
مبارك خلّريجي جامعة اجلزيرة اخلا�صة
اأنتم تقطفون ثمار �صنوات من العمل اجلاّد واملثابرة

على مقاعد الدرا�صة، هنيئًا لكم ولذويكم... وامل�صتقبل لكم 
 ال �سّك �أن فرحة �لتخّرج ال تفوقها فرحة، فيوم تخّرج �لطالب هو من �أ�سعد �أيام حياته، 
و�س����يكون يوم����اً م�س����هود�ً طيل����ة م�س����رة حياة �خلّري����ج طاملا �أنه �س����يبد�أ �حلي����اة �لعملي����ة �أو �أنه 
�سيتاب����ع در��ست����ه �لعلي����ا لتح�سيل �سه����ادة عليا: �ملاج�ست����ر �أو �لدكتور�ه... يف ق����ادم �الأيام رّبا 
ت�ساف����رون ع����ر �لزمن، �إىل �لور�ء لتتذّكرو� تلك �الأوقات �لت����ي �أم�سيتموها يف �جلامعة بحب 
كب����ر، وفي�����ض حنني، ورّبا �ستقولون كانت تلك �أجمل �أيام �لعمر، و�سيغمرنا �ل�سعور بالفخر 

ل�سماع ما تقولون، و�الأمر يعود لكم، يف �أن جتعلو� �أجمل �الأيام تلك �لتي مل تاأت بعد.
�إنن����ي �إذ �أب����ارك خلّريجي جامعة �جلزيرة �خلا�سة من خمتلف �الخت�سا�سات )�ل�سيدلة، 
�لهند�س����ة: �ملعلوماتية، �ملدنية، �ملعماري����ة، �إد�رة �الأعمال...( �إمنا �أعّر عن فخر �إد�رة �جلامعة 
و�عتز�زها بهم، ويف �لوقت نف�سه �أتقّدم بال�سكر لل�سادة �أع�ساء �لهيئتني �لتعليمية و�الإد�رية يف 
�جلامع����ة �لذي����ن مل يّدخرو� جهد�ً يف خدمة �لطلب����ة وتعّلمهم، ومتّتعهم بروح �لفريق �لو�حد 
�ل����ذي �أ�سه����م ب�س����ورة مبا�سرة يف حتقيق �أه����د�ف �جلامعة ور�سالتها.. فلم تك����ن �جلامعة لتبلغ 
مكانته����ا �لتي بلغته����ا، لوال ت�سافر جهودهم، فقد �أم�سى كثرون منهم جّل حياتهم يف خدمة 

�جلامعة وطلبتها، و�سنبقى نكنُّ لهم كلَّ �الحرت�م و�لتقدير..
ال تز�ل جامعتنا قيا�ساً مع �جلامعات �خلا�سة �الأخرى جامعة فتّية، �إذ يجدر بنا �لقول �إن 
�جلامعة كموؤ�س�سة قادرة دوماً على �الرتقاء و�لتطّور و�لتجّدد، فهي ال �سك من �جلامعات �لتي 
��ستطاع����ت �أن تو�ج����ه كّل �لتحّديات وتذّلل كّل �ل�سعوبات �لتي و�جهتها يف �سبيل ��ستمر�ريتها 

ومو��سلة تاأدية ر�سالتها �لعلمية يف بلدنا �حلبيب �سورية.
اأبنائي اخلّريجون

�أرى �لفرح����ة ترت�س����م عل����ى وج����وه �خلّريج����ات و�خلريج����ني  تغم����رين �ل�سع����ادة عندم����ا 
وذويه����م وزمالئه����م، في����وم تخّرجكم ه����و بحق ليوم م�سه����ود، فهنيئاً لكم ولذويك����م والأحّبائكم 
والأ�سدقائك����م... ه����ا �أنتم تقطفون بيوم تخّرجكم ثمار �سنو�ت م����ن �لعمل �جلاّد و�ملثابرة على 

مقاعد �لدر��سة، فهنيئاً لكم ما �سنعت �أيديكم وطوبى لكم، وبوركت جهودكم.
لق����د �كت�سبت����م مع����ارَف وخ����ر�ٍت تر�كم����ت ع����ر �سن����ّي در��ستكم يف ه����ذه �جلامع����ة، جامعة 
�جلزي����رة �خلا�س����ة، هذه �خلر�ت وهذه �ملع����ارف توؤّهلكم للنجاح يف حياتك����م �لعملية �لقادمة، 
و�ستجعلكم يف مكانة متمّيزة، و�إذ� و�جهتكم عرث�ت �أو �سعوبات فعليكم �أن تتجاوزوها وتذّللوها 
ك����ي تنه�س����و� وتتابع����و� طريقك����م �س����و�ٌء �إذ� �خ����رتمت متابع����ة در��ساتك����م �لعلي����ا، �أو �نخرطتم يف 
حياتكم �لعملية... �أبو�ب �مل�ستقبل مفتوحة �أمامكم، و�جلامعة �أي�ساً ترّحب باأفكاركم �ملبتكرة 
وباقرت�حاتك����م �لت����ي �سنوليها �هتماماً كبر�ً طاملا �أن زمالءكم �لذين �سيتخّرجون من بعدكم 
يف قادم �ل�سنو�ت �سيفيدون منها، و�جلامعة يف �أمّت �ال�ستعد�د لتلّقي تلك �الأفكار و�القرت�حات 

للتطوير وللو�سول �إىل �الأف�سل، وهو طموحنا بطبيعة �حلال.
و�إذ� كّن����ا ق����د وقفنا �إىل جانبكم ن�سّد م����ن �أزركم طيلة مر�حل در��ستك����م، للنجاح و�لتفّوق، 
فاإننا نقف �ليوم لن�سدي �إليكمالن�سح و�الإر�ساد �إىل طريق �لتزّود بالعلم مدى �حلياة، فالتعل�ّم 
يف جم����ال �خت�سا�سك����م مطل����وب، ب����ل �ملطلوب �أي�س����اً �لتحليق يف �آف����اق �لعل����م و�الأدب، الأن �سعة 
�الط����الع ورحابة �ملعرفة غدت م����ن �أ�سا�سيات �لنجاح وحتقيق �لذ�ت يف عامل �ليوم... فاللحاق 
برك����ب �حل�سارة لن يتّم �إال بف�سل �أولئ����ك �ل�سباب �خلّريجني و�خلّريجات، �ملتعّلمني �لو�عني 
�لع�سري����ني... كون����و� مّم����ن يرتك �أثر�ً �أينما حّل، فالَزَبد يذهب جف����اء، �أما ما ينفع �لنا�ض من 

علم و�أدب وفن وتكنولوجيا فيبقى ر��سخاً يف �الأر�ض... 
هنيئا تخّرجكم... �أنتم �الأمل... و�أنتم بناة �مل�ستقبل... وفقكم �هلل و�سّدد خطاكم.

