
مع بداية الف�سل الثاين للعام الدرا�سي 2022-2021
يف جامعة اجلزيرة اخلا�سة... ما املطلوب؟

انتهى الف�ضل الأول للعام الدرا�ضي 2021-2022، يف �ضهر �ضباط املا�ضي، 
وه���ا قد بداأ الف�ض���ل الدرا�ضي الثاين، يف جامعة اجلزي���رة اخلا�ضة، بعد اأن 
اأم�ض���ى الطلب���ة ا�ضرتاح���ة كان���ت مبثابة اإج���ازة منح���وا مبوجبه���ا اأنف�ضهم 
فر�ض���ة لتخفيفال�ضغط واجلهد، من اأجل ا�ضتعادة حيويتهم ون�ضاطهم مع 

بدء الف�ضل الدرا�ضي الثاين.
اأبنائي الطلبة 

لق���د خ�ضت���م حتّدي���اً مهّم���اً يف الف�ض���ل الأول، ه���ذا التحّدي ال���ذي يعدُّ 
مقيا�ض���اً مل���دى قدرتكم على املواظبة على اجلد والتع���ب والدرا�ضة لتحقيق 
التف���ّوق والنج���اح يف نهاي���ة العام...ناأمل اأن تكونوا ق���د قّدمتم امتحاناتكم 

ب�ضورة مثالية، وحّققتم نتائج ممّيزة.
يف بداية الف�ضل الدرا�ضي الثاين، نرّحب بكم من جديد يف خمتلف الكليات 
ويف ال�ضن���وات كّله���ا... ون�ضاأل اهلل اأن يكتمل الع���ام الدرا�ضي احلايل مبزيد من 

الجتهاد والن�ضاط... كما البداية واأن يكون التفّوق حليفكم على الدوام.
كم���ا نرّحب بال�ضادة اأع�ض���اء الهيئة التدري�ضية الأفا�ضل الذين يبذلون 
جهداً كبرياً، ويبدون تعاوناً ملحوظاً مع خمتلف التن�ضيقيات يف الكلياتبكل 

التزام للح�ضول على �ضوّية عليا جلامعتهم واأبنائهم الطلبة.
والرتحي���ب م�ضتم���ر بال���كادر الإداري والعامل���ن يف جامع���ة اجلزي���رة 
اخلا�ض���ة، الذي���ن اأثبت���وا بجهوده���م والتزامه���م مبهّماته���م املكلف���ن به���ا 

ح�ضورهم وتعاونهم مع الطلبة واأع�ضاء الهيئة التدري�ضية يف اجلامعة.
اإن جامعتن���ا اإذ توؤّك���د التزامه���ا باجلدول الزمني للف�ض���ل الدرا�ضي الثاين 
للع���ام الدرا�ض���ي اجل���اري، اإمن���ا توؤّك���د عل���ى طّلبه���ا الأع���ّزاء ب���اأن ي�ضتع���ّدوا 
ل�ضتقبال الف�ضل الدرا�ضي الثاين بهّمة عالية، وحيوية متجّددة، وثقة كبرية 
بامل�ضتقب���ل... واأن ينّظم���وا وقتهم ويديرونه ب�ض���ورة مدرو�ضة وجتّنب اإهداره، 
والعم���ل عل���ى ا�ضتثم���اره يف مراجع���ة حما�ضراته���م ومتابعة الدرو����س العملية 
باهتم���ام كب���ري، وع���دم الإهم���ال يف التعاط���ي م���ع ال�ض���اأن الدرا�ض���ي... وخا�ضة 
الطلبة امل�ضتجّدين الذين مل يعودوا م�ضتجّدين الآن، بعد اأن خا�ضوا امتحانات 
الف�ض���ل الأول واكت�ضبوا خربة يف تن�ضيق مقّرراتهم وتنظيمها... وتعاملوا مع 

العملية المتحانية اجلامعية طيلة فرتة امتحانات الف�ضل الأول.
الطلبة الأعّزاء...

اإنن���ا اإذ نهنئكم بنجاحاتكم امل�ضّرفة خ���لل الف�ضل الدرا�ضي الأول، اإمنا 
ك���م وجهودكم بالنجاح والتفّوق خ���لل الف�ضل الدرا�ضي  ناأم���ل اأن يكّلل جدُّ
الث���اين، واعلم���وا اأنك���م ترتقون بالعل���م واملعرفة وت�ْضم���ون بالجتهاد، وقوة 

العزمية، واإن فعلتم ذلك فالتفّوق والتمّيز �ضيكون حليفكم...
وفقك���م اهلل و�ض���ّدد خطاكم واإىل مزيد من املرات���ب والتمّيز للإ�ضهام يف 

بناء جمتمعنا وبلدنا.

بقلم اأ.د.عــّزات قـا�سم  
رئي�س اجلامعــة – رئي�س التحريــر
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جامع���ة  ملجل����س  ال�سابع���ة  اجلل�س���ة  انعق���دت 
اجلزيرة اخلا�س���ة للعام الدرا�س���ي 2022-2021 
ي���وم ال�سب���ت املواف���ق ل����� 8 �سب���اط 2022 برئا�سة 
الأ�ست���اذ الدكت���ور ع���ّزات قا�سم رئي����س اجلامعة، 

وبح�سور ال�سادة اأع�ساء املجل�س.
اأّك���د الأ�ست���اذ الدكت���ور ع���ّزات ق��ا�س���م رئي�س 
اجلامعة خ���الل اجلل�سة على �سرورة اإيالء البحث 
العلمي والباحثني الهتمام املطلوب لإعداد اأبحاث 
علمية تكون مبثابة ر�سيد للجامعة، ومّت بحث وتبّني 
مبادرة لدعم البحث العلمي وحتفيز الباحثني عرب 
تق���دمي اق���راح ملجل����س الأمناء مبنحه���م مكافاآت 

ت�سجيعية، لقاء اإجناز تلك الأبحاث. 

كما مّت خالل اجلل�سة مناق�سة اأهم املو�سوعات 
الت���ي تهمُّ الطلب���ة، وبحث �سبل تذلي���ل ال�سعوبات 
الت���ي ق���د تواج���ه الطال���ب اأثن���اء الع���ام الدرا�سي 
2021-2022 وخ���الل �س���ر العملي���ة المتحانية، 
والثن���اء عل���ى املجه���ود املتمّيز الذي بذل���ه ال�سادة 
عمداء الكليات وروؤ�ساء الأق�س���ام، واأع�ساء الهيئة 
التدري�سي���ة، والزم���الء يف ف���رع الحت���اد الوطني 
لطلب���ة �سوري���ة جلامع���ة اجلزي���رة، والعاملون يف 
اجلامعة، و�سبل التعاون بني الطلبة واإدارة الكليات 
يف اجلامع���ة للنهو����س بالفعالي���ات الت���ي تقوم بها 
اجلامع���ة، ودعم املبادرات الفردي���ة املتمّيزة التي 

يقوم بها الطلبة.

