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 ... االفتتاحية
ت   ال  سوريةر  ستثم  لماذا  في  العلمي  البحث  محق    ؟ مخرجات  سؤال  وصانعو   لطالما  ...  الباحثون  طرحه 

، على اعتبار ال نريد أن نتفر د في اإلجابة  للبحث العلمي  أننا في الهيئة العليا  رغمو لقرار مرارًا وتكرارًا.  ا
لس الوحينأننا  تلكا  استثمار  بتحفيز  المعنيين  مسؤولية    ؛المخرجات  دين  هي  البحثيةبل  العلمية   الجهات 

القطاعين العام    ،كافةً  في  المستفيدين من تلك المخرجات  القول  ومعها  ننا  إوالخاص... مع ذلك، يمكننا 
 إلى الجواب.الواثق الطريق  تلم سنا

اًل لغة مشتركة بين الطرفين تعكس وضوحًا رغبة  كل  غ أو و ، ال بد وأن نص لمستثمراث إلى  الباحنقل التكنولوجيا والمعرفة من  نتمكن من    ك ي  ف  
م هم حيوي   دور    كله  ، حرصهما على الشراكة الفاعلة والمستدامة. يتبي ن من ذلكمنهما في مد اليد إلى اآلخر وتقدير المنفعة من ذلك، وأخيراً 

ة جسور الثقة  ت الوسيطة التي توط دسالمؤسل ر الزوايا الحاد   !وتضمن المنفعة  وتدو 

تعليم العالي  رار مجلس ال الستصدار ق  فكان سعينا  ،مكاتب نقل التكنولوجيامن تلك المؤسسات التي عملت الهيئة العليا على خلقها مؤخرًا هي  
السورية في الجامعات  المكاتب  في الهيئ  ،بإقرار إحداث هذه  العليا ينسق بينومكتب وطني  العليا إثر    ها. ة  الهيئة  وشهدت طاولة اجتماعات 

اح واالستدامة. وعسى  من االجتماعات التنسيقية بين الباحثين والمستثمرين بحضور الجهات الرسمية المعنية والضامنة للنج  ذلك عدداً ار  إقر 
عجلة استثمار المخرجات البحثية    دوران من ثم  السابق، و   الملح    السؤال بنى عليها أواًل طيُّ  من قصص النجاح التي ي  أن نصل قريبًا إلى عدد  

 بما يحقق التنمية وتلبية احتياجات المجتمع السوري. 

العلمير  وفي سياق متصل، ركزت نشاطات الهيئة العليا هذا العام على دو  المعرفةكأحد ركائز    البحث  على  المبني  ، عبر سلسلة  االقتصاد 
. اقتصاد ال  .   رفيعة  للباحثين وأهل العلم فيه مكانة    وطني،  طة الطريق نحو اقتصادخار   ح  من الورشات وثيقة الصلة، وتقرير يصدر قريبًا يوض  

 طالما افتخرنا به.لذي يستنزف ما تبقى من موارد طبيعية، بل يستثمر رأس المال الفكري ال

العاشر العدد  في  واالبتكار  سلسلةمن    تجدون  والتقانة  على    العلم  الثالثيةإضاءة  تقااألبعاد  الطباعة  إحدى  الرابعة،  الصناعية  الثورة  ،  نات 
إضافًة    وعدداً  األخرى،  العلمية  األخبار  الهيئة  ل من  أقامتها  التي  العديدة  األخيرالعليا  لفعاليات  الربع  ونشاطاتالن  م  في  ل  سنة  ة  لجهات عد 

البحثية أن    ،العلمية  الجزيل  آملين  الشكر  مع  والفائدة،  المتعة  فيها  العليا  تجدوا  الهيئة  شارك  من  و لكل  ونشاطاتها،  الذين  توجهاتها  زمالئي 
 .هذا العدد المتميز صاغوا

    وكل عام وأنتم بخير

 األولكانون  23دمشق في 

 د. مجد الجمالي                                                                                                         
 مدير عام الهيئة العليا للبحث العلمي



 

 3D Printing ثالثية األبعادعة طباال

 خل مد

ا  عد  ت   مكونات  أبرز  إحدى  األبعاد  ثالثية  الرابعة،  ثلالطباعة  الصناعية  ورة 
تصن وتعر   بأنها  جديف  مواد  برامج يع  بواسطة  رقمية  ملفات  على  اعتمادًا  دة 

ت رس   الطحاسوبية،  هذه  تطورت  وقد  لتنفيذها.  الطابعة  إلى  بوتيرة  ل  باعة 
نتها على نحو ليس  مرو   تلمدة الزمنية الالزمة للطباعة اختصارًا كبيرًا، وازدادا ن القليلة الماضية، واخت صرت  نيمتسارعة في الس