بقلم اأ.د.عــّزات قـا�صم  
رئي�س اجلامعــة – رئي�س التحريــر

الـــــــــعدد ال�صـــــــابع  ع�صــــــــــــر  1 /6 / 2022

حت���ت رعاي���ة الأ�س���تاذ الدكتور ع�����ّزات ق���ا�س���مرئي�س جامعة 
اجلزيرة اخلا�سة، اأقامت كلية اإدارة الأعمال يف اجلامعة بالتعاون 
م���ع �س���ركة"األفا كابيتال للخدم���ات املالية" وبالتن�س���يق مع الهيئة 
الطالبية يف كلية اإدارة الأعمال ممّثلة بالزميل اأحمد العويد رئي�س 
الهيئة، ور�س���ة عمل بعن���وان: "دور التداول الإلكرتوين يف تن�س���يط 
ال�ستثم���ار يف �س���وق الأوراق املالي���ة" حا�سر فيها ال�سي���د الدكتور 
مطي���ع اأبو مّرة، مدير الإ�س���دارات الأولية واملحّل���ل املايل املعتمد، 
والأ�ستاذ يف جامعة اجلزيرة اخلا�سة، وذلك يف �سباح يوم ال�سبت 
املوافق ل��� 14 اأيار 2022 على مدّرج كلية الهند�سة يف مقر اجلامعة.
افتتح الأ�ستاذ الدكتور عبد الرحمن مرعي عميد كلية اإدارة 
الأعمال يف جامعة اجلزيرة اخلا�سة اأعمال الور�سة، التي تناولت 
حماور عّدة بداأها الدكتور اأبو مّرة بالتعريف ب�سركة "األفا كابيتال 

للخدمات املالية" واخلدمات ال�ستثمارية التي تقّدمها، ومفهوم 
الأ�سواق املالية واأنواعه���ا والأدوات املالية املتداولة فيها، اإ�سافة 
اإىل �سوق دم�سق ل���الأوراق املالية واأدائه واأهم املوؤ�ّسرات الرئي�سة 
له، كما تطّرق اإىل عملية التداول الإلكرتوين وجتربة�سركة "األفا 
كابيت���ال" يف هذا املج���ال، ومزايا التداول الإلك���رتوين ودوره يف 

تن�سيط ال�ستثمار يف �سوق الأوراق املالية.
يف خت���ام ور�س���ة العمل طرح الطلب���ة احل�سور جمل���ة اأ�سئلة 
تن�سي���ط  يف  ودوره  الإلك���رتوين  الت���داول  ح���ول  وا�ستف�س���ارات 
ال�ستثم���ار، واأج���اب ال�سي���د الدكتور اأبو م���ّرة عنه���ا م�ستعر�سًا 

العديد من الأمثلة.

بح�صور الأ�صتاذ الدكتور قـــا�صم رئي�س جامعة اجلزيرة اخلا�صة
كلية اإدارة الأعمال بالتعاون مع �صركة »األفا كابيتال للخدمات املالية«

تقيم ور�صة عمل بعنوان:
 »دور التداول الإلكرتوين يف تن�صيط ال�صتثمار يف �صوق الأوراق املالية«

يف هذا العدد:
* اأهميــة التعــاون العلمي والثقايف مــع اجلامعات احلكوميــة والإقليمية 
والدولية، ومدى تلبية القرارات والأنظمة والت�صــريعات التي تنّظم عمل 
اجلامعــات اخلا�صــة لطموحاتهــا، يف حوار مع الأ�صــتاذ ب�صــار املطلق ع�صــو 

جمل�س الأمناء يف جامعة اجلزيرة اخلا�صة.    
* الهند�صــة املعلوماتية، ت�صت�صــيف ور�صــة عمل تدريبية قّدمتها �صركة 

»�صرييتل« بعنوان »تطّور الت�صالت النّقالة«.
* مناق�صة اأربعة م�صروعات تخّرج يف كلية ال�صيدلة بجامعة اجلزيرة اخلا�صة.
الدوائية(،  لل�صناعات  زهر  ابن  )م�صنع  ال�صيدلة  لكلية  علميتان  زيارتان   *

ولكلية الهند�صة – ق�صم الهند�صة املدنية )م�صروع ماروتا �صيتي(.
ال�صلبيات والإيجابيات، بقلم د.عماد الدين حممد،  ال�صاعات املعتمدة:  نظام   *

اأ�صتاذ م�صاعد يف جامعة اجلزيرة اخلا�صة، كلية الهند�صة – ق�صم املعلوماتية.



العدد ال�صــابع ع�صر  1 / 6 / 2022

البيئة املنا�صبة للطلبة ملمار�صة هواياتهم ون�صاطاتهم يف جامعة اجلزيرة اخلا�صة
واأهمية التعاون العلمي والثقايف مع اجلامعات احلكومية والإقليمية والدولية 

بدعم دور اجلامعة يف خدمة املجتمع 
ومدى تلبية القرارات والأنظمة والت�صريعات التي تنّظم عمل اجلامعات اخلا�صة لطموحها
يف حوار مع الأ�صتاذ ب�صار املطلق ع�صو جمل�س الأمناء يف جامعة اجلزيرة اخلا�صة:

مــا مدى توافر البيئة املنا�صبــة للطلبة ملمار�صة هواياتهم 
ون�صاطاتهم يف اجلامعات اخلا�صة؟ وما اأهمية التعاون العلمي 
والثقــايف بــن اجلامعــات اخلا�صــة واجلامعــات احلكومية اأو 
الإقليميــة اأو الدولية؟ وهل ثمــة اأهمية لهذا التعاون بدعم 
دور اجلامعــة يف خدمــة املجتمع؟ وكيف يتــم تعزيز العالقة 
مع اجلمهور الداخلي واخلارجي للجامعة اخلا�صة، وهل تلّبي 
القرارات والأنظمــة والت�صريعات التي تنّظم عمل اجلامعات 

اخلا�صة طموحها؟
للوقــوف عنــد هــذه الق�صايــا، كان لـــ »اجلزيــرة« الن�صرة 
الإلكرتونيــة للجامعة اللقــاء الآتي مع الأ�صتــاذ ب�صار املطلق 

ع�صو جمل�س الأمناء يف جامعة اجلزيرة اخلا�صة:
�س1 – »اجلزيرة«:  

جامع���ة اجلزيرة اخلا�س���ة حتر�س عل���ى اللتزام بج���ودة التعليم، 
وتاأم���ن ك���وادر تدري�سية متمّيزة، لك���ن ماذا عن توف���ر البيئة املنا�سبة 
للطلبة ملمار�سة هواياتهم ون�ساطاتهم �سواٌء العلمية اأو الفنية والأدبية اأو 
الريا�سية، اأي ما موقع هذه اجلوانب يف جل�سات جمل�س اأمناء اجلامعة، 
هل ثّمة جديد يف امل�ستقبل املنظور ي�سهم يف توفر تلك البيئة كاإن�ساء اأو 