د.قا�صم يف جل�صة جمل�س جامعة اجلزيرة اخلا�صة:
نويل اأهمية كبرية لت�صجيع البحث العلمي وتقدير الباحثني

يف هذا العدد:

* كلي��ة الهند�ص��ة يف جامعة اجلزي��رة اخلا�صة... وفل�صفته��ا يف التعليم 
العايل الهند�صي يف حوار مع الأ�صتاذ الدكتور اأمين العّمارين عميد الكلية.    
* التعلي��م اخلا�س بني الواقع... والأهداف، بقل��م د.عماد الدين حممد، 
اأ�صتاذ م�صاعد يف جامعة اجلزيرة اخلا�صة - كلية الهند�صة – ق�صم املعلوماتية.
* مناق�صة م�صروع تخّرج عن »�صرطان اجللد« يف كلية ال�صيدلة بجامعة 

اجلزيرة اخلا�صة.
* مناق�صة م�صروعات تخّرج يف جامعة اجلزيرة اخلا�صة )كلية الهند�صة 

املدنية(. الهند�صة  – ق�صم 

* ال�صعور ب�صدق النتماء اإىل موؤ�ص�صة تعليمية راقية: جامعة اجلزيرة 
اخلا�صة، بقلم اأ.�صعود الهفل.

* »الع�صق يبداأ من عينيك مولتي«، م�صاركة �صعرية للطالب: زياد غ�صان 
اأحمد اجللود.
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كلية الهند�سة يف جامعة اجلزيرة اخلا�سة... وفل�سفتها يف التعليم العايل الهند�سي
يف حوار مع الأ�ستاذ الدكتور اأمين العمارين عميد الكلية:

حتر�ــس جامعــة اجلزيــرة اخلا�سة علــى الهتمــام بطلبتها من 
خمتلف اجلوانب: العلمية والتطبيقية والتوا�سلية، فهي تعمل على 
تنميــة الإبداع الفكــري والفني واإعداد كفــاءات علمية قادرة على 
البتــكار ومزّودة باخلــرات الأكادميية والتطبيقيــة لتكون موؤّهلة 
هند�سيــًا وعلى م�ستوى عاٍل خلدمة املجتمــع يف جمال ممار�سة مهنة 

�ساتها: املعلوماتية واملدنية واملعمارية! الهند�سة مبختلف تخ�سّ
فمــا اأهداف كليــة الهند�سة، وما فل�سفتهــا يف التعليم العايل 
الهند�ســي، وما الر�سالــة التي تريد اإر�سالهــا للطلبة وكيف يتم 
تاأهيلهــم، وكيــف حتافظ اجلامعــة على موقعهــا التناف�سي بني 

اجلامعات الأخرى؟.
للوقــوف عند هــذه الق�سايــا، كان لـ ”اجلزيــرة“ الن�سرة 
الإلكرتونيــة للجامعــة اللقــاء الآتي مــع اأ.د.اأميــن العمارين 

عميد كلية الهند�سة يف اجلامعة:

�ــس1 – »اجلزيرة«: قبل اخلو�س يف احلديث عن كلية الهند�سة يف 
�ساته، وكيف ميكن  اجلامعة، ما فل�سفتكم يف التعليم العايل مبختلف تخ�سّ
لطلبتنا اليوم، اأن يفيدوا من تراثنا العلمي العربي واإجنازاته احل�سارية؟

الإن�سان يتعّلم من تراثه مع مراعاة متغّيات الع�سر
ج 1- د.العماريــن: يتط���ّور التعلي���م العايل بني احل���ني والآخر مع 
�ساته وزيادة عدد طاّلبه، واملتتّبع ملخرجات التعليم العايل  ات�ساع تخ�سّ
يالح���ظ اأهمي���ة العالقة بني ه���ذه املخرجات و�س���وق العم���ل، وبالتايل 
الهتم���ام به���ذه املخرجات ينعك����س باآث���ار اإيجابية عل���ى كّل من الفرد 

والأ�سرة واملجتمع بكامله.
الإن�سان يتعّلم من تراثه، وبذلك تتكّيف �سخ�سيته، والراث العلمي 
العرب���ي والإجن���ازات احل�ساري���ة كث���رة وغنية ع���ن الذك���ر ول بّد من 
ال�سر�ساد بهذا الراث احل�ساري لتكون لنا �سخ�سيتنا امل�ستقلة، ولكن 
ذل���ك كّله ل يجوز اأن يح���دث دون مراعاة ملتغّرات الع�سر، وما ي�ستجد 

فيه من تطّورات اإيجابية يف جميع املجالت.
�س2 – »اجلزيرة«: نّظمت كلية الهند�سة، مبختلف اأق�سامها بالتعاون 
مع فرع الحتاد الوطني لطلبة �سورية لقاءات ترحيبية بطالبها امل�ستجّدين 

للعام الدرا�سي 2021- 2022 وح�سرمت هذه اللقاءات بطبيعة احلال..
ما الر�سالة الت���ي اأردمت اإي�سالها للطلبة امل�ستجّدين، وما اخلطوات التي 
تت�سّمنها خّطتكم التدري�سية، وما الأولويات التي تاأخذونها يف عني الهتمام؟ 
اللقاءات الرتحيبية تعّرف الطلبة بحقوقهم وواجباتهم
يف خطتنا تطوير املهارات العلمية الريا�سية واحل�سابية

للطلب���ة  الرحيبي���ة  اللق���اءات  د.العماريــن: حر�سن���ا يف   -2 ج 
امل�ستجّدين لتقدمي حماور متنّوع���ة بتعريف الطالب حلقوقه وواجباته، 
وتزوي���ده مبفهوم نظام ال�ساعات املعتمدة يف اجلامعات اخلا�سة، وحّثه 

�سه. على التمّيز وفق رغبته وتخ�سّ
اأّما ع���ن اخلطوات التدري�سي���ة فهي تت�سّمن تق���دمي �سورة وا�سحة 
للمفاهي���م واملب���ادئ الأ�سا�سي���ة للهند�س���ة، تطوي���ر امله���ارات العلمي���ة 
الريا�سي���ة واحل�سابي���ة الت���ي ت�ساع���د عل���ى �سياغ���ة وح���ل امل�س���كالت 

الهند�سي���ة، تعزيز امله���ارات املرتبط���ة بالت�سمي���م الهند�سي وحت�سر 
الط���الب ملواجه���ة التحّدي���ات الواقعي���ة م���ن خ���الل تق���دمي م�سكالت 

�س. اجتماعية وبيئية واقت�سادية ذات �سلة بالتخ�سّ
وع���ن اأولويتنا يف كلي���ة الهند�سة فهي �سمان ا�ستم���رار التعّلم والتعليم 
اجليد جلمي���ع طالبنا الأعّزاء لكي ن�سل اإىل التمّي���ز يف التعليم الهند�سي 
والبحث العلمي جت�سيدًا لروؤية الكلية، وحتقيقًا لر�سالتها يف خدمة املجتمع.
�ــس3 – »اجلزيــرة«: كيف ت�سهمون يف متكني الطلب���ة من التفاعل مع 
اجلامعة ب�سكل مالئم للو�سول اإىل �سوّية تتنا�سب مع �سوق العمل بعد التخّرج.