 ، وال تزال تزداد تنوعًا وتعقيدًا.تستعصي على الحصراألشياء التي يمكن طباعتها أصبحت له مثيل؛ إذ  

 تاري    خ الطباعة ثالثية األبعاد

ك لذ  ومنذ  ؛ه الطباعة في الثمانينياتهذوبدأت تظهر تقانات    ،ييات القرن الماضبعاد في سبعين ألكانت بدايات الطباعة ثالثية ا
 :أبرز مراحل تطورها فيما يليالت استخداماتها. و مسلسل إبداعاتها، ولم تنحصر مجا هتين، ولم الوقت لم يتوقف مسار تطورها

تق 1980 1976 . النافثة للحبر الطابعةاختراع  الطبينظهور  ي ستخدم  المجسمة  الحجرية ة  اعة   ،
 .تصلد باألشعة فوق البنفسجيةها بوليمير ييف

براء  لوهز  تشارلحصل     لتقنية اختراع    ةعلى 
ال اتي  تالتجسيم،  ثالثي  كائن  بطباعة  ألبعاد  سمح 

 .من خالل بيانات رقمية
كرمبسكو حصل   1992 1986 اختراع    ت  براءة    تقنية لعلى 

 .الترسيب المنصهر

 2000 1993 د. ية ثالثية األبعاالشمع  بعاتطاالجرى تصنيع 
بشريةأ نتجت   كلية  الطباع  أول  بتقنية   ةمطبوعة 

وقد األبعاد،  بعد    ثالثية  بن  13زرعت  في  عام  جاح 
 أحد المرضى.  مجس

المصدرإنتاج   مفتوحة  األبعاد  ثالثية  طابعة    ؛أول 
 مجانًا. البرامج متاحة  جميع

أوصل هذه  لذي  ا  األمر  ،أول طرف صناعيتصنيع   2008 2006
 . واسع قطاعلى ن عالم ل اإلئوسا التقنية إلى

هذه   السو   التقنيةانتشرت  لالستخدام    ،ق في  سواء 
ودالمكتبي   الصناعي،  التقنيأم  هذه  كطريقة خلت  ة 

أنموذج  أول  تصنيع  وجرى  التصنيع؛  في  جديدة 
 لسيارة مصنوعة بواسطة الطباعة ثالثية األبعاد. 

  د ثية األبعافي إنتاج طابعة ثاليل  بدأت جامعة كورن  2011 2010
 . طباعة الطعامـ ل

وباحثون   علماء  من ع أ بطباعة    صينيون قام    ضاء 
 . جلد وكلىأصابع وآذان و اإلنسان؛ شملت  مجس

2013 
2016 

كيليحاول   والغضاريف   طباعة  دانيال    العظام 
 بواسطة الحبر الحيوي. 



 

 مراحل عملية الطباعة ثالثية األبعاد 

الطباع عملية  بتمر  عدة ة  بمراحل  تبدأ  التصميم؛  الحاسب  بعاداألثالثي    أنموذج  إلى  هحويلتو   رسم  و باستخدام  بنت،  تقسيم  تهي 
 وإعطاء األمر للطابعة لتقوم بعملها. وتقطيعه إلى طبقات   األنموذج

 
 جسم المنتج.للمساعات عدة، حسب المجسم والمواد المستخدمة؛ وقد يحتاج األمر إلى معالجة الحقة عملية الطباعة  تستغرق 

 ثية األبعاد ثال  ة اع بط المجاالت استخدام 

الطباعة ثالثية األبعاد في في ميادين جديعدة، و   جاالتم  دخلت  الثورة  أنها  أثبتت  أن  بعد    ،دةما زالت تدخل  في  صعب  رقم 
 الصناعية الرابعة؛ ومن أبرز مجاالت استخدامها حتى اآلن:

من ثم تسهيل عملية تشخيص  و  ،ملموس ليتحول إلى شكل  : طباعة الجزء المصابطبال
 . ؛ ..وأدوات جراحية ة طبيةز هتصنيع أج؛ صنيع أجهزة تعويضية وأطراف صناعيةت ؛مرضال

 

 ... ؛مناسبة وجميلة للروبوتات واإللكترونياتاكل : تصميم هيونياتواللكتر  الروبوتات

 
منازل إشادة معدنية؛  اكلء هيإنشا؛ : تصميم نماذج مصغرة للمشاريع اإلنشائيةوالعمارةالبناء 

 ؛ ... كاملة مبانيو 
 



 