�سة تلّبي هذه الحتياجات الطالبية؟  تفعيل نواد متخ�سّ

الأن�صطة الريا�صية والفنية والثقافية يف جامعة 
اجلزيرة اخلا�صة 

ت�صاعد يف تعزيز دور التعليم يف البتكار والإبداع 
وريادة الأعمال وتنمية املواهب

ج1، اأ.املطلق: 
هن���اك العديد من الأن�سطة الريا�سية والفني���ة والثقافية التي تقوم 
به���ا اجلامعات اخلا�س���ة، ومنها جامعة اجلزيرة عل���ى م�ستوى الهيئات 
الإدارية والفروع والتي ت�ساعد يف تعزيز دور التعليم يف البتكار والإبداع 
وريادة الأعمال وتنمية املواهب، ومتتلك  العديد من اجلامعات امل�سارح 
الثقافي���ة واملالع���ب الريا�سية بهدف تنمي���ة قدرات ومواه���ب الطلبة، 
وهنال���ك العديد من الفّعاليات الفنية والريا�سية التي ت�سعى اجلامعات 
اخلا�س���ة اإىل تطويره���ا كتنمي���ة اللق���اءات البينية بن تل���ك اجلامعات 
وتبادل اخلربات واملعارف مع اجلامعات احلكومية واملوؤ�س�سات الأخرى 

وكذل���ك الربامج والأن�سط���ة الأخ���رى كاملع�سكرات الإنتاجي���ة والتبادل 
الطالبي وم�سروعات التخّرج وامل�سابقات الريا�سية.

�س2- »اجلزيرة«: 
يحظ���ى التعاون العلم���ي والثقايف والنقابي ب���ن اجلامعات اخلا�سة 
م���ن جهة وبن اجلامع���ات احلكومية اأو اجلامع���ات الإقليمية اأو الدولية 
م���ن جه���ة اأخرى باأهمية كب���رة، مبا ي�سهم يف حتقي���ق اأغرا�س التنمية 

الوطنية، ودعم دور اجلامعة يف خدمة املجتمع...  
براأيكم، ما امل�ساعي التي يجب اأن تبذلها اجلامعات اخلا�سة لك�سب 
خ���ربات اإ�سافي���ة يف جم���ال التعلي���م الع���ايل مبختلف مناحي���ه العلمية 

والإدارية واخلدمية وغرها...؟ 

الحتكاك مع املوؤ�ص�صات اخلا�صة والعاّمة وتطوير 
البنية الإدارية

وفق اأحدث املعايري والهياكل احلديثة 

ج2، اأ. املطلق: 
ك���ي يتم تطوي���ر التعلي���م اخلا�س ل بّد م���ن اأن تكت�س���ب اجلامعات 
اخلا�سة العتمادية املنا�سبة والتي تتواءم مع اأف�سل املناهج واملمار�سات 
الدولية يف جمال نوعية التعليم، فمن دون هذا النظام ل ميكن احل�سول 

على نوعية تعليم خا�س متمّيز، وعلى اعتبار اجلامعات اخلا�سة حديثة 
العه���د فاإن م�ساأل���ة الحتكاك م���ع املوؤ�س�سات اخلا�س���ة والعاّمة وتطوير 
البني���ة الإداري���ة �سيك���ون بطبيعة احلال وف���ق اأحدث املعاي���ر والهياكل 

احلديثة. 
�س3- »اجلزيرة«: 

للعالق���ات العاّم���ة اأهميته���ا �س���واٌء لك���وادر اجلامع���ة اأو لطلبته���ا، 
�سة يف تقدمي  وتعم���ل كثر من اجلامعات بالتن�سيق م���ع �سركات متخ�سّ
ال�ست�س���ارات والتدريب يف هذا الجتاه... بهدف تعزيز عالقة اجلامعة 

بجمهورها الداخلي واخلارجي... 
براأيك���م، كي���ف ميكن للجامع���ة اأن جتعل هذا الأم���ر حقيقة واقعة، 
خا�س���ة يف مراح���ل حمّددة ترتب���ط بحمالتها التعريفية الت���ي تقوم بها 
عن طريق العالقات العاّمة لإي�سال ر�سالتها لل�سرائح امل�ستهدفة، وخلق 

�سورة مثلى للجامعة واخلدمات التي تقّدمها جلمهورها؟ 

ربط اجلامعة باملجتمع يعدُّ اأمرًا حيويًا ومهّمًا للغاية

ج3، اأ.املطلق: 
لي����س هنالك م���ن �سك اأبدًا يف اأن ربط اجلامع���ة باملجتمع يعدُّ اأمرًا 
حيويًا ومهّمًا للغاية، ومن دون اأن يكون للجامعة اإ�سهام يف عملية التنمية 
القت�سادية والجتماعية، لن تكون اجلامعة قادرة على القيام بدورها؛ 
فالتعليم من اأجل التعليم مل يعد يجدي نفعًا ما مل يكن مقرونًا بامل�سكالت 
القت�سادي���ة والتنموية التي يعانها منه���ا املجتمع. ولقد حر�ست جامعة 
اجلزي���رة اخلا�سة على هذا املو�سوع ع���ن طريق العديد من املع�سكرات 
الإنتاجية واملوؤمترات وامل�سروعات الإنتاجية التي حتر�س على تنفيذها.  

�س4- »اجلزيرة«: 
اجلامع���ات اخلا�سة يف �سورية حديثة العه���د، اإذ مل مي�ِس اأكرث من 
عقدي���ن عل���ى تاأ�سي�س اأول جامعة خا�سة، ول �س���ّك اأن قانون اجلامعات 
اخلا�س���ة يف �سوري���ة اأعقب���ه �س���دور العدي���د م���ن الق���رارات والأنظمة 

والت�سريعات التي تنّظم وحتكم عملها... 
ه���ل ت���رون اأن تلك القوان���ن والأنظمة والت�سريع���ات تلّبي طموحات 
اجلامع���ات اخلا�س���ة، والقائم���ن عليه���ا خ���الل العقدي���ن املا�سي���ن؟ 
وكي���ف ميكن الو�سول اإىل بيئة ت�سريعية وقانوني���ة تلّبي تلك الطموحات 

م�ستقباًل؟

* جــامــعــة اجلــزيــرة اخلــا�ــصــة حتــر�ــس عــلــى الإ�ــصــهــام 
عن  والجتماعية  القت�صادية  التنمية  عملية  يف   
الإنتاجية. وامل�صروعات  واملوؤمترات  املع�صكرات  طريق   

مدخاًل  �صّكلت  اخلا�صة  باجلامعات  املتعّلقة  *الت�صريعات 
بحاجة    وهي  �صورية،  يف  اخلا�س  التعليم  اأجل  من  مهّمًا    
  للتطوير لتكون اجلامعات اخلا�صة رافعة تنموية.
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عقبات حتول دون حتّول اجلامعات اخلا�صة لرافعة تنموية

ج4، اأ.املطلق: 
ة باجلامعات اخلا�س���ة �سّكلت مدخاًل مهّمًا من  يف احلقيق���ة القوانن والأنظم���ة والت�سريعات اخلا�سّ
اأجل التعليم اخلا�س يف �سورية، لكن ما تزال هنالك الكثر من العقبات التي حتول دون حتّول اجلامعات 
اخلا�س���ة لرافعة تنموي���ة، من حيث العتمادي���ة والدرا�سات العلي���ا وجماّلت الن�س���ر الأكادميية والكادر 
التدري�س���ي، والمتحان���ات الوطنية، وكذل���ك املفا�سلة العاّمة للقب���ول. وقواعد القب���ول والتحويل والقيد 
املماث���ل، وت�سديق الوثائ���ق وقواعد التدري�س واملعّدلت الرتاكمية وغرها م���ن القوانن التي �ساهمت يف 

حت�سن جودة التعليم يف اجلامعات اخلا�سة. 