تعزيز قدرة نظام التعليم والتدريب
من خالل م�ساركة الطالب يف ور�سات العمل

ج 3- د.العمارين: كلُّ فرد ميتلك قدرات ومهارات فريدة من نوعها 
يف جوان���ب متعّددة. وم�ساهمة الطاّلب يف تخطي���ط الأن�سطة التعليمية 
ي�ساعد الطلبة على التفاعل مع اجلامعة، ويف هذه احلالة �سوف يبذلون 
كلَّ جه���د من اأجل حتقيق هذه الأن�سط���ة؛ لأنهم ي�سعرون بالولء لها بعد 
اأن اأ�سهم���وا يف التخطي���ط لها. فالتعلُّ���م القائم على امله���ارات ل فائدة 
منه اإذا مل يتمَّ تطبيُق���ه. لذلك يتّم تعزيز قدرة نظام التعليم والتدريب 
من خ���الل م�ساركة الطالب يف ور�سات العم���ل التي تنظم يف اجلامعة، 
وكذل���ك التدريب امليداين الذي يربط املعرف���ة النظرية للطلبة باملعرفة 
التطبيقي���ة لهم ويك�سبهم معرفة وجتربة م�سبقة عن احلياة العملية بعد 
التخرج، وذلك للح�سول على خّريج قادر على املناف�سة يف �سوق العمل.

�ــس4 – »اجلزيــرة«: ل �س���ّك اأّن الأبحاث العلمي���ة توؤّهل الطالب 
لعمل الكث���ر من البحوث العلمي���ة اأثناء وبعد درا�ست���ه اجلامعية، وتعدُّ 
ر�سي���دًا علمي���ًا للجامعة وم�ستواه���ا وترتيبها التناف�س���ي بني اجلامعات 
الأخرى، كيف تقّيمون م�ستوى الأبحاث وم�سروعات التخّرج التي قّدمها 

طلبة كلية الهند�سة باأق�سامها املتنّوعة، يف جامعة اجلزيرة اخلا�سة؟
م�سروعات التخّرج لطاّلب كلية الهند�سة

تعك�س ن�سَج الوعي التكويني لديهم
ج 4- د.العماريــن: اإميان���ًا مّنا باأّن البحث العلم���ي حجر الأ�سا�س يف 
اأّي موؤ�س�س���ة تعليمي���ة، والتي تهدف اإىل حّل م�سائ���ل وم�سكالت تقنية ت�سهم 
يف التنمي���ة الفكرية والقت�سادية للمجتمع���ات... من هذا املنطلق ل بّد من 
توف���ر بيئة بحثية ت�ساعد عل���ى القيام بالبحوث العملية م���ن اأدوات للبحث 
العلم���ي، ت�سجي���ع الباحثني، وعم���ل م�سابق���ات وتكرمي الباحث���ني. مو�سوع 
البح���ث العلم���ي يف اجلامع���ات ب�سكل عام يحت���اج اإىل كثر م���ن الهتمام، 
ناأم���ل اأن تك���ون مب���ادرة جمل�س جامع���ة اجلزي���رة اخلا�سة موؤّخ���رًا بدعم 
البح���ث العلمي وحتفي���ز الباحثني هي خطوة يف الجت���اه ال�سحيح، ونتمّنى 
يف امل�ستقب���ل اإيالء البح���ث العلمي والباحثني الهتم���ام املطلوب والت�سجيع 
للقي���ام باأبحاث علمية ت�سّكل ر�سيدًا له���ا يف حت�سني ترتيبها وت�سنيفها بني 
اجلامع���ات الأخرى، اأما عن م�سروعات التخّرج لطاّلب كلية الهند�سة فهي 
تعك�س ن�سَج الوعي التكويني لديهم، الذي يت�سّكل من خالل الراكم املعريف 
�سات  الأكادمي���ي الهند�سي، فهي تتناول جوان���ب عديدة يف خمتلف التخ�سّ
الهند�سية التي ترتقي من امل�ستوى اجليد وحتى التمّيز يف بع�س امل�سروعات.
�ــس5 – »اجلزيــرة«: م���ا اآلي���ة اإك�س���اب طلبة الهند�س���ة مبختلف 

تفّرعاتها املعرفة والجتاهات واملهارات التي ت�ساعدهم يف حتقيق تعّلم 
فّعال م���دى احلياة، واكت�س���اف اأنف�سهم وم�ساعدته���م يف اتخاذ القرار 

املهني املتعّلق مب�ستقبلهم وانخراطهم يف �سوق العمل؟
اإك�ساب املتعّلم القدرة على توليد املعرفة وابتكارها

التعّلم مدى احلياة اأمر اأ�سا�سي بالن�سبة للطلبة ملواكبة 
�سوق العمل

ج 5 - د.العماريــن: مل يعد التعليم تعليم���ًا قائمًا على اإك�ساب املتعّلم 
ق���درًا من املعرف���ة �سرعان ما تختف���ي بانتهاء الغاية منها، ب���ل تعّدى ذلك 
لإك�س���اب املتعّلم الق���درة على توليد املعرفة وابتكاره���ا. لتعّلم مدى احلياة 
يعني التعليم الناجت عن دمج التعليم النظامي وغر النظامي، وذلك خللق 
الق���درة على التطوي���ر امل�ستمر مدى احلي���اة. اإن التعّلم م���دى احلياة اأمر 
اأ�سا�سي بالن�سبة للطلبة ملواكبة �سوق العمل املتغّرة با�ستمرار والتكنولوجيا. 
ه���ذا يتطّلب �سرورة التوعي���ة باأهمية التعّلم مدى احلي���اة، وتعّلم املهارات 

التي ت�ساعد الطلبة على التكّيف مع العامل املتغّر من اأي وقت م�سى. 
�ــس6 – »اجلزيــرة«: ل �س���ّك اأن الزي���ارات العلمي���ة يف جامع���ة 
اجلزي���رة اخلا�سة حتظى باأهمية كبرة، ملا لها من دور يف دعم العملية 
التعليمي���ة، والتاأثر الإيجابي على م�سرة حي���اة الطالب، واأنتم يف كلية 
الهند�س���ة نّظمتم زي���ارات ورحالت علمي���ة لطلبة الهند�س���ة اإىل مواقع 
م�سروع���ات لالّطالع على مناذج تطبيقية على اأر����س الواقع �سواء على 

�سعيد الهند�سة املعلوماتية اأو الهند�سة املدنية اأو هند�سة العمارة..
ه���ل ت���رون اأن الزيارات الت���ي تدرجونها �سمن خّطتك���م لكّل ف�سل 
درا�سي حتّقق اأهدافها، وما انعكا�سها على الطلبة فكرًا وممار�سة؟ وهل 

