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 ... االفتتاحية
  

تستمر الهيئة العليا في نهجها الرصين لتأسيس منظومة وطنية فاعلة للبحث العلمي والتطوير التقاني في  
الباحثين السوريين أينما كانوا في الجهات العلمية  سورية، واضعة األولوية لمأسسة العمل المتعلق بدعم 

 .البحثية واستثمار المعرفة التي يولدونها في الجهات المستفيدة منها

االق تعزيز  في  )اإلسكوا(  آسيا  لغرب  واالجتماعية  االقتصادية  اللجنة  ومع  الخارجية  والتجارة  االقتصاد  وزارة  مع  العليا  الهيئة  تصاد  وتتعاون 
المبني على المعرفة في سورية كبديل ال بد منه عن االقتصاد الريعي، وبشكل خاص بعد تأثر البنى التحتية في الوطن بسبب الحرب التي  

عليه والحصار االقتصادي الجائر الذي فرضته قوى العدوان. وفي هذا السياق، أقامت الهيئة العليا ورشة عمل بعنوان "االقتصاد المبني شنت  
ول  على المعرفة: السياسات والمؤشرات" تأسيسًا لمشروع تعاون مع اإلسكوا لالستفادة من الخبرات المتراكمة لديها وثيقة الصلة في عدد من د

العالي أواخر المنط التقانة في الجامعات السورية بعد إقرار إحداثها في مجلس التعليم  العليا قرارات إحداث مكاتب نقل  الهيئة    قة. كما تتابع 
البحثية بخصوص استثمار  العلمية  بالتنسيق بين الجهات  العليا المعني  الهيئة  التقانة في    العام الماضي، وبعد إحداث المكتب الوطني لنقل 

يحقق  المع بما  للباحثين  داعم  دخل  توليد  نفسه  الوقت  وفي  والخدمات،  اإلنتاج  تطوير  في  البحوث  مخرجات  من  واإلفادة  فيها،  المولدة  رفة 
 .استدامة نشاطاتهم العلمية المتميزة

وننوه هنا إلى    .نتاجية والخدميةمن جانب آخر، تستمر الهيئة العليا في دعم كافة نشاطات التشبيك بين الجهات العلمية البحثية والقطاعات اإل
أقامتها   التي  المتميزة  "نمؤخرًا  الورشة  بعنوان  دمشق  الجامعة  حو تشاركية بحثية تطبيقية"جامعة  في  الباحثين  العديد من  فيها  ، والتي شارك 

بهدف   ات اإلنتاجيةيخ تعاونها مع القطاعإضافًة إلى ممثلي الوزارات والجهات التنفيذية. وتدعو الهيئة العليا الجهات العلمية البحثية إلى ترس
 دعم التنمية. فادة من العدد الكبير من البحوث المجراة في إلا

العل النشاطات  المتعة في االطالع على  لقرائنا  العلم والتقانة واالبتكار، ونتمنى  الثامن من سلسلة  العدد  الشكر لمن ساهم في إعداد  مية  كل 
لروبوت  ا المختلفة للهيئة العليا والجهات العلمية البحثية، واإلفادة من الضوء المسلط في هذا العدد على التطور التكنولوجي المتسارع في عوالم

 والطاقة وغيرها. 

    حزيران   30دمشق في 

 

 ي لد. مجد الجما 
 مدير عام الهيئة العليا للبحث العلمي 



 

 Robot روبوتال

 خل مد

وبوت ظهرت كلمة ر   ة ألداء أعمال معينة. وقد تية الحركة، مبرمجالروبوت هو آلة ذا
التشيكي    1920عام    أول مرة للكاتب  تشابيك في مسرحية  ، بعنوان "روبوتات  كارل 

روسوم العالمية"، وترمز هذه الكلمة في اللغة التشيكية إلى العمل الشاق. وبدءًا من  
العل الخيال  وأفالم  كتب  في  تنتشر  بدأت  التاريخ  أمام  ذلك  كبيرة  آفاقًا  فتح  ما  مي، 

  نواع مختلفة من الروبوتات ألداء شتى المهام.كار وتطوير ألباحثين البتالمخترعين وا

 نشأة الروبوت وتطوره

قرون خلت، إذ بدأ ابتكار األجهزة اآللية منذ ما قبل الميالد. فقد ابتكر المصريون في القرن  يرجع أصل الروبوت الحديث إلى  
رن الرابع قبل الميالد حمامة آلية قادرة على  الق  لميالد آلة تصدر موسيقى كل صباح؛ وابتكر اإلغريق في بل اشر قالخامس ع

وغيرها. ومن أبرز    في كل من الصين والهند واليابان  ،الطيران، وتتالى اختراع أنواع عدة من األجهزة اآللية في القرون التالية
 ضية: المااألجهزة اآللية المبتكرة في القرون 

 المخترع  اسم الروبوت ومزاياه التاريخ

ن  نهاية القر 
الخامس 

 شرع

 . على هيئة إنسان  لة؛ أول تصميم آلالفارس اآللي
 

 ليوناردو دافنشي

1738 
المهّضمة  ورفرفة البطة  االقتيات  على  قادرة  آلية  بطة  ؛ 

 .الجناحين وإخراج الفضالت
 

 جاك دو فوكاسون 

القرن  
التاسع 

 عشر

كا ألعاب آلية يابانية قادرة على تقديم الشاي،  ؛  ري كو راألعاب 
 . ق السهام، والطالءوإطال

 

 تاناكا هيساشيجي 

1928 
يستطيع  إريك الشكل،  بشري  روبوت  الحركات  ؛  بعض  أداء 

 .البسيطة

 

 ويليام ريتشاردز
 وآالن ريفيل



 

عام   الصناعة،    1961وفي  في  الروبوت  استخدام  القد  و بدأ  تطور  إذ  ر اشتنوا  كمبيوترأعطى  الروبوت؛  لصناعة  قوية  دفعة  ه 
باإلمكان تصني ذكاءً أصبح  تمتلك  روبوتات  والتمييز واالستدالل واالستنتاج.  ع  التفكير  على  قدرة  أبرز   اصطناعيًا، ولها  ومن 

 قة: الالح تطوراتال

 المخترع  اسم الروبوت ومزاياه التاريخ

1969 
ستانفورد روبوتية  ذراع  ذراع  أول  يجري ؛    إلكترونية 

 . الكمبيوتراسطة بها بو حكم الت
 

 فيكتور شاينمان 

1972 

العالم؛  1-وابوت في  ذكي  روبوت  يستطيع أول   ،
وإمساك   ويمتلك  األشياءالمشي  رؤية    ونقلها،  نظام 