�صــرية ذاتيــــة
الأ�صتاذ ب�صار املطلق، توّلد دير الزور عام 1973  

املوؤهالت العلمية: 
اإجازة يف الآداب )ق�سم اجلغرافيا 1997 جامعة دم�سق(   ●

اإجازة يف احلقوق 2017 - جامعة دم�سق.   ●
دبلوم التاأهيل الرتبوي، كلية الرتبية، جامعة دم�سق   ●

دبلوم اإدارة موارد ب�سرية 2004 - املعهد العايل للتنمية الإدارية – جامعة دم�سق   ●
ماج�ستر تنمية موارد ب�سرية 2010 - املعهد العايل للتنمية الإدارية – جامعة دم�سق  ●

ماج�ستر القادة الإدارين 2016 - املعهد العايل للتنمية الإدارية – جامعة دم�سق  ●
ماج�ستر اأكادميي )القانون اخلا�س(، كلية احلقوق – جامعة دم�سق - قيد التح�سر    ●

الوظائف والألقاب العلمية والإدارية: 
ع�سو جمل�س ال�سعب الدور الت�سريعي الثالث    ●

ع�سو مكتب اإداري جامعة دم�سق )2005-2000(   ●

رئي�س فرع احتاد الطلبة جامعة دم�سق )2005–2010(   ●
ع�سو مكتب تنفيذي لحتاد الوطني لطلبة �سورية )2020-2010(  ●

قائم بالأعمال )كلية الرتبية( جامعة دم�سق )2016– ....(   ●
الكتب والأبحاث املن�صورة: 

اأبعاد وحمّددات التوطن الإقليمي لال�ستثمار التنموي يف �سورية )ال�ستثمار ال�سناعي منوذجًا(.   ●
درجة توظيف مدّر�سي اجلغرافيا يف املرحلة الثانوية ملهارات التفكر اجلغرايف.   ●

اأث���ر التطوي���ر التنظيمي يف جودة حياة العم���ل، درا�سة ميدانية يف اجلامع���ات ال�سورية )جامعة   ●
دم�سق منوذجًا(. 

املنظور املكاين للتنمية ال�سناعية يف اجلمهورية العربية ال�سورية.   ●

حتت رعاية الأ�ستاذ الدكتور ع����ّزات ق�����ا�سم، رئي�س جامعة 
اجلزيرة اخلا�سة، وبالتن�سيق مع فرع جامعة اجلزيرة اخلا�سة 
لالحتاد الوطني لطلبة �سورية ا�ست�سافت كلية الهند�سة – ق�سم 
الهند�س���ة املعلوماتي���ة يف اجلامعة ور�سة عم���ل تدريبية اأقامتها 
�سرك���ة »�سرَيتل«بعن���وان: »تطّور الت�س���الت النّقالة«، تناولت 
املحوري���ن الآتين: مفاهيم عن �سبكة املقا�سم النّقالة، ومفهوم 
احلو�سب���ة ال�سحابية،وذلك يف �سباح يوم الثالثاء املوافق ل��� 24 

اأيار 2022على مدّرج كلية الهند�سة يف مقرِّ اجلامعة.

املح���ور الأول كان عن املب���ادئ العلمية لالت�س���الت اخلليوية 
 ASK، FSK PSK، and واأ�سالي���ب ت�سفر وتعديل الإ�سارة من
QSK، واأ�سالي���ب الت�سال ما بن هاتف نّقال واآخر عرب املقا�سم 

 TDMA، FDMA، and��اخلليوي���ة. كما جرى احلديث عن ال
OFDMA، وبني���ة ال�سبك���ة اخلليوي���ة واأجياله���ا املتعاقب���ة من 

اجلي���ل الأول حتى اجليل اخلام�س، واملزاي���ا واخلدمات الهاتفية 
وكيفية عملها.

املح���ور الثاين تناول بني���ة موؤ�س�سات الت�س���الت من الناحية 

املعلوماتية، والأمور الفنية والتقنيات الالزمة ملهند�سي املعلوماتية 
للعم���ل يف الأق�سام املختلفة من �سركات لت�س���الت، ومتَّ التطّرق 

اإىل احلو�سبة ال�سحابية يف �سركات الت�سالت.
يف اخلت���ام اأتاح منّظم���و الور�سة من طرف �سرك���ة »�سريتل« 
الفر�س���ة للطالب لتقدمي طلبات التدري���ب والتوظيف لدى �سركة 

�سرتل يف خطوة ا�ستقطاب الكفاءات املميزة.

كلية الهند�صة – ق�صم الهند�صة املعلوماتية يف جامعة اجلزيرة اخلا�صة 

ي�صت�صيفون ور�صة عمل تدريبية اأقامتها �صركة �صرييتل بعنوان: )تطّور االت�صاالت النّقالة(
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من م�سروعات التخّرج التي نوق�ست يف كلية ال�سيدلة بجامعة اجلزيرة اخلا�سة - الف�سل الدرا�سي 
الثاين للعام الدرا�سي 2022-2021:

1- م�صروع بعنوان:
)ال�صرع: اأ�صبابه وعالجه(:

للطالبات: ملى �سعيد عبد احلق، ملك �سعيد عبد 
احل���ق، غنى جمال اخلّب���از، ماري كم���ال احل�سن، 
باإ�س���راف الدكتورة مرح الق�سم���اين، وتاأّلفت جلنة 
املناق�س���ة م���ن الدكتور ط���الل عج���الين، والدكتور 

ح�سان اخلوري.

مّت���ت مناق�سة امل�س���روع يوم الأح���د 15 اأي���ار 2022 على 
مدّرج كلية الهند�سة يف مقّر اجلامعة، حيث مّت ت�سليط ال�سوء 
عل���ى مر�س ال�سرع ب�س���ورة عاّمة والذي ه���و من الأمرا�س 
الع�سبية املزمنة، والأ�سب���اب التي توؤّدي اإىل حدوثه، وكيفية 
ت�سخي�س���ه لأن مرحل���ة الت�سخي����س تع���دُّ م���ن اأه���م مراحل 
عالج���ه، واإهمال النوب���ات وعدم عالجها قد ي���وؤّدي لتدهور 
حال���ة املري�س ب�سكل كب���ر، وتطّرق امل�سروع لأن���واع ال�سرع 
املختلفة، والآلية الإمرا�سية له، وكيفية عالجه دوائيًا، ومتى 

يتّم اللجوء لعالجه جراحيًا. 