ثّمة خطط لتطويرها يف امل�ستقبل؟ وكيف؟
الرحالت والزيارات العلمية امليدانية

ُتك�سب الطلبة �سلوكيات ح�سنة، وتنّمي العالقات 
الجتماعية

ج 6 - د.العماريــن: تع���دُّ الرح���الت والزيارات العلمي���ة من اأهم 
الأن�سط���ة اجلامعية اإثراء خل���ربات الطالب التعليمية، كم���ا تعدُّ و�سيلة 
تعليمي���ة ناجحة لك�سر جمود املناه���ج وفق برامج علمية مدرو�سة، تاأخذ 
بع���ني الهتمام تعزيز مبداأ التعّلم الذات���ي والتعّلم باملالحظة املبا�سرة، 
واإدراك العالقات ب���ني مكّونات البيئة، وقد لحظنا من خالل الزيارات 
اكت�س���اب الطالب �سلوكيات ح�سنة، مثل الن�سباط والنظام والحرام، 
اإ�سافة اإىل تكوين عادات حميدة كالعتماد على النف�س وحتّمل امل�سوؤولية 
وال�س���رب، ف�ساًل عن كونها تنّمي العالقات الجتماعية وت�ساعدهم على 
التكّيف مع اأنف�سهم وزمالئه���م وجمتمعهم، كما تتيح الفر�سة للمدّر�س 
للتع���ّرف على قدرات الطالب عن كث���ب ما ي�ساعده على تقوميها، ورمّبا 

يكت�سف مواهب واجتاهات فيدعمها وينميه. 
اأّما ع���ن خططنا امل�ستقبلية بهذا اخل�سو�س فن�سعى جاهدين لعمل 
�سراك���ة مع ال�س���ركات واملوؤ�س�سات اخلدمي���ة يف املجتمع من خالل عمل 
دورات وور�س���ات عمل ون���دوات علمي���ة م�سركة تعود بالنف���ع واكت�ساب 

اخلربات لطالب كلية الهند�س���ة من النواحي العملية 
العلمية والتطبيقية.

للطلبــة  اجليــد  والتعليــم  التعّلــم  ا�ستمــرار  �سمــان  اأولويتنــا،   *
العلمــي. والبحــث  الهند�ســي  التعليــم  يف  التمّيــز  اإىل  لن�ســل    
* ل بّد من توفي بيئة بحثية ت�ساعد على القيام بالبحوث العملية من اأدوات للبحث العلمي.
ــة  ــط ــس ــ� ــمــيــة مـــن اأهـــــم الأن ــل ــع * الــــرحــــالت والـــــزيـــــارات ال
ــيــمــيــة. ــتــعــل ال ـــب  ـــال ـــط ال اإثـــــــــراء خلــــــرات     اجلـــامـــعـــيـــة 
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ال�سية الذاتية

اأ.د.اأمين يو�سف العمارين، توّلد حمافظة درعا عام 1973 
املوؤهالت العلمية:

�س »الهند�سة اجليوتكنيكية« من جامعة دم�سق 2017. - دكتوراه يف الهند�سة املدنية، تخ�سّ
- ع�سو هيئة تدري�سية يف كّلية الهند�سة بجامعة اجلزيرة اخلا�سة )من عام 2019 حتى 2022(.

اخلرات التدري�سية:
- مدّر�س مادة )مواد البناء(، جامعة كالري – اإيط���الي�ا 2007.

- تدريب برامج التحليل الإن�سائي )ETABS، SAP، SAFE، PROKON(، نقابة املهند�سني – 
اجلمعية املعلوماتية ال�سورية، مراكز خا�سة، 2011 – 2008.

- مدر�س مادة )عملي التجارب املخربية(، جامعة دم�سق، كلية الهند�سة املدنية )2017-2014(.
- مدّر�س ماّدة: )ميكانيك الربة 1+2(، جامعة دم�سق، كلية الهند�سة املدنية )2014–2017(.

- مدّر�س مادة: )مواد البناء(، جامعة اجلزيرة اخلا�سة، كلية الهند�سة املدنية )2019-2018(.
- مدّر����س م���واد: )اجليولوجي���ا الهند�سية، هند�س���ة الأ�سا�س���ات 1، هند�سة الأ�سا�س���ات 2(، جامعة 

اجلزيرة اخلا�سة، كلية الهند�سة املدنية )2021-2018(.
املواقع التي تقّلدها:

- عميد كلية الهند�سة يف جامعة اجلزيرة اخلا�سة من عام 2021 حتى الآن.
- مهند�س ا�ست�ساري، نقابة املهند�سني من عام 2017 حتى الآن.

- مدير ق�سم الإن�ساء يف �سركة البناء والإن�ساءات الهند�سية من عام 2013 حتى الآن.
.)2013-2017( ،)UN-IOM( مهند�س ا�ست�ساري، الأمم املتحدة - املنظمة الدولية لالجئني والهجرة -

- مهند�س اإ�سراف، املكتب ال�ست�ساري الهند�سي، )2012-2007(.
الكتب والأبحاث املن�سورة: 

 Impact of rising temperatures on volumetric shrinkage &( :بح���ث بعن���وان -
 Electronic( يف جمل���ة ،)hydraulic conductivity of compacted natural clay liners

Journal of Geotechnical Engineering( عام 2017. 

- بح���ث بعن���وان: )تاأثر درج���ات احل���رارة على مزيج 
ترب���ة ”غ�سار- رم���ل« ل�ستخدامها كبطان���ة يف مواقع ردم 
النفايات ال�سلبة(، جملة جامع���ة البعث للعلوم الهند�سية، 

عام 2017.
- بحث بعنوان: )تاأث���ر اإ�سافة الرمل للرب الغ�سارية 
امل�ستخدمة يف مواق���ع ردم النفايات على معامل النفاذية(، 

جملة جامعة البعث للعلوم الهند�سية، 2017.
- بح���ث بعنوان: )ت�سميم وتطوير خلية جهاز الأدومر 
لقيا����س التغ���ّرات احلجمي���ة الناجت���ة ع���ن تغ���ّر درج���ة 

احلرارة(، جملة جامعة البعث للعلوم الهند�سية، 2014.
- بح���ث بعن���وان: )درا�س���ة جتريبية وحتليلي���ة لنفاذية 
الأترب���ة الغ�ساري���ة يف املنطق���ة اجلنوبي���ة م���ن �سوري���ة(، 

جملة جامع���ة دم�سق للعلوم 
الهند�سية، 2006.