واالتجاهات  يقيس ا المسافات  أيضًا  ويمكنه  لتواصل  ، 
  اللغة اليابانية.ب

 أوسامو تيزوكا 

1984 
يقية  موس  نوتة  على قراءة  هو روبوت قادر؛  2-وابوت

 . تعامل مع لوحة مفاتيح إلكترونيةوال
 

 ة وازيدا معجا

1996 

P2  روبوتات سلسلة  من  الثاني  األنموذج  ذات    P؛ 
والق المشي،  داالساقين  على  على  رة  قدرة  أيضًا  ولديه 

إلى  التنبؤ   جمعها  المعلوماتاستنادًا  يتم  وتوليد   الني 
  .سلوك مستقل

 هوندا شركة

2007 
i-sobot والركل    على المشي  قادر هي،  ترفيبوت  ؛ رو

 . يل المسليةالحو  اتحركال وأداء بعض  واللكم
 

 TOMYشركة 

 

ي   نظم الروبوت البشر

عدة نظم  على  البشري  الروبوت  بصري   :يعتمد  مركز   نظام  إلى  المرئية  المعلومات  تنقل  أكثر(  )أو  تصوير  آلة  على  يعتمد 
يحول اإلشارات    وي لغ م  انظو؛ ليكون مطبوعة على صفيحة س  ربائيةو دوائر كهمكون من أسالك نحاسية أ  نظام نقلو ؛المعالجة

من البيانات   اً معين اً مكون من مستشعرات تلتقط نمط نظام حسيوالصوتية التي يلتقطها المستقبل إلى كلمات مفهومة للروبوت؛ 



 

مفاصل متنوعة يكية و ميكان   دواتأ  د علىيعتم  ركينظام حو؛  رد الفعل المناسبإنتاج    ليصار إلى وترسلها إلى مركز المعالجة  
 اكي العقل البشري.هو بمنزلة كمبيوتر صغير يحف لجةعالمز امركأما ؛ كثيرة

 الروبوت  استخدامات

أداء   اآللة على  إلى قدرة  الروبوت  القيأعمال ياستندت فكرة    أو تشكل خطرًا عليه، أو ال يؤديها   ،ام بهاصعب على اإلنسان 
يه والتسلية. ومن أبرز مجاالت  ين الترفادمي  إلى   ه وصوالً ملمجاالت عتوسعت    ة؛ ولكن سرعان مامطلوبالكفاءة ال  و أبالسرعة  

 :لياً حا استخدام الروبوت

 ، ... ، وال سيما التي تتطلب دقة شديدةمليات الجراحيةالعبعض : إجراء طبال

 

 ... ا، والتجسس،، والكشف عن األلغام وتفكيكهقتحام: االلعسكري المجال ا

 

الخطالصناعة العمل  بيئات  التي:  والصناعات  داج  تحت  رة،  تاج إلنوا  قة، إلى 
 والعمليات الروتينية، ... م، الضخ

 

 ...  ، والترفيه،واألعمال المنزلية رعاية المسنين،: الخدمات

 

 

،  اً صناعيو  اً معرفييتطور وهو في حد ذاته ال يزال  ؛تنوعمجاالت عمل الروبوت تتوسع وت زالتال 
 خطوة إال اصوفيبوت ، وما رو رلبشيصعب تمييزها عن اوتات صنع روب المطاف إلى  نتهيد يوق

 . على هذا الطريق



 

 علماء ومبدعون

   ( م1406 –  1332) بن خلدونا
، وصاحب نظريات الفتة  مؤسس علم االجتماع من دون منازع، هو عبد الرحمن بن محمد

المتعلقة بقي انهيارها. أهمله العرب مدة ام الدول وسقوطها و للنظر في هذا العلم، أهمها تلك 
البامن  طويلة   اكتشفه  أن  إلى  التاسع  الزمن  القرن  بدايات  في  المستشرقون  األوربيون  حثون 
 ان بجهله، ضرب من ضروب المعرفة"."شعور اإلنسإن من أشهر مقوالته  عشر.

بين تونس والجزائر،   جامعة الزيتونة، وتنقل  فيُوِلد ابن خلدون في تونس وشّب فيها، وتخرج  
. وبعد أن استقال من على قضاء المالكية  ان برقوق سلطثم توجه إلى مصر حيث نصّبه ال

ع عكف  والتصنيف.لى  منصبه،  والتأليف  في    وقد   التدريس  ُأرسل  حكيمًا،  دبلوماسيًا  كان 
 وساطات عدة لحل النزاعات بين الدول وإرساء السالم بينها. 

ذلك. فله    مؤلفاته دلياًل علىه، وتعد  عليعلمه لم يقتصر    مع أن شهرة ابن خلدون أتت من كونه مؤسس علم االجتماع، إال أنو 
ا  علم  في  فعالة  أكاديلتر إسهامات  كعلم  معروفًا  يكن  لم  الذي  مستقبية،  والبدء   أكد  حيثل،  مي  التعليم،  في  التدرج  على 

بالمحسوسات وصواًل إلى الملموسات؛ وركز في علم االقتصاد على الصناعة بوصفها السبب األساسي في االزدهار الحضاري،  
قردة  لشبه بين الإلى اروا  د من أوائل العلماء الذين أشايع  التجارة؛ وفي علم األحياء،و نتاج  دولة المباشر في اإلتدخل ال  رفضو 

العمران، بقدرته على استعراض اآلراء  انتشار  التي استحدثت مع  العلوم  أنها من  التي رأى  الفلسفة،  امتاز في  واإلنسان؛ كما 
 المخالفة لرأيه.  فكير وإنصاف أصحاب اآلراءة في التحريونقدها، ودقة المالحظة مع 

 اتهأبرز مؤلف

العبر • وأكبرهاكتاب  مؤلفاته  أشهر  وهو  الكامل:   ؛،  مع  اسمه  في  والخبر  المبتدأ  وديوان  العبر  والعجم  كتاب  العرب  أيام  رفة 
الوا ذوي  من  عاصرهم  ومن  األكبرسلطلبربر  فيهالذي    ،ان  المعرفة  شتى    يتناول  و   ريعةالش  فيميادين  الجغرافيا والتاريخ 

والطب والسياسة  واالجتماع  والعمران  كتامقدمتهواحتلت    . واالقتصاد  تعد  التي  جوهرية،  مكانة  ذاتها،  بحد  وعالجت    بًا 
 . مشكالت محورية أطلق عليها واقعات العمران البشري 