2- م�صروع بعنوان:
العالجي  )ال�صتخدام 
يف  للعكــر  والتجميلــي 
امل�صتح�صرات املو�صعية(:

غ�سان  اإجن���ي  للطالب���ات: 
عك���و، ت�سني���م عب���د النا�س���ر 
دل���ول،  حمّم���د  غ���ادة  ف���ّواز، 

باإ�س���راف الدكت���ور ل���وؤي حمّم���د ع���اّلن، وتاأّلف���ت جلنة 
املناق�س���ة من الدكت���ورة جميلة ح�سّي���ان، والدكتور طالل 
العجالين.مّت���ت مناق�س���ة امل�س���روع يوم ال�سب���ت 21 اأيار 
2022 على مدّرج كلية الهند�سة يف مقّر اجلامعة، حيث مّت 
ت�سليط ال�س���وء على نبتة العكرب ومكّوناتها الأ�سا�سية من 
عدي���دات الفينول والفالفونوئيد، كم���ا مّت ت�سليط ال�سوء 
عل���ى اآخر الدرا�سات حول ا�ستخدامه���ا واإثبات فوائدها، 
واأهمي���ة ا�ستخدامها كبديل طبيع���ي لالأدوية ال�سناعية، 
ا�سُتخدم���ت  اإذ  التاأث���رات اجلانبي���ة،  تقلي���ل  وبالت���ايل 
كم�س���اد لاللتهاب والتئام اجلروح ورافع مناعة، مع ذكر 

خ�سائ�سها العالجية وتاأثراتها اجلانبية.

3- م�صروع بعنوان:
)النباتات ال�صعبية املنت�صرة يف دير الزور: اأنواعها واأهميتها( 

للطال���ب: نبيل اأحم���د اجلمعة، باإ�س���راف الدكتور لوؤي حمّمد ع���اّلن، وتاأّلفت جلن���ة املناق�سة من 
الدكتورة جميلة ح�سّيان، والدكتور طالل العجالين.

مّت���ت مناق�س���ة امل�سروع ي���وم ال�سبت املوافق ل����� 21 اأيار 2022 عل���ى مدّرج كلي���ة الهند�سة يف مقر 
اجلامع���ة، اإذ مّت ت�سلي���ط ال�سوء عل���ى النباتات ال�سعبي���ة املنت�سرة يف حمافظة دير ال���زور، واأنواعها، 

واأهميتها وفوائدها.  

4- م�صروع بعنوان:
)الأهمية العالجية للزيوت 

الأ�صا�صية( 
باإ�سراف  للطالب���ة: جيل املغ���ر، 
الدكتور ل���وؤي حمّمد ع���اّلن، وتاأّلفت 
جلن���ة املناق�سة من الدكت���ورة جميلة 

ح�سّيان، والدكتور طالل العجالين.

مّت���ت مناق�س���ة امل�س���روع ي���وم ال�سبت 
املواف���ق ل�� 21 اأيار 2022 عل���ى مدّرج كلية 
الهند�س���ة يف مقر اجلامع���ة، اإذ مّت ت�سليط 
ال�سوء عل���ى الزيوت الأ�سا�سي���ة والأ�سماء 
البديل���ة له���ا، والخت���الف ب���ن الزي���وت 

الطّي���ارة والثابتة، وطرق وتاري���خ املعاجلة بها، 
والرتكي���ب  النبات���ات،  يف  تواجده���ا  واأماك���ن 
كم���ا  العالجي���ة...  وخ�سائ�سه���ا  الكيميائ���ي، 
حتّدث امل�سروع عن �سّمي���ة الزيوت، واجلرعات 
الالزم���ة، وطرق ا�ستخال�س الزي���وت، وطرائق 

ا�ستعمالها... 

رئا�صة جامعة اجلزيرة اخلا�صة وعمادة كلية ال�صيدلة يباركون للطالبات والطلبة 
الأعّزاء مناق�صة م�صروعات تخّرجهم وتتمّنى لهم النجاح والتوفيق.

مناق�صة م�صروعات تخّرج  يف كلية ال�صيدلة بجامعة اجلزيرة اخلا�صة
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زيارتان علميتان لطلبة 
كلية ال�صيدلة يف جامعة 

اجلزيرة اخلا�صة 
اإىل معملي »ابن زهر 
لل�صناعات الدوائية« 
و»فارما�صري« ال�صركة 

ال�صورية للدواء
بريف دم�صق

انطالق���ًا م���ن حر�س جامع���ة اجلزي���رة اخلا�س���ة يف خططه���ا لربامج 
الزي���ارات العلمية عل���ى حتقيق الأهداف التعليمي���ة، واإك�ساب خربات علمية 
وعملي���ة لطلبته���ا، وتدريبه���م عل���ى ممار�سة الأ�سل���وب العلم���ي يف التفكر، 
وممار�سة اأ�سل���وب احلوار واملناق�سة املنّظمة، وحتقي���ق ثقة اأكرب يف املعلومة 
م���ن خالل ربط النظرية بالتطبيق، واإك�س���اب الطلبة العديد من القيم مثل: 
التعاون، حتّمل امل�سوؤولية، الن�سباط، العمل املنّظم.. اإلخ... ويف اإطار �سعيها 
لالرتق���اء بال�سوّية العلمية لطاّلبها، وبهدف رب���ط الدرا�سة الأكادميية التي 
يتلّقاه���ا الطلب���ة بالدرا�سة العملي���ة وت�سجيهم يف التعّرف عل���ى �سوق العمل 
ومتطّلبات���ه، نّظمت كلية ال�سيدلة يف جامعة اجلزيرة اخلا�سة ممّثلة بعميد 
الكلي���ة الأ�ستاذة الدكتورة جميل���ة ح�سيان، رحلة علمية اإىل ”معمل ابن زهر 
لل�سناعات الدوائية“ يف منطق���ة ال�سّبورة بريف دم�سق، باإ�سراف الدكتور 
طالل عجالين ع�سو الهيئة التدري�سية يف الكلية، وم�ساركة كّل من الدكتورة 
اإيالد�س مل�س ع�سو الهيئة التدري�سية يف الكلية، والزميل عبد اهلل النجر�س 
رئي����س ف���رع جامع���ة اجلزي���رة اخلا�سة لالحت���اد الوطن���ي لطلب���ة �سورية، 
وبالتع���اون مع الهيئة الطالبية يف الكلي���ة ممّثلة بالزميل اأيهم مرزوك رئي�س 
الهيئة، وذلك يف يوم الأربعاء املوافق ل�� 18 اأيار 2022... اّطلع خاللها الطلبة 

نظام ال�صاعات املعتمدة
ال�صــــلبيات 

والإيجابيــــــات
بقلم د.عماد الدين حممد

�أ�ستاذ م�ساعد يف جامعة �جلزيرة �خلا�سة
كلية �لهند�سة – ق�سم �ملعلوماتية

   ت�سع���ى البل���دان لتطوي���ر النظ���ام التعليمي لديه���ا بال�سكل الذي 
ُينت���ج جياًل قادرًا على حتّمل امل�سوؤولية يف اإدارة ال�سوؤون العاّمة ومواكبة 
التط���ّور العلمي وا�ستخدامه مب���ا يدفع باملجتمع اقت�سادي���ًا واجتماعيًا 
اإىل الأم���ام، ورفع م�ستوى الرفاهّية من خ���الل احللول للم�سكالت التي 
يواجهه���ا املجتمع. رّكزت جه���ود الخت�سا�سن واخل���رباء على درا�سة 
اأ�س����س النظ���ام التعليم���ي وتطويره���ا مبا يواك���ب التط���ّور احلا�سل يف 