امل�ساركات يف موؤمترات 
وندوات حمليــة وعربية 

ودولية:
- موؤمتر ح���ول ا�ستعادة 
واإع���ادة تدوير م���واد البناء 

)اإيط�����الي����ا - 2007(.
- موؤمت����ر ح����ول مب����ادئ 
ال�سلوك والأخالقيات املهنية 
)املنظم����ة الدولي����ة لالجئني 
  )UN-IOM والهج����رة)

.)2017

جامعة اجلزيرة اخلا�صة تعلن اأجور نقل الطالب
وحت��ّدد قيمتها ب� 740 األف لرية �ص��ورية ال غري 

للف�صل الثاين 2022-2021

طالبنا وطالباتنا الأعزاء:
نعلمك���م اأّن ر�سم ال�س���راك يف و�سائط النق���ل اخلا�سة باجلامعة 
للف�س���ل الدرا�سي الث���اين 2021-2022 هو 740.000 ل���رة �سورية ل 

غر، وفق برنامج الرحالت واخلطوط املعتمد.
وُتتيح لكم اجلامعة اإمكانية ت�سديد املبلغ على دفعتني خالل الف�سل 
الدرا�س���ّي الثاين عل���ى اأن تكون الدفعة الأوىل مبق���دار 400.000 لرة 

�سورية.
ويك���ون الت�سدي���د يف مكتب اجلامع���ة بغباغب، وكذل���ك عن طريق 
بوابة الطال���ب الإلكرونية )تبويبة اخلدمات( عن طريق اإبداء الرغبة 
يف ال�س���راك باخلدمة، وذلك بداية من ي���وم الأحد املوافق 27 �سباط 

.2022

جامعة اجلزيرة اخلا�صة تنعي واحداً من طلبتها املتميزين
املرحوم: جمد طه خليفة

فق���دت جامع���ة اجلزي���رة اخلا�س���ة واح���دًا م���ن طلبته���ا 
املتميزي���ن يف حادث �سر موؤمل �سب���اح الإثنني 27 رجب 1443 
ه� املوافق ل� 28 �سباط 2022 م، وهو املرحوم: جمد طه خليفة، 
الطالب يف كلية ال�سيدلة، ومبزيد من الأ�سى واحلزن والت�سليم 
بق�س���اء اهلل وقدره، رئا�سة جامعة اجلزيرة اخلا�سة، واأع�ساء 
الهيئة التدري�سية وكافة كوادرها التدري�سية والإدارية وطلبتها، 
وفرع اجلامعة لالحتاد الوطني لطلب���ة �سورية، يتقّدمون باأحّر 
التع���ازي من الأ�ست���اذ الدكتور طه اخلليفة وم���ن ذوي الفقيد، 
�سائل���ني اهلل عّز وج���ل اأن يتغّم���ده بوا�سع رحمت���ه، ويلهم ذويه 

ال�سرب وال�سلوان. 
اإنا هلل واإنا اليه راجعون

جامعة اجلزيرة اخلا�صة
تبارك للطالب املقبولني يف مفا�صلة الف�صل الثاين

للعام الدرا�صي 2022-2021

جامع���ة اجلزي���رة اخلا�سة اإذ تب���ارك لطالبها املقبول���ني يف مفا�سلة الف�س���ل الثاين للعام 
الدرا�س���ي 2021-2022 وبعد ا�ستكمال عملية ت�سجيلهم اأ�سوًل اإمنا تذّكرهم باأن الطالب ل يعدُّ 
م�سّج���اًل يف حال عدم ت�سديده للمبلغ املطلوب، وت�سليمه الوثائق املطلوبة كلها، ل�ستكمال عملية 
الت�سجيل يف مديرية �سوؤون الطالب وفق املواعيد املحددة، اآملني من الطالب الناجحني التقّيد 

باملواعيد املذكورة وتقدمي الوثائق املطلوبة.
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من م�سروعات التخّرج التي نوق�ست يف كلية ال�سيدلة بجامعة اجلزيرة اخلا�سة يف مطلع الف�سل الدرا�سي 
الث���اين للعام الدرا�سي 2021-2022: »�سرط���ان اجللد« للطلبة: فاطمة حممود العبد اهلل، مري مي�سيل نعمه، 
زينة احلم�سي، عبد الغني اأ�سامة اإ�سماعيل، باإ�سراف الدكتور جمد اللحام. تاأّلفت جلنة املناق�سة من الدكتور 

طالل عجالين، والدكتور ب�سار عزام، والدكتور اإياد اللو�س.

كان ختام امتحانات الف�سل الدرا�سي الأول للعام الدرا�سي 2021-2022 يف جامعة اجلزيرة اخلا�سة – 
كلي���ة ال�سيدلة امتحان املالزمة النظري واملقابلة ال�سفهية، الذي جرى يف ال�سيدلية الفرا�سية باجلامعة، 

يوم الأربعاء 16 �سباط 2022.
ومع نهاية المتحانات يف كلية ال�سيدلة، وبف�سل اجلهود اجلّبارة التي بذلها الأ�ساتذة يف الكلية واأع�ساء 

جلنة الر�سد، يكون قد بلغ عدد املواد املوؤر�سفة 56 مقّررًا با�ستثناء مواد املتطّلبات..
رئا�س���ة اجلامعة وعمادة كلية ال�سيدل���ة اإذ يتقّدمون بال�سكر من ال�سادة اأع�ساء الهيئة التدري�سية وفريق 

العمل الذي اأجنز اأر�سفة املواد، اإمنا يتمّنون النجاح والتوفيق لكافة الطلبة.

مّت���ت مناق�س���ة امل�سروع يوم 26 �سب���اط 2022 على مدّرج كلية الهند�سة يف مق���ر اجلامعة، حيث مّت ت�سليط 
ال�س���وء عل���ى مر�س ال�سرط���ان ب�سورة عاّم���ة، والعوامل التي ت���وؤّدي اإىل �سرطان اجللد، �س���واء اأكانت داخلية 
اأو خارجي���ة، وكيفي���ة عالجه، والت�سخي�س من خ���الل عمل جراحي اأو ك�سط كهربائ���ي، وكيفية جراحة مو�س، 
وتط���ّرق امل�سروع مل�سّببات ال�سرطان املتمّثلة يف التدخ���ني والكحول... وغرها من الأ�سباب، والآلية الإمرا�سية 
لل�سرط���ان، و�سرطان اجللد امليالنيني وغر ميالنيني، ونّوه الطلبة اإىل ما اأّكدته درا�سات حديثة يف اأن فرو�س 
الورم احلليمي الب�سري له دور يف �سرطان اجللد، وتناولوا كيفية العالج من خالل اللقاحات املتوّفرة، موؤّكدين 
 )TP53( اأن موان���ع احلمل الفموية تخّف�س خماط���ر الإ�سابة ب�سرطان املبي�س، ودور الربوت���ني الكابح للورم

فقدان وقدرته يوؤّدي لل�سرطان.
م���ن تو�سيات امل�سروع: التاأكيد ب���اأن الأ�سعة فوق البنف�سجية لها دور م�سّب���ب ل�سرطان اجللد، لذبك ينبغي 

حماية اجللد من التعّر�س لل�سم�س يف وقت الذروة، و�سوي املياه بكمية كافية... وغرها من الأ�سباب. 
اإدارة جامعة اجلزيرة اخلا�سة وعمادة كلية ال�سيدلة تبارك لطلبتها الأعّزاء مناق�سة م�سروعات تخّرجهم 

وتتمّنى لهم النجاح والتوفيق.