  لباب المحصل في أصول الدين.  •

 ئل وتهذيب المسائل. شفاء السا •

الحكومة أحيت  وقد  .  م  1406  عام   ودفن فيها  اهرةلقا   يابن خلدون ف   توفي
عام    على إحدى عمالتها الورقية  صورته ضعت  و حديثًا، إذ    ذكراه   التونسية
 . ، كتقدير له واعتراف بفضله1994



 

ن م   (م 2014  – 1926) بص  عحني 
عام    ُوِلد دمشق  في  معصب  إلى  1926حنين  وهاجر   ،

المتح االواليات  أواخر  في  األمريكية  التحق ألر دة  بعينيات. 
منهابجامعة   وحصل  بكا  ميزوري  فعلى  البيولوجلوريوس  ا  يي 

؛  1952تير في الصيدلة والفيزيولوجيا عام  وماجس  1950عام  
دكتوراه  وانتقل بعد ذلك إلى جامعة ميشيغان وحصل منها على  

 ، ومن ثم بدأ عمله البحثي فيها1956في الصحة العامة عام  
 . في العام نفسه

 ه زاتإنجاأبرز 

عامًا، وتطلب ذلك إجراء تجارب    40بة  قرااستمرت    تبعد بحوث ودراسا  زااإلنفلونلقاح لفيروس  تاج  استطاع حنين معصب إن
بإضعافه حتى    نمطًا حيًا من الفيروس، على عكس لقاحات اإلنفلونزا السابقة، وقاممتطوع، وقد استخدم    9000على أكثر من  

ال إلى إصابة. وتكلَّل هذا  بالنجاح عام مجهال يؤدي  الجبار  الهيئحينما أعل  ، 2003  ود  للغذاءة  نت  لقا أنَّ والدواء    األمريكية  ح   
FluMist ره مع    .ب آمن وفعال ورخَّصت استخدامهصالذي طوَّ

 ياتي.معصب: أشعر أنني أنجزُت حلم ح وبعد هذا النجاح الكبير قال

األوبئ قسم  رئيس  منصب  ميشيغان  جامعة  في  عمله  إبان  معصب  فشغل  عامي  ة  بين  وك1997و  1991يها  مؤسس  الان  ، 
، منحته الجامعة لقب أستاذ فخري  2003صحة العامة في الجامعة. وفي عام في كلية ال  ئيةئة الجزيببرنامج األو ل  ألول ا  مديرالو 

 في علم األوبئة.

 تكريملا

لهم من خالل جهوده األسطورياعترف كثير من زمالء معصب وطال ل به بفضله وكونه ملهمًا  لقاح اإلنفلونزاة    . الحي   تطوير 
 ه وتخلد ذكراه، هي:جوائز تكرم الثأحدثت ث ،ميشيغان لتكريمه عةة من جاموفي مبادر 

 التنفسي الفيروسية؛جائزة معصب ألبحاث الطالب، التي تمول األبحاث والمنح في مجال أمراض الجهاز   •

 األوبئة؛لم صندوق منحة حنين معصب الدراسية، الذي يدعم الطالب في مجال ع •

 .بئةو في مجال علم األ ذةب لألساتزوجته( معصيلدا )منحة حنين وه •

 . البشر ماليينر لقاحًا أسهم في إنقاذ حياة بعد أن طوّ  ،2014سور حنين معصب في شباط عام لبروفيي اتوف



 

 ةاختراعات واكتشافات علمي

  Wheel عجلةال

السنين ا كم  نادرًا ما احتفظ اختراع بأهميته عبر آالف 
ا العجلة، وعلى  سين وتح  كلهامن تطوير شلرغم  فعلت 

أن    نوعيتها عملهإال  األساسية  و و   امبدأ  لم  ظيفتها 
مع  ايتغير  العجلة،  إن  القول  المبالغة  قبيل  من  وليس   .

 . مدة الزمنية الطويلةعبر تلك ال   ،أخرى القتل والدمار من جهة  من جهة، وحاملبساطتها، كانت حامل التقدم والحضارة 

 حل تطور العجلةمرا رزبأ

  و أ الفعلي    اختراعهاتاريخ  وال  األصلي  مخترعها  لذا ال يمكن معرفة  ها،  كالبأبسط أش  التوثيقيةالكتابة  ة  قبل معرفاع العجلة  ختر ا  تم
  سنة.  ظهور العجالت قبل الميالد بنحو ثالثة آالف إلى أربعة آالف على ، ولكن توجد دالئلمكانه

4000-3500  
 ق. م

عتقد ويُ ،  ة الفخار للمساعدة في صناع  خفي التاري  األولى  تجالعالت  مُصمِّ 
صنّ أن تكون  قد  العالمأ  فيزامن  بالت   عتها  في  منطقة  من  أن  كثر  ولو   ،

   الرأي الغالب أنها اختراع سومري. 

حين  كا ق. م  3500 نحو العجلة  تاريخ  في  األهم  اللحظة  إمكانية  نت  بين   جمعالاكُتشفت 
 نقل. إلى ال ناعة الفخارالرئيس من صا استخدامهول  ، وتحمحورة والجلالع

 

العجال . م ق 2000و نح وزناً خأت  أصبحت  فيه نتيجة    ف  ترتكز  الذي  الجديد،  تصميمها 
 على المحور عبر أنصاف أقطار.

 

روبرت    دياإلسكتلنإذ حصل  وائي،  تصميم اإلطار اله  أبرزهامن  وقد يكون    جرت تحسينات كثيرة على العجلة منذ ذلك الوقت، 
 . 1845ام  ع واءباله خنفيُ  إطارول اختراع ألبراءة  لىع ويليام طومسون 

م والحرب، عبر المركبات التجارية والمركبات الحربية، وما زال استخدامها الرئيس، ويبدو إحدى أساسيات السل  ةلجعلا  كانتقد  ل
على    ،هابدياًل سيزيح راعًا  أن اختميتها ستخبو أو  أه  وعلى الرغم من قدمها، ال يبدو أن  أنه سيظل، في وسائل النقل المتنوعة.