املجالت كافة.
م���ّر النظ���ام التعليم���ي مبراحل خمتلفة م���ع تطّور البل���دان، حيث 
اختلف���ت القواع���د الأ�سا�سي���ة ل���كّل �سيغ���ة، فهن���اك النظ���ام ال�سنوي، 

والنظام الف�سلي... وغرها، حلن ولدة نظام ال�ساعات املعتمدة.
عن���د العمل على اإعداد نظام تعليمي ل ب���ّد من و�سع جمموعة من 
الأه���داف املُ���راد حتقيقها من ه���دا النظام، واإن اختلف���ت جزئيًا، فاإن 

الأهداف الأ�سا�سية لأي نظام تعليمي تتمّثل يف:
- اإتاحة فر�سة التح�سيل العلمي لأكرب �سريحة يف املجتمع.

�س والتنمي���ة الفكرية والعلمية  - العم���ل على الت���وازي بن التخ�سّ
للطلبة.

- املرونة الكافية للتاأقلم مع حاجة �سوق العمل.
- مراعاة الفروق الفردية بن الطلبة.

- العم���ل عل���ى اكت�ساف الطاق���ات والإمكانيات الكامن���ة املوجودة 
داخل كّل من املتعّلمن والعمل على حتري�سها.

الفكرة الأ�صا�صية 
تق���وم الفك���رة الأ�سا�سية لنظ���ام ال�ساع���ات املعتمدة عل���ى قاعدة 
درا�سة حج���م املعلومات ونوعها )نظرية وعملية( الواجب على الطالب 
اإجنازه���ا للح�سول عل���ى �سهادة جامعية يف اخت�سا����س ما، مّت تق�سيم 

حجم املعلومات اإىل اأجزاء، واأُطلق على كّل جزء �ساعة معتمدة. 
مبعنى، اجلواب عن الأ�سئلة الآتية:

- ما املقّررات التي تعطي الطالب املعلومات الالزمة لخت�سا�س ما؟
- م���ا حجم هده املعلومات –ع���دد ال�ساعات الالزمة- لكّل مقّرر؟ 

وبالتايل، ما العدد الإجمايل لل�ساعات الالزمة لالخت�سا�س؟
- ما املعلومات الواجب على الطالب معرفتها لدرا�سة مقّرر اآخر؟ 
فمث���اًل، لكي يك���ون �سخ�س ما مهند�س���ًا، ل بدَّ م���ن اأن تكون لديه 
قاع���دة يف الريا�سيات! وبالتايل ل بّد م���ن اأن يدر�س مقّرر الريا�سيات 
كنظري���ات وقواع���د وقوانن كج���زء اأول )اجل���زء النظ���ري(، وتطبيق 
ه���ذه النظري���ات من خالل م�سائ���ل عملية )اجلزء العمل���ي(، وبالتايل 
حّددنا هنا نوع املعلومات )ريا�سيات(، وننتقل لنحّدد ما املاّدة العلمية 
الالزمة؟ وكم يلزم من الوق���ت لتغطية هدا املحتوى )نظري وعملي(؟ 
ووح���دة قيا����س ه���ذا الوقت ه���و »ال�ساعة املعتم���دة«، كتعب���ر اآخر عن 
ال�ساع���ة الزمني���ة، بحيث تكافئ ال�ساعة النظري���ة �ساعة زمنية و�ساعة 

التطبيق العملي )حل م�سائل – خمرب...( ن�سف �ساعة معتمدة.
مبداأ عمل نظام ال�صاعات املعتمدة 

يت���مُّ ربط هذه املق���ّررات بع�سها مع بع�س، لت�س���ّكل �سل�سلة مّت�سلة 
يعرب الطال���ب حلقاتها واحدة بعد الأخرى، مراكم���ًا معلوماته بطريقة 
منطقي���ة وعلمي���ة، وهذا م���ا ميّيز نظ���ام ال�ساعات املعتم���دة عن غره 
من الأنظم���ة! فمثاًل يف كليات الهند�سة يدر����س الطالب مقّرر الدارات 
الكهربائي���ة والإلكرتوني���ة، وم���ن البديه���ي الق���ول اإن���ه لدرا�س���ة مقّرر 
ال���دارات الإلكرتونية ل بّد من معرفة قوان���ن الكهرباء، مبعنى درا�سة 
مقّرر الدارات الكهربائية... هنا ي�سادفنا م�سطلح »املتطّلب ال�سابق«، 
مبعن���ى اأن الطال���ب ل ي�ستطيع درا�س���ة مقّرر »اإلكرتوني���ة« اإّل بعد اإنهاء 

مق���ّرر »الكهربائي���ة«، وهذا خ���الف نظ���ام التعليم الف�سل���ي، حيث ميكن 
للطال���ب اأن يك���ون يف ف�س���ل التخ���ّرج ول ي���زال را�سب���ًا يف مق���ّرر الدارات 

الكهربائية، اأو الريا�سيات على �سبيل املثال.
تبع���ًا مل�ست���وى الطال���ب العلم���ي وحت�سيله، مبعن���ى مع���ّدل النجاح يف 
املق���ّررات ون�سّمي���ه هن���ا »املع���ّدل الرتاكمي«، يت���م اإنقا�س ع���دد املقّررات 
»عدد ال�ساع���ات املعتمدة« امل�سموح للطالب ت�سجيله���ا اأو زيادة هذا العدد، 
مّم���ا ي�ساعد يف احل�سول على الدرجة العلمي���ة بفرتة زمنية اأق�سر، واأخذ 
ظ���روف الطالب على تنّوعه���ا بعن الهتمام يف ح���الت تراجع الطالب يف 

حت�سيله.
حمدودية العدد يف ال�سف الدرا�سي، �سواٌء يف املحا�سرات النظرية اأو 
يف جل�س���ات التطبيق العملي، يوّفر �سهولة يف توا�س���ل املدّر�س مع كّل اأفراد 
ال�س���ف، وح�س���ول كّل منهم عل���ى اإمكاني���ة امل�ساركة والتفاعل م���ع املقّرر 