ناق����س طلبة كلية الهند�س���ة – ق�سم الهند�سة املدنية يف جامعة اجلزيرة اخلا�سة م�سروعات تخّرجهم يف مدّرج 
الكلية على مدار يومي ال�سبت والأحد 26 و27 �سباط 2022، كان عدد الطلبة يف امل�سروع رقم )1( قد بلغ 26 طالبًا 
وطالب���ة، يف 18 جمموع���ة... اأما عدد الطلب���ة يف امل�سروع رقم )2( فقد بلغ 15 طالب���ًا وطالبة، يف 9 جمموعات، اإذ 
حتّدثوا فيها عن م�سامني م�سروعاتهم، وتفا�سيل املخّططات، وامل�ساحات التي ت�سغلها املباين، مو�سوع درا�ساتهم.

در�ست هذه امل�سروعات يف معظمها ت�ساميم اأبنية برجية من الناحية الإن�سائية )�سكنية، جتارية، حكومية( يف 
ع���دد من املحافظات ال�سورية مثل: دم�سق وريف دم�س���ق ودرعا وال�سويداء والالذقية.. ومب�ساحات خمتلفة.. وبعدد 

خمتلف من الطوابق، اإ�سافة اإىل اأقبية ومالجئ.
ت���وّزع الإ�سراف عل���ى م�سروعات تخّرج الطلب���ة بني كّل من الدكتور اأمي���ن العمارين، الدكتور ف���وؤاد بح�سا�س، 

الدكتور معني �سكران، الدكتور اأجمد حلواين.
وتاأّلف���ت جلن���ة املناق�سة من ال�سادة: الدكت���ور اأمين العمارين، والدكتور فواز م�سوت���ي، الدكتور فوؤاد بح�سا�س، 
الدكتور معني �سكران، الدكتور اأجمد حلواين، الدكتور مروان حممود مع مراعاة ح�سور الدكتور امل�سرف اإىل جانب 

جلنة املناق�سة بطبيعة احلال.

41 طالبًا وطالبة يف كلية الهند�سة - ق�سم الهند�سة املدنية
يف جامعة اجلزيرة اخلا�سة يناق�سون م�سروعات تخّرجهم يف 27 جمموعة 

مناق�ســة م�ســروع تخّرج عــن »�سرطــان اجللد«
يف كليــة ال�سيدلــة بجامعة اجلزيــرة اخلا�سة

56 مقّررًا با�ستثناء مواد املتطّلبات..
عدد املواد املوؤر�سفة يف كلية ال�سيدلة بجامعة اجلزيرة اخلا�سة

امل�صروع رقم )1( الف�صل الدرا�صي الأول 2022-2021
26 طالبًا وطالبة، يف 18 جمموعة

الطلبة الذين ناق�سوا م�سروعات تخّرجهم هم:
1- رامز العويد، باإ�سراف د.اأجمد حلواين.

2- جمد بريك هنيدي، باإ�سراف د.اأجمد حلواين.
3- بتول �سّرية، باإ�سراف د.اأجمد حلواين.

4- با�سل العلي، حممد ال�سالمة، باإ�سراف د.اأمين العمارين. 
5- دميا اأبو زين الدين عزام، باإ�سراف د.معني ال�سكران.

6- لنا عدوان، باإ�سراف د.معني ال�سكران.
7- حممد لذقاين، باإ�سراف د.معني ال�سكران.

8- دانة وردة، باإ�سراف د.معني ال�سكران.
9- بتول احل�سني، عمر �سليق، باإ�سراف د.معني ال�سكران.

10- اأحمد عزوز، حممد خزنة كاتبي، باإ�سراف د.معني ال�سكران.
11- حمزة الدغيم، م�سعب حممود، باإ�سراف د.فوؤاد بح�سا�س.

12- اإمام العنداري، باإ�سراف د.فوؤاد بح�سا�س.
13- كرم مال را�سد، ماهر املحّمد باإ�سراف د.فوؤاد بح�سا�س.

14- حمزة اإبراهيم، باإ�سراف د.فوؤاد بح�سا�س.
15- عمر تكلة، حممد قزاز، باإ�سراف د.فوؤاد بح�سا�س.

16- نّوار ياغي، باإ�سراف د.فوؤاد بح�سا�س. 
17- اأحمد عبد الرحيم العبد الكرمي، ي�سار عبدو ال�سريدة، باإ�سراف د.اأمين العمارين.

18- عمران جمعة، حممد الباقر �ساي�س، باإ�سراف: د.اأمين العمارين.
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امل�صروع رقم )2( الف�صل الدرا�صي الأول 2022-2021
15 طالبًا وطالبة، يف 9 جمموعات

الطلبة الذين ناق�سوا م�سروعات تخّرجهم هم:
1- حممد �سعد عامر نحا�س، حامد الأحمد، باإ�سراف د.اأجمد احللواين.

2- يزن �سمر هالل، مهنا اأبو �سالح، باإ�سراف د.اأجمد حلواين.

3- ب�سار نزيه ال�سعار، باإ�سراف د.اأجمد حلواين.
4- حممد خ�سر الع�ّساف، باإ�سراف د.اأجمد حلواين.

5- جود عبد اهلل احلميد، باإ�سراف د.اأمين العمارين. 
6- يامن ح�سان ديوب، حيان ن�سال �سبع، باإ�سراف: د.اأمين العمارين.

7- ف�سل ممدوح الأو�س، بهاء اأمني زيدان، باإ�سراف: د.اأمين العمارين.
8- نداء حم�سو، م�سر حم�سو، باإ�سراف د.فوؤاد بح�سا�س.

9- حممود ح�سني اخلزام، حممداأحمد حر�س، باإ�سراف د.اأمين العمارين.

اإدارة جامعة اجلزيرة اخلا�صة وعمادة كلية الهند�صة، وق�صم الهند�صة املدنية يباركون للطلبة 
مناق�صة م�صروعات تخّرجهم، ويتمّنون لهم النجاح والتوفيق يف حياتهم العملية.
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ت�سوير: حممد ونو�سة
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التعليم اخلا�س
بني الواقع... 

والأهداف
بقلم د.عماد الدين حممد

اأ�ضتاذ م�ضاعد يف جامعة اجلزيرة اخلا�ضة 
كلية الهند�ضة – ق�ضم املعلوماتية

يع���دُّ التعليم الع���ايل اخلا�س رديفًا للتعليم احلكومي على ال�سعيد العامل���ي، حيث ُيناط به امل�ساركة يف 
دفع عجلة القت�ساد والتنمية للمجتمعات، ومل تكن �سورية ا�ستثناًء يف ذلك.