   .رلمنظو اى  لمدفي ا ،األقل



 

  Calculator لة الحاسبةاآل
رفيقة الطالب والتاجر ورجل األعمال، وغيرهم؛ اختصرت وقتهم وجهدهم وأخطاءهم؛ بدأت يدوية ومن 

  تخدامها.ا، فاحتوتها وسّهلت اسجبهكانيكية واآلن إلكترونية؛ لم تستطع الحواسب والهواتف الذكية حثم مي

 هاوتطور  حاسبةأبرز مراحل اختراع اآللة ال 

، إال أن االنطالق الفعلي لآلالت الحاسبة كان  استخدام األدوات المساعدة في إجراء العمليات الحسابية إلى آالف السنينع يرج
 القرن السابع عشر الميالدي. ويمكن تلخيص مسيرتها كما يلي:في 

  2500قرابة 
 ق. م

ل  ي لدد  يوجذ ال  إ،  ماءالمصريون القد  وأالسومريون    قد يكون )و   الصينيون   ابتكر
. واستمر استعماله واستخدموه لمساعدتهم في الحساب  المعداد   دامغ حتى اآلن( 

  سنة.  4000أكثر من 

  أول آلة حاسبة ميكانيكية. فيلهلم شيكارداخترع األلماني  م  1623

 م  1642
، ورغم أنها جاءت بعد أخرى   يكانيكيةآلة حاسبة م  باسكال  يزبل  اخترع الفرنسي

  هو من حصل على براءة اختراع اآللة الحاسبة. هنأ إالارد، كبة شيحاس

 م  1945
هيرزستاركابتكر   باليد  كيرت  محمولة  ميكانيكية  حاسبة  آلة  ثمة أول  وكان   ،

الحرب العالمية   في  توجه في تلك الفترة لتطوير اآلالت الحاسبة واالستفادة منها
  ية. الثان

 في العالم مزودة بوظيفة الذاكرة. ةيونكتر لإبة سلة حا أول آ  كاسيو شركةأنتجت  م  1965
 

s1970  الجيب م حاسبات  تصنيع  مو   ،الصغيرة  بدأ  على   اصفاتها،وتحسين  وانتشارها 
 .األربع ما تزال مقتصرة على العمليات الحسابية ، عمومًا،وكانت .عنطاق واس

 

الحاس اآلالت  تطورًا  تطورت  ذلك  بعد  العبة  وازدادت  يمك  ملياتكبيرًا،  إلى    انهالتي  وصواًل  إجراؤها 
حساب المعادالت الرياضية المتنوعة وحساب المصفوفات وتحديد االنحراف المعياري والحصول على  

  .الرسوم البيانية، وال يمكن التنبؤ بما يخبئه المستقبل من مفاجآت



 

 وطنية ثيةبح ميةجهات عل
اضية السور  جامعةال   Syrian Virtual University يةاالفتر

 
التشريعي رقم  الجام  دثتُأح المرسوم  السورية بموجب  االفتراضية  )المعلوماتية 2002لعام    25عة  ، وتضم حاليًا ثالث كليات 

منها   كل  تحتوي  اإلنسانية(  العلوم  واالقتصادية،  اإلدارية  العلوم  اإلجازةعد   على واالتصاالت،  برامج  من  الماجستيرات    د  ومن 
مستقلة خارج إطار الكليات، وخمسة مساقات تدريبية تم افتتاحها أو في طور    اديميةأك  امجية بر ن ثمالتخصصية. ويوجد أيضاً ا

 االفتتاح تتبع لمركز التعلم مدى الحياة فيها وتتناول مجاالت تدريبية تقانية وإدارية وإعالمية. 

الجامع متكاملة   بيئة تعلم رقمية  وهياالفتراضي"؛    مالتعل"بيئة  ضمن    بعدريس اإللكتروني عن  القيام بأعمال التد  لىإ  ةتهدف 
  تسعى وموثقة قابلة للخضوع بسهولة آلليات ضبط الجودة، وتتوافق مع منطق التعلم الحديث ونماذج جامعات الجيل الرابع. كما  

مبادئ  و شروط  ترسيخ  إلى  فتراضي،  تهتم بالتعليم اال  عات إقليمية ودوليةجامدة  من خالل تواصلها مع ع  ،االفتراضية  الجامعة
 لتكون مرجعية في هذا المجال مستفيدًة من خبرتها التي تمتد ألكثر من ثمانية عشر عامًا.  ،فتراضيية التعلم االماداعت

لدقيقة،  ت ااصاية عابرة لالختصبين عة  اهتمت الجامعة بالبحث العلمي التطبيقي، وأحدثت ماجستيرات تأهيل وتخصص ذات طبي
الوحيد السورية  الجامعة  التوهي  تأخذ  ية  محدد    لحسبان ا  في  ال  سن  أو  برامجها،  من  بأي  لاللتحاق  المطلوبة  الشهادة  تقادم 

البرام  للمتعلم في أي الحياة. كما أحدثت الجامعة  جمن تلك  مدى  التعلم  النظام الداخلي.  مركز  من    طورت الجامعةو   ضمن 
الرقمية مالتن  مشروعمشروع وطني يدعى " بإعداد  مت  اهت، فتعلم مدى الحياةال  هوممف واليافعلل  ية  " بالتعاون مع هيئة ين صغار 

 عبر وسائل متنوعة.  اهتمت بتوفير التدريب المستمر لطالبها وخريجيهاو ، التميز واإلبداع

عليم العالي في سورية تتناسب دة للت جديد ورؤيا جدي  كر  ن فأخيرًا، تؤمن الجامعة بأن التطوير على المدى البعيد يجب أن ينبع م
ا تسعى لتكون رائدة على المستوى الوطني في تقديم المثال عن أسلوب عصرنة  لذ  لرقمي الحالي، ة اصاد المعرفتصر اقمع ع

 المؤسسات األكاديمية وتوجهها باتجاه نماذج الجيل الرابع.



 

  Industrial Testing and Research Centerةاعيختبارات واألبحاث الصنمركز اال

 

ال المركز بموجب  للمشروعا1965لعام    71قم  التشريعي ر   مرسومُأحدث  الفنية  الدراسات  الصناعية، و ، بهدف توفير  إجراء  ت 
والمصنوعة األولية  المواد  على  والتحاليل  إلى الفحوص  إضافة  الصناعية  المجاالت  مختلف  في  التطبيقية  باألبحاث  والقيام   ،  

 الصناعية والفنية.  اتار شقديم االستت، و يةتطوير برامج المؤسسات اإلنمائية الصناع  اث التي يقتضيهابحاأل

 وفق االختصاصات التالية:  إلجراء االختبارات على المواد األولية والمواد المصنعة تخصصية مخابريمتلك المركز 

 ب، ورق.ستيك، جلود، زجاج، خشرية، دهانات، باليميبولية، الصناعات الكيميائية: عضوية، غذائية، ال عضوية، نسيج •

   اإلسمنت ومواد البناء. تالفية،إون، الفحوصات المجهرية، االختبارات الالكهرباء، إلكتر ك، ية: ميكانيسالهندالصناعات  •

 :أبرزها ومن ه،، وبمختلف االختصاصات المتوفرة لديقطاعات العمل الصناعيخدماته ل المركز دميق ،أعمال ونشاطات المركز

لمنتجات، والتحقق من مطابقة المنتجات للمواصفات د واموا والتحليل لل  ةاير ير خدمات موثوقة في الفحص والقياس والمع. توف1
 المعتمدة وإصدار الشهادات والتقارير الخاصة بذلك. 

