهي منت�س���رة 
عامليًا، واأ�س���بحت حتّديًا يف املمار�سة 

الطبية.

4- م�صروع بعنو�ن: )حز�م �لنار – د�ء �حلالأ �ملنطقي(:
للطالبتني: منال اأحمد اأبو جندي وافني اإدري�س عي�سو، باإ�سراف الدكتور يا�سر احلم�س، وتاألفت 

جلنة املناق�سة من الدكتور طالل عجالين، والدكتور ب�سار عزام.
مّتت مناق�سة امل�سروع يوم الثالثاء املوافق ل�� 12 ني�سان 2022 على مدّرج كلية الهند�سة يف مقر اجلامعة، 
اإذ مّت ت�س���ليط ال�س���وء على مر�س الهرب�س النطاقي اأو ما ُيعرف ب�� Herpes Zoster، حيث اأّكد امل�س���روع 
على اأن الفهم العميق لهذا املر�س قد يكون هو املفتاح الذي قد يحّد من �س���عوبة ت�س���خي�س الأمرا�س املعدية 

وكيفية التعامل معها والذي هو التهاب فريو�سي حاد ناجم عن اإعادة تن�سيط VZV امل�سّبب للجدري.
�س���ّلط البحث ال�س���وء عل���ى اأهمية هذا املر����س من خالل التعري���ف به وذكر كّل م���ن الأعرا�س 
الناجمة عن الإ�سابة والأعرا�س املبّكرة التي قد تظهر قبل الإ�سابة بعّدة اأيام، كما تطّرق اإىل الأنواع 
التي من املمكن الإ�سابة بها، اإ�سافة اإىل الأ�سباب الإمرا�سية التي تزيد من احتمالية الإ�سابة وكيفية 

الت�سخي�س الدقيق وال�سحيح.
و�س���رحت الطالبت���ان يف م�س���روعهما كيفية انتق���ال العدوى وامل�س���اعفات التي م���ن املحتمل اأن 
يواجهها امل�س���اب، وفيما يتعّلق بالعالج، ت�سّمن البحث اأهم العالجات امل�ستخدمة لتخفيف الأعرا�س 

من عالجات دوائية اأو طبيعية، ومّت عر�سها ومناق�سة اآلية عمل هذه الأدوية. 
ويف ختام البحث، اأ�س���ارت الطالبتان اإىل بع�س املفاهيم اخلاطئة حول الهرب�س النطاقي، واأهم 
املقرتحات والتو�سيات، اإ�سافة لطرق الوقاية الواجب اّتباعها... ومّت ذكر اللقاحات املتاحة والتي مّتت 

املوافقة عليها من قبل اإدارة الغذاء والدواء )FDA( يف الوليات املتحدة الأمريكية.

�إد�رة جامعــة �جلزيــرة �خلا�صة وعمــادة كلية �ل�صيدلة تبــارك لطلبتها �لأعّز�ء 
مناق�صة م�صروعات تخّرجهم وتتمّنى لهم �لنجاح و�لتوفيق.

مناق�صة �أربعة م�صروعات تخّرج  يف كلية �ل�صيدلة بجامعة �جلزيرة �خلا�صة
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حتت رعاية �ل�صيد وزير �ل�صحة �لدكتور ح�صن حممد �لغبا�س، نّظمت نقابة �صيادلة 
دم�صق ممّثلة بالدكتورة عليا �لأ�صد ملتقى �أيام دم�صق �لعلمية �ل�صيدلنية د�ما�س فاد يف 
دورتــه �ل�صابعة حتت عنــو�ن )مفاتيح �لتقانة �لنانوية �لعالجيــة( يف فندق �لد�ما روز 

بدم�صق.   

ح�سر امللتقى اأ�ساتذة وعدد من طلبة كلية ال�سيدلة يف جامعة اجلزيرة اخلا�سة جانبًا من اأعماله. 
تن���اول امللتق���ى يف جل�س���اته العلمية التي ا�س���تمرت ثالثة اأي���ام م���ن 24-26 اآذار 2022 اآفاق تقانة 
النانو يف العلوم ال�س���يدلنية، مثل: تطبيقات تقان���ة النانو يف املجال احليوي، تطبيقات التقانة احليوية 
النانوية يف ال�س���رطان، املعاجلة التهديفية للجملة الع�سبية با�ستخدام تقانة النانو، العدوى الفريو�سية 
امل�س���تجّدة: خربات وجتارب، وعالقة الرتكيبة اجلينية باإمرا�س���يات كوفيد 19، ومتحّورات كوفيد 19: 
فّعالية اللقاحات احلالية والأ�س���داد املعّدلة الت�س���خي�س املخربي، والتحّديات يف اإدارة عملية التطعيم 

املجتمعي �سد COVID-19 )التجربتان ال�سورية واللبنانية(.
كما تناولت اجلل�س����ات العلمية: اإ�س����رتاتيجية عمل �سندوق الأمم املتحدة لل�سكان UNFPA لدعم 
القطاع ال�سحي يف �سورية، التغذية ال�سليمة يف ال�سحة واملر�س، واأهمية التغذية ال�سحية ودور امليكروبيوم 
بتطّور الأورام وا�س����طرابات اجلهاز اله�سمي وم�ستقبل الفيتامني D، ثمالت الأدوية البيطرية وتاأثريها 
يف ال�سّحة العاّمة، ال�سيدلة اخل�سراء، علم العقاقري يف القرن احلادي والع�سرين، جودة امل�ستح�سرات 

الع�س����بية يف الأ�س����واق ال�س����ورية، دور النبات����ات الطبية يف 
تعزيز املناعة، اآفاق ال�ستثمار يف النباتات الطبية.