من الأهداف املر�سومة للتعليم اخلا�س:
�ساته  اإف�ساح املجال اأمام اأكرب �سريحة جمتمعية للح�سول على التعليم العايل بفروعه وتخ�سّ 	•

املطلوبة، لدفع عجلة التنمية.
اإيجاد فر�س عمل جديدة ملختلف ال�سرائح املجتمعية، من خالل اجلامعات اخلا�سة، واحلاجة  	•

لكوادر تدري�سية واإدارية وخدمية باأعداد مقبولة.
���ع اجلامعات اخلا�سة، اإذ تظه���ر احلاجة لكثر من  العم���ل عل���ى تنمي���ة املناطق، حيث تتو�سّ 	•

املن�ساآت ال�سرورية يف التجّمعات الطالبية امل�ستحدثة.
العم���ل عل���ى ربط اجلامع���ات اخلا�سة مع �س���وق العمل كمثيالتها م���ن اجلامعات احلكومية،  	•

و�سرورة امل�ساهمة يف اإيجاد حلول علمية للم�سكالت القت�سادية والجتماعية وغرها.
ال�ســوؤال الأهــم اليوم، اأيــن نحن من الأهداف املرجــّوة؟ وما �سلبيــات واإيجابيات الو�سع 

احلايل للتعليم العايل اخلا�س؟
بغ����سِّ النظ���ر عن الظروف ال�ستثنائية التي منرُّ بها، وبغ�سِّ النظر عن تاأثراتها ال�سلبية على خمتلف 
القطاع���ات: القت�سادي���ة واخلدمي���ة والجتماعية؛ مبا فيه���ا قّطاع التعلي���م، كان باإم���كان التعليم العايل 

اخلا�س اأن يكون بحالة اأف�سل، وكان باإمكانه تاأدية دور اأكرب على ال�سعيد املجتمعي.
فلو اأجرينا حتلياًل لواقع التعليم العايل اخلا�س، جند عوامل اإيجابية داعمة مثل:

ي�ستطيع قّطاع التعليم العايل اخلا�س اختيار الكادر الكفوؤ، �سواء يف الإدارة، اأو كاأع�ساء هيئة  	•

تدري�سية، فهناك طاقات علمية واإدارية وخربة كافية.
الإقب���ال املتزاي���د على التعليم العايل اخلا�س، وبغ�ّس النظر ع���ن الأ�سباب، ي�سّكل عامَل قّوة  	•

وحمّرَك دفٍع لالأمام للجامعات اخلا�سة، حيث يوّفر ال�سيولة ولو ن�سبيًا للعمل.
املرونة التي من املفر�س اأن القطاع اخلا�س يتمّتع بها، حيث من املفر�س اأن تغيب فيه اأمور  	•

الروت���ني والبروقراطي���ة وتعقيدات القوانني على ِقدمه���ا، مع العلم اأن غياب هذه املرون���ة، ي�سّكل قّوة �سدٍّ 
معاك�سة وعامل ف�سل.

التع���اون الكب���ر الذي تبدي���ه اجلامعات احلكومية من حيث اإعارة ال���كادر التدري�سي وتقدمي  	•

الت�سهي���الت واملخاب���ر لطاّلب اجلامعات اخلا�س���ة، والذي �ساعد على تاأمني متطّلب���ات العملية التدري�سية 
يف اجلامعات اخلا�سة.

لكن هناك عوامل �سلبية ل ميكن اإهمال تاأثيها:
ع اجلامعات يف مناطق بعيدة عن مراكز املدن، وغياب املحال التجارية التي توّفر م�ستلزمات  تو�سّ  

الطلبة الدرا�سية الأ�سا�سية املختلفة.
عدم توّفر الكثر من احلاجيات الأ�سا�سية، والوثوقية ال�سعيفة للمتوّفر، وغالء الثمن: كالدارات   

مثاًل التي يحتاجها طالب الهند�سة على اختالف اخت�سا�ساتهم.
�سعوبة تاأمني امل�ستلزمات الأ�سا�سية من جتهيزات ومواد لزوم العملية التدري�سية بفعل احل�سار   

وغره.
اإن التع���اون بني جمموعة امل�ستفيدين م���ن التعليم العايل اخلا�س )الدولة، الطلب���ة، الكادر التدري�سي 
والإداري واأ�سح���اب الن�س���اط القت�س���ادي التج���اري، ال�سناع���ي والزراع���ي( ي�ساع���د يف امل�ساهمة بدفع 
الو�س���ع القت�س���ادي اإىل الأمام، وهنا يطرح �سوؤال ما الذي مينع من ترتيب تعاون بني ال�سناعيني والتّجار 
���ة من جهة اأخرى؟ حي���ث ميكن اأن يت���مَّ البحث عن حلول  واأ�سح���اب امله���ن من جه���ة، واجلامعات اخلا�سّ
م���ن خالل م�سروعات تكون طالبية، ويف الوقت نف�س���ه هي م�سكالت لدى ال�سناعيني اأو/ التجار. ت�سميم 
برام���ج – ت�سميم بع�س الأجهزة والعدد ال�سناعي���ة اأو تطويرها، وهذا حمور ميكن اأن ميتّد بعيدًا، ويعود 
بالفائ���دة على كّل الأط���راف، ومن الطبيعي اأن تراف���ق ذلك م�سكالت و�سعوبات، لك���ن اجلامعات يف دول 

العامل هي املراكز التي حتّل فيها تلك امل�سكالت، وُتذّلل فيها اأي �سعوبات. 
ميكن لطلبة اجلامعة اختيار عناوين م�سروعات التخّرج من م�سكالت تواجه اأ�سحاب الن�ساط التجاري 
اأو ال�سناعي، وبذلك يعمل الطالب مع الدكتور امل�سرف على درا�سة وحتليل م�سكلة واقعية، واإيجاد احللول 
املمكن���ة، وبذل���ك يدخ���ل الطالب ب�سورة غ���ر مبا�سرة ل�سوق العم���ل، وميكن اأن يتّم متوي���ل مركز اأبحاث 
مل�سكالت الن�ساط ال�سناعي والتجاري من قبل اأ�سحاب هذا الن�ساط، مّما يجعل اجلامعة �سريكًا يف اإيجاد 
احللول لكثر من امل�سكالت التي تواجه تطّور القت�ساد، وبتكلفة معقولة، على غرار ما يح�سل يف خمتلف 

بلدان العامل.
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ال�سعور ب�سدق النتماء اإىل موؤ�س�سة تعليمية راقية
جامعة اجلزيرة اخلا�سة

اأ.�ضعود الهفل 
اأمن ال�ضندوق يف اجلامعة

يف مث���ل ه���ذه الأيام قب���ل �ست �سن���وات بداأت عمل���ي يف جامعة 
اجلزيرة اخلا�سة، فمنذ عام 2016 واأنا اأتابع عملي كاأمني �سندوق 

بكل فخر واعتزاز، اإذ ميكن تلخي�س ما اأقوم به من اأعمال بالآتي:
- التعام���ل مع الأمور املالية م���ن خالل القيام بعمليات حت�سيل 

الر�سوم الدرا�سية واإدارة ح�سابات القب�س والدفع. 
- حتميل البيانات اخلا�سة بدفعات الطلبة على احلا�سوب وفق 

قاعدة البيانات املعتمدة.
- الإجاب���ة ع���ن اأ�سئل���ة وا�ستف�س���ارات املراجع���ني م���ن الطلبة 

واأع�ساء الهيئة التدري�سية واملوّظفني العاملني يف اجلامعة.
- حف���ظ وثائق وم�ستندات الر�س���وم الدرا�سية يف ملفات خا�سة 

ب�سكل منتظم وب�سورة �سليمة.
- ت�سلي���م الرواتب والأجور لأع�ساء الهيئة التدري�سية واملوظفني 

العاملني يف اجلامعة، واملتعاقدين معها.
- تنفيذ ما اأُكّلف به من اأعمال اأخرى يف جمال اخت�سا�سي وفق 

احتياجات اجلامعة.
- اّتباع جميع الإجراءات القانونية التابعة للجامعة.