 التنمية الصناعية.  . األبحاث والدراسات واالستشارات الفنية التي تتطلبها أغراض2

 لصناعي وضبط جودته. ة على اإلنتاج اقابالر . 3

 الجهات العامة للرقابة على إنتاج الشركات التابعة لها.مع ون بالتعا ائمةدو رية . إقامة نشاطات دو 4

 ، وال سيما في مجال الجودة واالختبارات والتحاليل والمعايرات ...هوخارج المركزمن داخل  ،ر الفنيةلعناصاتأهيل تدريب و . 5



 

 العلمي العليا للبحثئة لهيا تانشاط

I.  :ي عىل المعرفة
ات" ال ورشة عمل بعنوان " االقتصاد المبنن  سياسات والمؤشر

بالتعاون مع وزارة االتصاالت والتقانة،  و وزير التعليم العالي والبحث العلمي    وحضور   أقامت الهيئة العليا للبحث العلمي، برعاية
  اعة نيسان في ق  5اعية لغرب آسيا )اإلسكوا(، في  صادية واالجتمرجية واللجنة االقتلخاوبالتشاركية مع وزارة االقتصاد والتجارة ا

 . "االقتصاد المبني على المعرفة: السياسات والمؤشراتبعنوان " اجتماعات الشركة السورية لالتصاالت، ورشة عمل

 
رب المحلية واإلقليمية تناول النقاش عددًا من سياسات ومؤشرات االقتصاد القائم على المعرفة ودور االبتكار فيه، وبعض التجا

لخطوة األولى الهادفة إلى  الصناعيين في سورية إضافًة إلى خبراء من اإلسكوا، وهذه هي ان و والعالمية، قّدمها عدد من الباحثي
 القتصاد المبني على المعرفة في سورية وتحديد متطلباته. يق لتعزيز ارسم خارطة طر 

 
وأكاديميين   وباحثين  ،ورؤساء ومدراء بعض الجهات العلمية البحثية  ، ني الوزراءو ومعا  ،رؤساء الجامعاتعدد من   الورشة   حضر

 . من مختلف الجامعات السورية والمراكز البحثية



 

II.  ي مؤتمر  المعن بدء است عالنال
ن
ن   طلبات المشاركة ف بي  ن المغتر ن السوريي   2021الباحثي 

العلمي   للبحث  العليا  الهيئة  المشاركة    الماست  بدء  عننيسان    29في  أعلنت  المغتربين  مؤتمر في  طلبات  السوريين  ،  الباحثين 
دور  نحو اقتصاد المعرفة:  تحت عنوان " الهيئة العليا للسنة الثالثة على التوالي، الذي تنظمه ،2021حزيران  13حتى استمر و 

الوطن والمغترب السوريين في  ف يتناول المحاور العلمية  تموز، وسو   29حتى    27الفترة من    في يقام هذا العام  سو   ،"الباحثين 
 التالية: 

 ألنظمة الذكية.وا تكنولوجيا المعلومات •
 التكنولوجيا الحيوية. •
 التكنولوجيا النانوية.  •
 إدارة التكنولوجيا والمعرفة.  •
 ئة. تكنولوجيا الطاقة والبي •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 خرىات األنشاطات الجه

ن جامعة دمتفاهم لتطوير التعاون العلمي و   ذكرةم .1 ي بي 
ن المهنن  شق ونقابة المهندسي 

بما يسهم    ،لتطوير التعاون العلمي والمهني المشترك  ،مذكرة تفاهم  2021نيسان    8في  وقعت جامعة دمشق ونقابة المهندسين  
 فة. ليات الهندسية باحتياجات السوق المحلية ودعم مجاالت البحث والتدريب ونشر المعر في ربط مخرجات العملية التعليمية للك

 
،  ت وورشات العمل والمؤتمرات المشتركة بين الجانبيندواالن  ُتنظَّمحيث    ،كل االختصاصات الهندسية المتوافرة  اون ويشمل التع

  في   هم الكليات والمعاهد الهندسيةتس. و يهماالدراسية والمخابر لدواستثمار القاعات    ،الزيارات العلمية والمهنية  إضافة إلى تبادل
 .طالبال في متناول وخبراتها اتهاكانوفروعها بوضع إم نقابةالوتقوم  ؛نقابةال منمقترحة تقديم دراسات للمشاريع ال الجامعة في

ن جامعة دمشق والمؤسسة العامة للصناعات النس  مذكرة .2  يجية تفاهم لعزيز التعاون العلمي بي 

النسيجية   للصناعات  العامة  والمؤسسة  دمشق  جامعة  تفاهم  2021نيسان    13في  وقعت  تع  ،مذكرة  الى  التعاون  تهدف  زيز 
 .الجامعةب والتأهيل بين المؤسسة و دريالعلمي في مجاالت البحث والتطوير والت

 



 

المذكرة العلمي  وتسعى  البحث  مجال  في  التعاون  تطوير  وتوجيهإلى  و ال  ،  ي بحاث  األمشاريع  فيبما  عملية    سهم  حلول  إيجاد 
النسيجية  تكالللمش الصناعات  قطاع  تواجه  أدائهوتحس  ،التي  المو   ،ين  وجودة  واإلدارية  والفنية  اإلنتاجية  العملية    نتج تطوير 

 إضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات وإقامة فعاليات مشتركة.  وكافة المجاالت ذات الصلة.