بال�سكل املطلوب.
للطالب احلق يف اختيار املقّرر الذي يرغب يف درا�سته –وفق ال�سروط 
الواردة يف النظام– وله احلق يف اختيار التوقيت، وكذلك اختيار املدّر�س، 
مبعنى اأن املقّرر مطروح مع تعّدد ال�سفوف، وتعّدُد املواعيد بالإ�سافة لتعّدد 
املدّر�س���ن، وهذا ما يوّلُد التناف�س ب���ن املدّر�سن للعمل ب�سورة اأف�سل. قد 
تك���ون الظروف اخلارجية عائقًا اأمام تطبي���ق ذلك -نق�س يف عدد الكادر 
التدري�سي- بغ�ّس النظر عن الأ�سباب اأو جتهيزات البنية التحتية وحالتها.
اإلزامي���ة احل�س���ور للمقّرر بجزئيه النظ���ري والعمل���ي، بالإ�سافة اإىل 
الختب���ارات ودرج���ات الأعمال، وتوزي���ع العالمة الكلية للمق���ّرر على هذه 
العنا�سر، تدف���ُع الطالَب اإىل املتابعة الدائمة، وُتوّفر للمدّر�س و�سيلَة تقييم 
لتح�سي���ل الطالب ون�ساطه، وجوهر املو�سوع اأن العالمة لي�ست كتلة واحدة 

ُتو�سع على ورقة الإجابة المتحانية.
بالع���ودة اإىل الأه���داف الأ�سا�سي���ة، جند اأن نظام ال�ساع���ات املعتمدة 
يحّققها ب�س���ورة معقولة، فهو يوّفر فر�سَة التح�سيل العلمي، لأّنه ل يعتمد 
عل���ى جمموع درجات لدرا�سة اخت�سا�س ما، وبالتايل ُيوّفر اإمكانية حتقيق 
الرغب���ة بدرا�سة اخت�سا�س ما، وطامل���ا اأن توفر الرغبة ممكٌن؛ فالفر�سُة 
ُمتاح���ة اأم���اَم اجلميع، بغ�ّس النظر ع���ن العنا�سر الأخ���رى: )العمر، �سنة 

ال�سهادة، جمموع...(.
التخ�س����س والتح�سيل الع���ام يتحّقق من خالل التق�سي���م للمقّررات 
اإىل متطّلب���ات جامع���ة )تغط���ي جوانَب ل ب���ّد خلّريج اجلامعة م���ن الإملام 
بها(، ومتطّلب���ات كلية )تغّطي جوانب ل بّد خلّري���ج الكلية من معرفتها(، 

بالإ�سافة اإىل متطّلبات ق�سم، وتغّطي الخت�سا�س الدقيق.
اأم���ا املرونة، فتبدو حمّققة من خالل اخلي���ارات اأمام الطلبة، وكذلك 
من خالل قواعد ال�سحب، والإ�سافة للمقّررات، وجتميد الدرا�سة، وقواعد 
تغي���ر الخت�سا����س والكلية، وحتى اجلامع���ة يف بلد م���ا، اإىل بلد اآخر من 

خالل مفهوم »معادلة املقّررات«.
ي�سم���ح نظ���ام ال�ساعات املعتم���دة باآليته الت���ي ا�ستعر�سناها، وخا�سة 
الأع���داد املحدودة يف العملي���ة التدري�سية بفتح املجال وا�سع���ًا اأمام الطلبة 
لإب���راز قدراتهم من جهة، وي�سم���ح للمدّر�س بتحديد امل�ست���وى العلمي لكّل 
طالب، اإ�سافة لإمكانية العمل على ا�ستك�ساف الطاقات املمّيزة والعمل على 

تطويرها وا�ستثمارها.
كم���ا اأن الإر�س���اد الأكادمي���ي باإيجابيات���ه الكثرة، ي�س���ّكل عن�سَر قّوٍة 
لنظام ال�ساعات املعتمدة، ومو�سوعه بحاجة ملقال م�ستقل قد يكون لحقًا.
ختامًا، اإن نظام ال�ساعات املعتمدة ميلك من الإيجابيات ما ل ميلكه اأي 
نظام تعليمي اآخر، وترابط عنا�سره وتكاملها يجعل اأيَّ ا�ستثناء اأو خرق لأي 
عن�سر �سببًا يف ف�سل النظام ككل، ولو بن�سب خمتلفة، تبعًا للخرق احلا�سل. 
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على اأق�سام املعمل واآلية العمل يف خطوط الإنتاج، وتعّرفوا على بع�س الأ�سناف الدوائية التي ينتجها.

كان���ت الزي���ارة مفيدة وقّيمة مبا احتوته من معلومات علمية ومهّم���ة ترفد الطلبة مبا هو منا�سب يف 
املجال الدوائي واآليات �سبط اجلودة واملراقبة الدوائية.

وجتدر الإ�سارة اإىل اأن )اأفينزور( ابن زهر، �سركة خا�سة تاأ�س�ست يف الرابع من اأيلول عام 1991م، 
مبوج���ب قانون ال�ستثمار رق���م 10، وبداأت اإنتاجها يف اأوائل حزيران 1996، وت�سويق منتجاتها يف بداية 

العام 1997... 

... ورحلة علمية اإىل �صركة 
»فارما�صري« ل�صناعة الأدوية

كم���ا نّظم���ت كلية ال�سيدل���ة يف جامعة اجلزي���رة اخلا�سة ممّثلة بعمي���د الكلية الأ�ست���اذة الدكتورة 
جميلة ح�سيان، وبالتعاون مع الهيئة الطالبية يف الكلية ممثلًة برئي�س الهيئة الزميل اأيهم مرزوك رحلة 
علمي���ة اإىل معم���ل »فارما�سر« ال�سركة ال�سورية لل���دواء، يف منطقة �سيدنايا، باإ�س���راف الدكتور طالل 
عجالين ع�سو الهيئة التدري�سية يف الكلية، وح�سور كلٍّ من الدكتور لوؤي عالن ع�سو الهيئة التدري�سية يف 
الكلي���ة، وامل�سرفن املخربين الدكتورة ال�سيدلنية هزار حاج علي، والدكتورة ال�سيدلنية رنيم حويج، 
والدكت���ورة ال�سيدلني���ة لن���ا اأرناوؤوط، وذلك يف ي���وم الأربعاء 2022/5/25 اّطل���ع خاللها الطلبة على 

اق�سام املعمل واآلية عمله، وا�ستمعوا اإىل �سروحات عن اأهم املنتجات الدوائية التي ينتجها.

وجتدر الإ�سارة اإىل اأن اأول رحلة علمية نّظمتها كلية ال�سيدلة خالل العام الدرا�سي احلايل 2021-
2022 كان���ت اإىل �سرك���ة »يونيفارما« لل�سناع���ات الدوائية، وذلك يوم الأربع���اء 15 كانون الأول 2021، 
وت�سّمنت الزيارة جولة يف اأرجاء املعمل تعّرف من خاللها الطلبة على اأق�سامه ومنتجاته، واآلية ومراحل 

�س���ر عملية الت�سني���ع والإنتاج وربط معلومات الطلب���ة النظرية بالواقع العملي... كم���ا تخّلل الزيارة 
جل�س���ة تعريفية بتاريخ ال�سركة واأعمالها من���ذ التاأ�سي�س، ومتت الإجابة عن الأ�سئلة املطروحة من قبل 

الزمالء الطلبة.