ُيق���ال اإن اأم���ني ال�سندوق يعدُّ اأح���د الدعائ���م الأ�سا�سية للبنية 
التحتي���ة املالي���ة للموؤ�س�س���ة، حيث تتطّل���ب مهامه امله���ارة واملعرفة 
واخل���ربة املالية، وامت���الك امله���ارات ال�سخ�سية، واملظه���ر املهني 
القوي، والقدرة على التعامل مع الأنواع املُختلفة من املحيطني به...
ل���ذا، اأدركُت م���ن بداية عملي يف جامعة اجلزي���رة اخلا�سة اأنه 
يجب عل���ّي اإتقان مه���ارات وموؤّهالت �سخ�سي���ة ووظيفية عّدة، من 
اأج���ل تاأدية وظيفت���ي، ومنها: الدّق���ة والأمانة والإخال����س، و�سرعة 
البديه���ة، وحتّم���ل ال�سغ���ط، والعم���ل يف اأوق���ات الأعي���اد والعط���ل 
الر�سمي���ة، ومهارات التعاون مع فريق العم���ل، والتمّتع بالأخالقيات 
احل�سن���ة، واللباقة يف التعامل م���ع املراجعني، واحل����س بامل�سوؤولية، 
وح�س���ن اإدارة الوقت، مبا يكفل جناح���ي يف ت�سير الأعمال... وهي 
مهّمات اأراها من واجبي، طاملا اأنني اأر�سي اهلل واأر�سي نف�سي، وَمْن 
ه���م ح���ويل، وكلُّ ذلك ي�سعرين ب�س���دق النتماء اإىل ه���ذه املوؤ�س�سة 

التعليمية الراقية )جامعة اجلزيرة اخلا�سة(.
لقد عّلمتنا اجلامعة باإدارتها احلكيمة اأن الإن�سان الذي يريد اأن 
يكون ناجحًا يف عمله علي���ه اأن يكون متوا�سعًا، خمل�سًا، متفانيًا يف 
عمله، ويعمل بروح الفريق، ويقّدم اخلدمات للمراجعني بكّل احرام 
وحمّبة، مّما يدعونا كعاملني اإىل التم�ّسك باللتزام وال�سعور ب�سدق 
النتماء اإىل هذه املوؤ�س�سة التعليمية الرائعة، كما يدعونا اإىل تطوير 

مهاراتنا والإبداع فيما نقّدمه من اأعمال مكلفني بها.

�لع�شق يبد�أ من عينيك موالتي

من فعاليات مناق�سة م�سروعات التخّرج يف جامعة اجلزيرة اخلا�سة
 الف�سل الدرا�سي الأول 2022-2021

الع�سق يبداأ من عينيك مولتي
لينرث يف الأفق عبقًا بعتق زماين
اأنا اأرقُّ النا�س قلبًا يف حماكاتي

واأ�سلب العيدان عودًا لو دنا داين
نرثُت كنانتي يف �سفحة التاريخ عبثًا

فلم اأجد �سوى اآهات.. وك�سِر جناحي
�سكبُت حربي حتى ل اأثر يظّل لُه

�سحيفتي ُرفعت.. اأقالمي ُك�سرت
اأحالمي انهزمت... والنار يف اأعماقي اندثرت

***
عدُت كدمية ل ح�ّس يحّركها

ل غزٌل يداعبها.. ل دفٌء يعانقها
ل حلٌم يثر يف اأعماقها ال�سغَف

اأُهادُن النا�َس لالأيام اأم�سيها
اأداهُن النف�َس اأن العي�س ير�سيها

حياتي غابٌة ل دليل لها.. ول درٌب يهديها

ظالٌم دام�ٌس يعلو فوقُه ظلُم
عابٌر اأعمى ل ياأبه لظلمتها...
***

وجاءت الريح منذرًة بعا�سفٍة
فخ�سيت على قلبي ال�سقيم 

�سّدة الك�سرة
واإذا بعا�سفتي تغّر وجهها..

لتفوح ريحًا باردًة عذبة
ت�سرذُم احلزَن... ُتبعُد كّل ذي اأمِل
جتلي الظالم يف عينيَّ تبّدله نورًا 

بثغٍر با�سٍم وعينني �سهِل
حُتيي القلَب... تنف�ُس كّل ما دثر

تعيُد �سبابة الروح تالعبها تداعبها
تذيُب القلَب ع�سقًا اإن غابت

واإن ح�سرت...
فالع�سق يبداأ من عينيك مولتي

لينرث يف الآفاق عبقًا بعتق زماين
تب�ّسمي وتب�ّسمي... اإياِك اأن حتزين

فثغرك املر�سوم للب�سمات قد ُخلق
�سوء �سم�ٍس من �سحكاتِك انبثق

حور مكّملة ف�سبحان من خلق
يف ن�سوة اللهفات اإذ �سوٌت يناديني
ل تعطي احلّب فَمْن للحّب يجزيني

يف �سكرة الغ�سب بحُت لها ب�سّري
لردعني بقذٍف بات ُم�سنيني

تهٌم تتالتها بظلٍم اأحبطت عزمي
ل تردعي قلبًا �سادقًا هائمًا فيِك

متّيمًا معّذبًا خمل�سًا...
اأ�سرف النا�س عهدًا اإن عرفتني
حكمة القدماء مل ُتنقل لنا عبثًا

فال كّل اخلالئق نف�س الطبع قد اأخذت 
اإذا ع�سِت املاآ�سَي يف اأيامك ان�سرمت

فال ترجتي خرًا بالأ�سياء اإن وّلت
�ساأدعو اهلل... يل اأمل اأراه بِك
و�سل قريب منه ياأتيني وياأتيِك

... واأنِت كّل ما فيني فاأنا احلزُن... واأنا احلبُّ

»اجلزيــرة«  مــن  العــدد  هــذا  يف 
الن�سرة الإلكرتونيــة للجامعة، قّدم 
زيــاد غ�ســان اأحمــد اجللــود الطالب 
يف كليــة الهند�سة – ق�ســم الهند�سة 
املعلوماتية، ق�سيدة بعنوان: الع�سق 
ها:  يبداأ من عينيك مولتي، هذا ن�سّ

�ضعر: زياد غ�ضان اأحمد اجللود