ن جامعة دمشق التعاون التعزيز اتفاقية  .3 ي واألكاديمي بي 
 أكساد و لعلمي والبحن 

قية تعاون  تفاا  2021نيسان    18وقعت جامعة دمشق والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة )أكساد( في  
 . وشبه الجافةبغية تحقيق حسن إدارة واستثمار الموارد الطبيعية للمناطق الجافة  ،علمي وأكاديمي

 

، في مجال إجراء بحوث مشتركة في مجاالت العمل ذات االهتمام المشتركالطرفين    بينلى تطوير التعاون  إ  التفاقيةوتسعى ا
 . توافرة لديهما، وتبادل المعلومات والمطبوعات والوثائق العلميةالمبرات االستفادة المتبادلة من الخ إلى  إضافة 

ي مسا  ل عىلسوري يحصفريق  .4
ن
 ف
ً
 للذكاء الصنعي بقة المرتبة األوىل عالميا

فريق   السورية    من  ADAحقق  العلمية  الجمعية  فرع 
األولالالذقية  في  للمعلوماتية   على  المركز  الثاني  للعام   ،

أخال  لي، التوا فئة  الذكعن  مسابقة قيات  في  الصنعي  اء 
GirlsinAI    لعام باليافعين  الخاصة  التي    ،2021العالمية 

بعدنظم عن  بريطانيا  اإلش  .تها  الفريق    ارةوتجدر  أن  إلى 
من   أكثر  على  تفوق  ويافعة  3000السوري  جرى    يافع 

الم   ،انتقاءهم يناسب شروط  حول    دولة  29من    ،سابقةبما 
رائدة   بلدان  معظمها  ال  فيالعالم،  الصنعيمجال   ،ذكاء 

 .وكنداكالواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا والهند وروسيا 



 

 
وتقوم فكرة المشروع على   ،وميس مقوص وزينب يوسف وهزار صالح وسارة عبد هللاعلي سعود  كل من:  ويضم الفريق الفائز

 لمسار الصحيح. ي افه كي ُتشجَّع وتوجَّ  مساعدة مرضى التوحد وذويهم في اكتشاف ميولهم اإلبداعية

ن جودة المخبوزاتعلمية إرشادية بعنوان "ندوة  .5 ي تصنيع وتحسي 
ن
 "التوجهات الحديثة ف

الع  نظم البحوث  الزراعية  مركز  جودة بعنوان "  ندوة علمية إرشادية  الالذقيةفي  لمية  وتحسين  تصنيع  في  الحديثة  التوجهات 
 . 2021أيار   25 فيقية الالذفي لبحوث العلمية الزراعية في مقر مركز ا ،"المخبوزات

التو  في  األكريالميد  المخبوزات؛  مسير  في  األنزيمي  األداء  منها:  عدة،  عناوين  إلى  الندوة  خفض  طرقت  وإمكانية  مخبوزات 
  .والعوامل المؤثرة على جودتها ،مخبوزاتبدائل الدهون في تصنيع ال ؛ التطورات في تكنولوجيا العجين المجمد؛مستوياته

 

مديرية الزراعة واإلصالح  الالذقية و في  ثين والفنيين العاملين في مركز البحوث العلمية الزراعية  الباحد من  عدلورشة  حضر او 
 . في الالذقيةالزراعي 



 

ي الرابع للتنمية المستدامة  مؤتمر ال .6
اضن  العلمي الدوىلي االفتر

العراقية   والزراعية  البيئية  النخلة  منظمة  بين  المشترك  بالتعاون  بحثيجو ُعقد  وأكاديميةهات  العلمي    في  عدة  ة  المؤتمر  سورية 
التنمية المستدامة وآفاق تحقيقها الدولي االفتراضي الرابع "

األ  الشرق  الفترة من  وسطفي  أيار    29ولغاية    27" خالل 
في   تحت،  2021 مستدامة  خضراء  تنمية  "نحو  شعار 

 .الشرق األوسط"

  ،تنوعةألبحاث علمية م  اتضًا ومناقشو عر   المؤتمر  تضمن
 ي مجاالت البيئة والطاقة والصحة والطب وعلوم التربة والنبات والوراثة والتقانات الحيوية واألغذية.ف

 (NSR) ن قواعد البيانات البحثية الوطنيةالثانية مالمرحلة إطالق  .7

الم"  بعنوان  ورشة عمل   التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع جامعة دمشقأقامت وزارة   الثإطالق  قواعد  رحلة  من  انية 
( الوطنية  البحثية  دمشق  2021حزيران    3في    "(NSRالبيانات  جامعة  مدرج  إنجا  .على  تم  لما  عرض  فيها  في  وجرى  زه 

البيان قواعد  والتأكمشروع  الوطنية  البحثية  البحث  ات  واقع  أيضًا  الورشة  وتناولت  المنشودة،  النهاية  حتى  العمل  إكمال  على  يد 
الجامعا  العلمي السوريفي  التعليت  وزارة  واستراتيجية  المجالت ة  نظام  عن  عرض  إلى  إضافة  الجودة واالعتماد،  في  العالي  م 

 المفتوحة. العلمية 

ا  وزير لورشةحضر  إلى  إضافة   ،
ال العلمي  عاليالتعليم    ،والبحث 

دمشق جامعة  وزير رئيس  ونواب   ،
عنو وممثل ،التعليم  ت ا عماجلا  ن 

 زكار ملاو   ةص اخلاو   ةيمو كحلا
 . البحثيةو علمية ال تائيهلاو 

ي سوريةافتتاح أول مركز  .8
ن
 الخاليا الجذعية لألطفال   لزرع  ف

في    تزار  األسد  أسماء  مركز  2021حزيران    7السيدة  سورية  ،أول  الخلوية    ، في  والمعالجة  الدموية  الجذعية  الخاليا  لزرع 
ال   ،لألطفال التعليم  وزير  العلمييرافقها  والبحث  جرى  و   .عالي 

في   النطالق  الزيارة  االطالع  النهائية  التحضيرات  مل  ععلى 
س  ،قريباً المركز   بـسرطانات    يعالجوالذي  المصابين  األطفال 

الصلبة وأمراض الدم الوراثية وأمراض    الدم وبعض السرطانات
 نقص المناعة الخلقية. 