ويف جل�س���ة طبية افرتا�س���ية مّت ت�س���ليط ال�سوء على 
املعاجلات الدوائية املعا�س���رة لق�س���ور القلب الحتقاين، 
واأهمي���ة العناي���ة بالب�س���رة ملحارب���ة ال�س���يخوخة املبّكرة، 
و�س���ّمية الأدوي���ة واجلرع���ات الدوائي���ة املفرطة، واإ�س���اءة 
ا�س���تعمال الأدوي���ة من منظور عل���م الأمرا����س، واخلاليا 
التائي���ة املهند�س���ة وراثيًا: الأدوي���ة احلّي���ة الواعدة لعالج 
التحّدي���ات  تن���اول  مّت  اأخ���رى  جل�س���ة  ويف  ال�س���رطان... 
املجتمعية والقانونية يف �س���رف الأدوية، العالج النف�س���ي: 
اأم���ان اأو اإدمان مكافحة املخ���ّدرات واملوؤّث���رات العقلية يف 

�سورية - واقع الأدوية املزّورة. 

ح�صور اأ�صاتذة وطلبة من كلية ال�صيدلة
بجامعة اجلزيرة اخلا�صة

يف ملتقى اأيام دم�صق العلمية ال�صيدلنية 
)داما�س فاد 7(
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�ملرحلة �لقادمةمن ن�صاطات وفعاليات جامعة �جلزيرة �خلا�صة خالل �صهر ني�صان 2022
تن�صيط للفعاليات �لطالبية وجذب للمو�هب

بقلم عبد اهلل طالل النجر�س
رئي�س فرع جامعة اجلزيرة اخلا�سة لالحتاد الوطني لطلبة �سورية

حر�س الحتاد الوطني لطلبة �س���ورية منذ تاأ�سي�س���ه 
عام 1950 على الدور الفّعال والن�س���ط يف جميع جامعات 
القطر العربي ال�س���وري باإجناح �سري العملية التعليمية 
م�س���لحة  يف  ي�س���بُّ  فيم���ا  التط���ّور  بعجل���ة  والنهو����س 
الزم���الء الط���الب، وعلى ه���ذا النهج يهي���ب فرع جامعة 
اجلزي���رة اخلا�س���ة على اأنه �س���يكون على اأمّت ال�س���تعداد 
للوق���وف فيم���ا ي�س���ّب يف م�س���لحة الطلب���ة والدفاع عن 
حقوقه���م، واإي�س���ال �س���وتهم يف جمي���ع املجال����س الت���ي 

ميّثلهم فيها على م�ستوى الكليات اأو اجلامعة.
ون�س���عى يف املرحلة القادمة لإعادة تن�سيط الفعاليات 
الطالبي���ة وج���ذب املواهب ل�س���تثمارها وتفعيلها خالل 
املوؤمت���رات والن���دوات التي تعّزز من ح�س���ور و�سخ�س���ية 
الطالب على قدر وا�سع من املعرفة يف الأدوار املجتمعية 
خ���الل ف���رة احلياة الدرا�س���ية، واإىل ما بع���د التخّرج يف 

احلياة العملية.
ونوؤّك���د عل���ى اأننا على توا�س���ل م�س���تمر م���ع الزمالء 
الطالب يف اجلامعة عن طريق الهيئات الطالبية يف كّل 
كلية وق�س���م، الذين �س���يكونون حري�س���ني على ال�ستماع 
اإىل امل�س���كالت التي يواجهونها وتوؤّثر على �سري العملية 
التعليمية، وبدورها ت�س���اهم الهيئ���ة الطالبية يف تذليل 
ه���ذه العقب���ات بالتع���اون م���ع عم���داء الكلي���ات وروؤ�س���اء 
الأق�س���ام يف اجلامع���ة... كما يتمُّ اإي�س���ال هذه امل�س���كالت 
اإىل قيادة الفرع ليتّم مناق�ستها يف املجال�س بالتعاون مع 
اإدارة اجلامع���ة وحّلها وفق القوانني والأنظمة الداخلية 
يف اجلامعة، وفيما ل يتعار�س مع قرارات وزارة التعليم 

العايل والبحث العلمي.

ترحــب هيئة حترير »�جلزيــرة« �لن�صــرة �لإلكرتونية جلامعة 
�جلزيــرة �خلا�صــة بكافــة �مل�صاهمــات و�مل�صــاركات مــن �أع�صاء 
�لهيئة �لتعليمية و�لطلبة و�لإد�ريني، يف �جلامعة، �صو�ء كانت: 
مقــالت، �أو ملّخ�صات عن �أبحاث �أعّدتها كو�در �جلامعة وُن�صرت 

يف جمــالت علمية، �أو ملّخ�صات عن م�صروعات تخّرج �لطلبة، �أو تقارير عن فعاليات و�أن�صطة 
ة ق�صرية، �صعر، خاطرة.. �إلخ(. طالبية د�خل �جلامعة، �أو م�صاركات �أدبية للطلبة )ق�صّ
ُتر�صل �مل�صاركات مع �ل�صور �ملرفقة �ملنا�صبة �صمن ملف )وورد( 
m.habash2022@gmail.com :عرب �لربيد �لإلكرتوين
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