اإدارة جامعــة اجلزيــرة اخلا�صــة وعمــادة كليــة ال�صيدلــة، يتقّدمان 
بخال�ــس ال�صكر لإدارة هذه ال�صــركات الدوائية، والعاملن فيها، ملا بذلوه 
مــن جهــد يف تقــدمي الفائــدة املرجــّوة للطلبــة، ويتمّنيــان لطلبــة كلية 
ال�صيدلــة دوام النجاح والتوفيق... واإىل مزيد من الن�صاطات والرحالت 

العلمية ل�صركات دوائية متميزة.
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لالرتقاء بال�صوّية العلمية لطاّلبها، وبهدف ربط درا�صتهم الأكادميية بالدرا�صة العملية
كلية الهند�صة – ق�صم الهند�صة املدنية يف جامعة اجلزيرة اخلا�صة تنظم زيارة علمية  

اإىل م�صروع »ماروتا �صيتي« 

انطالق���ًا من حر�س جامع���ة اجلزيرة اخلا�سة يف خططها لربامج الزي���ارات العلمية على حتقيق 
الأهداف التعليمية، واإك�ساب خربات علمية وعملية لطلبتها، وتدريبهم على ممار�سة الأ�سلوب العلمي 
يف التفك���ر، وممار�س���ة اأ�سلوب احل���وار واملناق�سة املنّظم���ة، وحتقيق ثقة اأك���رب يف املعلومة من خالل 
ربط النظرية بالتطبيق، واإك�ساب الطلبة العديد من القيم مثل: التعاون، حتّمل امل�سوؤولية، الن�سباط، 

العمل املنّظم.. اإلخ.

ويف اإط���ار �سعيه���ا لالرتقاء بال�سوّي���ة العلمية لطاّلبه���ا، وبهدف ربط الدرا�س���ة الأكادميية التي 
يتلّقاه���ا الطلب���ة بالدرا�سة العملية وت�سجيه���م يف التعّرف على �سوق العم���ل ومتطّلباته، نّظمت كلية 
الهند�س���ة - ق�س���م الهند�سة املدنية يف جامع���ة اجلزيرة اخلا�سة زيارة علمي���ة اإىل م�سروع ”ماروتا 
�سيت���ي“، باإ�س���راف وتن�سي���ق الدكتور اأمي���ن عّمارين عميد الكلي���ة، والدكتور حمم���د م�سوتي رئي�س 
الق�سم، وبالتعاون مع الهيئة الطالبية يف الكلية ممّثلة بالزميل حمّمد النجر�س رئي�س الهيئة، وذلك 

يوم الأربعاء املوافق ل�� 18 اأيار 2022.

اّطل���ع الطلب���ة باهتمام عل���ى اأ�س�س الدرا�س���ة الهند�سية والتخطي���ط مبختلف امل�سروع���ات والآليات 
امل�ستخدمة لتنفيذها، وتعّرفوا على تفا�سيل امل�سروع، من حيث الت�ساميم الهند�سية، وموافقات اللجان 
���ة، وتط���ّور الأعمال فيه، ورخ����س البناء ال�سادرة ومراح���ل العمل يف املقا�س���م، وا�ستمعوا اإىل  املخت�سّ

�سروحات م�ستفي�سة عن جوانب امل�سروع املختلفة، والفئة امل�ستهدفة منه.

عر�س���ت �سركة دم�س���ق ال�سام لالإدارة، ال���ذراع التنفيذي ل�سرك���ة دم�سق ال�س���ام القاب�سة ت�سميم 
املق�س���م H19 ال���ذي تعمل على تنفيذه مع اجلهة املقاولة، ثم دار حوار بن الطلبة وممّثلن عن ال�سركة 

ومدير مديرية املر�سوم )66(.

بعد ذلك زار الطلبة مواقع التنفيذ، عرب جولة ميدانية، اّطلعوا خاللها على بع�س اجلوانب العملية 
للتنفي���ذ، والأعمال الهند�سي���ة، وا�ستمعوا ل�سرح الأ�ساتذة املهند�سن يف املوق���ع، ومّت طرح العديد من 
الأ�سئل���ة الت���ي اأجاب عنها اخلرباء املعني���ون... ومن جهتهم عرّب الط���اّلب امل�ساركون عن اأهمية هذه 

التجرب���ة ودوره���ا الإيجاب���ي يف م�سرة 
عمله���م، موؤّكدي���ن اأهميته���ا نظ���رًا مل���ا 
اكت�سب���وه م���ن معلوم���ات قّيم���ة وجتارب 
فعلي���ة ت�ساعده���م يف اتخ���اذ قراراته���م 

املهنية وامل�ستقبلية.

جتدر الإ�سارة اإىل اأن م�سروع )ماروتا 
�سيت���ي( ه���و املنطق���ة التنظيمي���ة الأوىل 
الت���ي اأحدث���ت يف مدينة دم�س���ق مبوجب 

املر�سوم الت�سريعي رقم /66/، واملعروف 
بتنظي���م خلف ال���رازي، وال���ذي �سيعك�س 
وجه �سوري���ة املعا�سر، اإذ يت�سمن امل�سروع 
اأبراجًا متنّوعة، ومدار�َس تعليمية متمّيزة، 
وم�ساكن فاخرة، ومتاج���َر وفنادَق و�سققًا 
فندقية، ومطاع���م ومقاه���ي، وموؤ�س�سات 
اإىل مراك���ز  اإ�ساف���ة  مالي���ة وم�سرفي���ة، 
�سحية وثقافية وريا�سية، ومراكز خدمية 
ع�سرية خمتلفة، وحدائق ف�سيحة وكبرة، 
وبحرات مائية، ونواف���ر مو�سيقية تبعث 
عل���ى الإله���ام وتوؤّم���ن التن���زه وال�ستمتاع 

للعائلة.

اإدارة اجلامعــة وعمــادة كلية 
الهند�صــة، ورئا�صة ق�صم الهند�صة 
املدنيــة، يتقّدمون بخال�س ال�صكر 
لــالإدارة العامــة مل�صــروع )ماروتا 
�صيتــي(، والعاملــن فيه ملــا بذلوه 
الفائــدة  تقــدمي  يف  جهــد  مــن 

املرجّوة لطلبة الكلية.



العدد ال�صابع  ع�صر 1 / 6 / 2022

    مباراة تدريبية ملنتخب جامعة 
اجلزيرة اخلا�صة لكرة القدم 
على اأر�س ملعب اجلالء بدم�صق

الحتاد الوطن���ي لطلبة �سورية - فرع جامعة اجلزيرة 
اخلا�سة، مكتب الن�ساط الريا�سي، ممّثاًل بالزميل خليف 
الهاي����س ينظمون مباراة تدريبية ملنتخب جامعة اجلزيرة 
اخلا�سة لكرة القدم على اأر�سية ملعب اجلالء يوم الإثنن 
23 اأي���ار 2022، وجت���در الإ�س���ارة اإىل اأن���ه متَّ تخ�سي�س 
ح�س�س تدريبية اأ�سبوعية لتجهيز الفريق على امل�ستويات 

كّلها، اإذ �سي�سارك يف البطولت القادمة بعون اهلل. 

مناسبات – أيار 2022 من ن�صاطات وفعاليات جامعة اجلزيرة اخلا�صة خالل �صهر اأيار 2202