 

 نحو تشاركية بحثية تطبيقية"" 2021جامعة دمشق للبحث العلمي   ورشة .9

بحثية  تحت عنوان "  ،2021ليات ورشة جامعة دمشق للبحث العلمي لعام  فعا  2021حزيران    13انطلقت في   تشاركية  نحو 
 .معرض لألبحاث العلمية المنجزة اهرافق " على مدرج جامعة دمشق،تطبيقية

 

مرحلة   باحث وطالب في  1500أكثر من  إلى  فًة  إضا  ن عن الهيئة العليا للبحث العلميو ها ممثلفي، التي شارك  تناولت الورشة
انونية قلالعلوم الطبية واألساسية والهندسية واالقتصادية واإلدارية وا، شملت  ، محاور عدة، على مدى خمسة أياملدراسات العلياا

 مع. بهدف ربط مخرجات البحث العلمي بمتطلبات المجت ،واإلنسانية والمجتمعية

 " "Syria HITechت تكنولوجيا المعلومات واالتصاال  معرض .10

من على أرض مدينة المعارض بدمشق    "Syria HITech"ادسة لمعرض تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  دورة السأقيمت ال
إذ يجمع    .سورية  فيأهم المعارض المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  الذي يعد  ، 2021حزيران    18ولغاية   14

الشركات  بين  سنويًا 
مجال  في  المتخصصة  

المعلو  مات تكنولوجيا 
  والزوار   تصاالتواال

المجال  المهتمين   بهذا 
الخبرات  و   األفكار  تبادلل

قطاع ت بهم  يس بما طوير 
سورية في  . المعلوماتية 

ر  عدد    قفاوقد  المعرض 
ال المحاضرات  التخصصيةمن  من  ،علمية  خبراء  المشاركة    قدمها  مجاال  حولالشركات  في  التطورات  المعلوماتية    تأحدث 

 ة في هذه المجاالت.تجارب الشركات الرائدمن بعض لإضافة إلى عرض   ،المستقبلية  التصاالتا كنولوجياوت واإلنترنت



 

 ىرخا في فعاليات أشاركات الهيئة العليم
I.  مؤتمر التعليم الجيد 

مؤتمر في  العلمي  للبحث  العليا  الهيئة  الجيد"  شاركت  أقامته  "التعليم  الذي   ،
ت الراعي العلمي  وكان،  2021نيسان    2في    س طرطو   –ولية  الد  الغرفة الفتية

 .له  اعي الذهبيكانت الجامعة االفتراضية السورية الر كما ، لمؤتمرل

الم ر تناول  محاور  ثالث  العلمي   ،ئيسةؤتمر  البحث  االفتراضي؛  التعليم  هي: 
 وأدواته؛ الواقع األكاديمي والحياة العملية.

موجه المؤتمر  بالدرجة    اً كان 
الشاأل إلى  مرحلة  ولى  في  بان 

و  فئات   طالب  هضر حالتعليم،  من 
طالب سيما  وال  مختلفة،   عمرية 

 . ات علياجامعيون وطالب دراس

II.  شق مدمي بالمؤتمر الدولي الثالث للتحول الرق 

الرقمي فعاليات  الهيئة العليا للبحث العلمي في    ن عنشارك ممثلو  للتحول  الثالث  الدولي  نظمه االتحاد العربي  الذي    ،المؤتمر 
 . ع المجموعة العربية للمعارض والمؤتمراتن مجارة اإللكترونية بالتعاو للت

 
خبراء   ،همن  11حتى الـ    واستمرتت بدمشق  ار ممؤتفي قصر ال  2021نيسان    9  فيبدأت  التي  ،  فعاليات المؤتمرفي  شارك  و 

ان  مصر واإلمارات وسلطنة عم:  جانب ومديرون تنفيذيون ومجالس أعمال وهيئات ومراكز بحثية من دولمن المنطقة العربية وأ



 

إضافة    ؛راسيوسو   وتونس والجزائر والعراق واألردن ولبنان والسعودية والكويت واليمن والبحرين وروسيا والنمسا واليونان والهند
 .تحول الرقميإلى الجهات السورية الحكومية والخاصة التي تعنى بال

في المشاركون  للبلدان  المؤتمر  أكد  اإليجابيةآثو   كافة،  أهميته  التنمي  اره  اعلى  واالة  واستعرضوا   ؛فيها  عيةاجتمالقتصادية 
وفرص االستثمار    ،وإدارة التغيير  ،ات التكامل الرقميقو ومع  ،ومقاييس اإلمكانات الحالية  ،جية الرقمية للتجربة السوريةاالستراتي

إلى عدد من    تمروخلص المؤ   هذا التحول.ار  مسوالمعوقات التي تبطئ    ،في التحول الرقمي وانعكاساته على االقتصاد السوري 
 .سات والمشاريعار الدو  ،والقرارات واإلجراءات ،والتشريعات والقوانين ،السياساتفي كل من المجاالت التالية: التوصيات 

 اريف ومصطلحات علميةتع
  Demagogyديماغوجياال
القيادة؛ وهكذ  ἀγωγόςو،  بالشع  وتعني  δῆμοςمن كلمتين:  مكّون  و مصطلح من أصل يوناني،  ه بح معناه  ا يصوتعني 

القيادة مركز  إلى  وصل  من  معظم  كان  ولما  الشعب.  ا   ،قيادة  على  واللعب  والتضليل  الخداع  أساليب  عبر  واطف  علوصله 
ا  خداع  فن  ليعني:  المصطلح  هذا  تحول  فقد  و لجماهير  والغرائز،  السابقة،  وأفكارها  مخاوفها  إلى  باالستناد  عوتضليلها    ن ذلك 

 السياسية الستثارة عواطفها وإغرائها بالوعود الكاذبة. حيل خطابات والمناورات واللطريق ا

  Technocratتكنوقراطال
ناه الحكم يصبح مع  كم؛ وهكذاوتعني الح  κράτοςووتعني الفن،   τέχνη كلمتين:  نهو مصطلح من أصل يوناني، مكّون م

اعتمادهم على  بأصبحوا فعالين ذين لوصف ُحكم األشخاص ال 1919عام  ل مرةأو  هنري سميثالفني. وقد استخدمه األمريكي 
من وغيرهم  ومهندسين  بأ  المختصين  علماء  التكنوقراط  ُيعرَّف  هنا  ومن  الكفاءات.  أو  هنذوي  المنتخبين،  غير  الخبراء  حكم   :

 ية. المناطقية أو العرقاسية أو يت السيفترض بهم وضع مصلحة البالد فوق مصلحة أيّ  من الجها، الذين لالمعيناألكاديميين ا

 



 

 نةقاعلم والتمستجدات الن م

   لم تعد بعيدة المنال... " الشمس االصطناعية"

 

انية، في تجربة  ث 101 دةمليون درجة مئوية لم 120تحقيق درجة حرارة بالزما تبلغ ب  وصلت الصين إلنجاز نووي غير مسبوق،
في   للعلومُأجريت  الصينية  ن  األكاديمية  أياقبل  مفاعل  هاية  بفضل  الماضي،  تجريبي الشمر  مفاعل  وهو  االصطناعية.  س 

دث في الشمس الحقيقية لتوليد الطاقة،  حت، يحاكي عملية االندماج النووي التي  "توكاماك"لموصل فائق التطور، يدعى مفاعل  
 ة والضغط إلنتاج بالزما تندمج فيها النوى الذرية بسرعة. شديدة الحيث تجتمع الحرار 

الميس يًا لدمج البالزما الساخنة. وهو مصمم لتكرار عملية االندماج النووي التي تحدث بشكل   قو فاعل مجااًل مغناطيسياً تخدم 
  قارب درجة حرارة تلبالزما عند  باحتفاظ  ويهدف الباحثون لال  ،ير طاقة نظيفة غير محدودة تقريباً فو طبيعي في الشمس والنجوم لت

 هدف النهائيالو   التشغيل التجريبي لمفاعل االندماج.  نحو  وهي خطوة رئيسة  ،ثانية  1000من  مليون درجة مئوية ألكثر    100
ة  البحر لتوفير تيار مستمر من الطاقمياه  يوم الموجود في  ر ي، باستخدام الديوتالشمس  كما يحدث فياندماج نووي    حداثهو إ

، من خالل تفاعل االندماج،  تجنياه البحر يمكن أن يُ احد من متشير التقديرات إلى أن الديوتيريوم الموجود في لتر و إذ    ة.النظيف
 .د تكون غير محدودةاكالخام المطلوبة لالندماج ت ، فالموادوهكذا .لتر من البنزين 300كمية من الطاقة تعادل  

االنشطار   كسنظيفة، عج النوى الذرية إلنتاج كميات هائلة من الطاقة ال، فهو يدمةية الشمسلطاقل"السر المقدس"  ُيعد االندماج  
 .ال ينضب للطاقة الخضراءحطات الطاقة النووية. ويأمل العلماء أن يصلوا من هذا المفاعل إلى مصدر في م المستخدم



 

اب من ع  ج السكري من النوع األول باستخدام الخاليا الجذعية ال االقتر

 
 

لمستعصي لسكري، ان ا طرائق واعدة في عالج النوع األول م  ، في الواليات المتحدة األمريكية،معهد سالكباحثون في  يطور ال
يا بيتا( يمكنها أن تحل الج حتى اآلن، باستخدام الخاليا الجذعية إلنتاج خاليا منتجة لألنسولين )تسمى خعالميًا على العال

جديدة،   طريقة  عبر  واستطاعوا،  الفعالة.  غير  البنكرياس  خاليا  خالإمحل  إذ نتاج  السابقة؛  الطرائق  من  كفاءة  أكثر  بيتا  يا 
 لسكري من النوع األول في غضون أسبوعين بعد زرعها في أنسجته.سكر الدم لدى فأر مصاب با  يا نسبةلخالضبطت هذه ا 

 البشر.  قبل البدء بالتجارب السريرية على  السالمة مسائلمزيد من األبحاث لتقييم األمر يحتاج إلى  لزايما ومع ذلك، 

باستخدام    ةهذه الخاليا القّيم  من   ئدعاال  س أمرًا جديدًا، ولكن ي ل  القدرات  إّن إنتاج خاليا بيتا من الخاليا الجذعية البشرية كثيرة
إلى خاليا بيتا. المشكلة األخرى هي    بالمئة فقط من الخاليا الجذعية   40إلى    10  يتحول قرابة  منخفض، إذ  ةموجودالطرائق ال
 بة. آخر من الخاليا غير المرغو  مر إلى نوعا غير المتمايزة في المزيج، يمكن أن تتحول في نهاية األت الخاليأنه إذا بقي

بًا من  التي يمكن أخذها من أنسجة البالغين )غال  تابدأ الباحثون، في عملهم الحالي، من الخاليا الجذعية البشرية كثيرة القدر 
وامل  ع باستخدام    لخاليا الموجودة في جسم اإلنسان البالغ. حّول الباحثون،نوع من ا الجلد(، ولديها قدرة على التحول إلى أي  

حددوا في النهاية مزيجًا و   ، هذه الخاليا الجذعية إلى خاليا بيتا بطريقة تدريجية تحاكي تطور البنكرياس؛للنمو ومواد كيميائية
وكانوا قد أتاحوا للخاليا النمو في ثالثة أبعاد، بخالف  ا بيتا.  بالمئة من خالي  80يائية ينتج عنه عائد يصل إلى  من المواد الكيم

 ة.عتادة للزرع في أطباق مسطحمالطريقة ال

 . Nature Communicationsمجلة   يالبحث فذا هشر نُ 

   يتا.ب  )الأخرض( ا ىل نوعني من الربوتني تُنتجهام خالاي NKX6.1 لني )الأمحر( وبروتنيرية القدرات. يشري الأنسو ثعية برشية ك جذ خالايت من ئ شأُن ة وظيفيالصورة خالاي بيتا   تُظهر



 

 سريعة ت علميةامولعم

الموجود في خاليا الجسم البشري كافة، إذا جرى    طول خيط الـ د ن أ  غليب 
المسافة بين األرض   لىد عزييا الطول  وهذ  م،ك  مليار   50  أكثر منوصله معًا،  

 . ضعف 300بـ  والشمس

 

عدد    ،ياً منطق  ،تحيلسي  أنه  معرفة  إال  بدقة،  الكون  في  الموجودة  النجوم 
عد يتجاوز  عددها  إن  بثقة  القول  سطح    ديمكن  على  الموجودة  الرمل  حبات 

 األرض.
 

يفسد    ال  الذي  الوحيد  الطبيعي  الطعام  هو  ُحِفظإالعسل،  بطريقة   ذا 
 صحيحة. 

 

إلى  ت  البعوض  لسعات  التي  األنثىعود  ا،  على  حينل تتغذى  في  أن    دم، 
 . ات ورحيق األزهارى على عصارة النباتالذكر يتغذّ 

 

  11يصل قطرها إلى متر ووزنها قرابة    يتأكبر زهرة في العالم، رافليسيا، ال 
 وال أوراق.  كغ، هي نبات طفيلي ليس له جذور وال ساق

 
 



    
   

   
 يئة العليارؤية اله
متكامل وطن  منظومة للية  ث  حبة 

الالتطو و لمي  الع تقاني،  ير 
المجتمع،    قطاعاتمع    ةمتشابك 

 لمستدامة. مية االتن ومساهمة في 

 

   

 

 

 عليالايئة سالة الهر
السياس الشام رسم  الوطنية  لة  ة 

التقاني   والتطوير  العلمي  للبحث 
وتوج أنشطتهما  هها  يوتنسيق 

ب وربط المجتمحتياها  ع  اجات 
وتهيئة  تمكينية بيئ  الفعلية،    ة 

ال للبح  ةمداع و عث   محفزة لمي 
 للباحثين. 
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