والمالبس خام  :  األحذية  مواد  لعماختيار  مرنة  و األعة  ابطينة  حسب   بسمالالحذية 
 . .. لرغبة؛ا

 

 ...  ؛تصنيع الهياكل وقطع الغيار: كباتالمر  العربات و 

 

المعقدةنالف التحف  أفخم  تصنيع  الطلب؛  ؛:  حسب  مجوهرات  الفن  طباعة  ية طباعة األعمال 
 ... ؛من التعرف إليها نمكين المكفوفيلت

 
فليمتعال للدراسة  نماذج  تصنيع  المدارس:  مجسمات  ؛والجامعات  ي  األبثالثي  طباعة   عاد ة 

 ... ضيات، ولجسم اإلنسان في البيولوجيا، ولألشكال الفراغية في الرياللتضاريس في الجغرافيا
 

 ... ؛هدريبالشكل الذي يل و ها الطفحب: صناعة اللعبة التي يألعاب األطفال

 

فارمزة  أن شركشارة إلى  ؛ وتجدر اإلةاألغذي  تلف أنواعطباعة مخ  :األغذية نت من ك مت  ألف 
 . ، ..شكل والرائحة والطعملحم مماثلة للحم الطبيعي في العة شريحة طبا

 
 مستقبل الطباعة ثالثية األبعاد 

نت  إلنتاج، وحسَّ ا  زمن؛ إذ قلَّصت  إسهامًا بارزاً   عية الرابعةقيام الثورة الصنا  أثبتت الطباعة ثالثية األبعاد كفاءتها، وأسهمت في
ا ال  وعززتتجات،  لمنجودة  في  استخدااالستدامة  عبر  مع  تصنيع  نقصان،  أو  زيادة  دون  التصنيع  لعملية  المطلوبة  الكمية  م 

 .إمكانية إعادة تدوير المنتجات المصنعة

وع ا تتندوره، والتي بعامًا بعد آخرب على منتجاتها داد الطل، ويز 2019مليار دوالر عام   8د بلغ حجم الطباعة ثالثية األبعالقد 
واإلعمار على نحو واسع. بالطبع، ال يمكن التنبؤ بالمدى الذي ستصل   تار اقعلا  عاطق  لو خد ل  نآلا  هجتت و   ؛تجدد باستمراروت

 عاجالً  نها، بالتأكيد، سوف تحدثأم ال!! إال أ يكون لتطورها حدودوهل س ؛وال بالمجال الذي ستدخله مستقبالً  إليه هذه الطباعة،
 .االت والمعلومات االتص عالم تها اإلنترنت فيلثورة التي أحدثشبيهة با النتاجي عالم ف ثورة  جالً آ أم



 

 علماء ومبدعون

  
ون     ( م 1048 –  973) البير

الريحان    ي عد   البيرونيأبو  أحمد  بن  عامحمد  المولود  بيرون    973م  ،  في  م 
علماءخوارزم أعظم  من  الذ  ،  القهالعصر  في  لإلسالم  الوسطبي  كان رون    ى. 
وفلكياً عالمًا   فيلسوفًا  موسوعيًا،  وفيزيارحالة  ورياضياتيًا  وجغرافيًا  وصيدالنيًا    ئيًا 

 .ةيسر افلاو  ةيبر علا  ىلإ  ةفا ضإ ةدع تاغل نقت ي ناكو  ،ومؤرخًا ومترجماً 

 ثم  من  و ؛  لفلسفة وغيرهالرياضيات والطب وااك والنحو و م الكالم والفلوارزم، حيث درس الفقه وعلأمضى البيروني فتوته في خ
  1017عاصمة الدولة الغزنوية، عام  قل إلى غزنة،  انتو واألفكار.  ك لتبادل الرؤى سينا آنذا  در موطنه إلى بخارى، وراسل ابنغا

 علم لغتها. دة، اطلع على ثقافتها ودرس دياناتها وفلسفاتها وت وأصبح عالم البالط، وسافر بعدها إلى الهند ومكث فيها م

 اته نجاز أبرز إ 
كانوالفلك  ياتضلرياا  في ثلثي    ت:  والريناول  تت،  فاً مؤل  146  الغة الب  ،مؤلفاتهنحو  الفلك  إذ اضياتعلوم  حركة    ؛  إلى  أشار 

 .بشأن ثبات الشمس، ونفى فرضية بطليموس والخسوف الكسوف  تيوفسر ظاهر  ،األرض

 تقريبية  ورسم خريطة  روفة،لمعاث  غير القارات الثال  وجود قاراتف قطر األرض، وتنبأ ب: وضع طريقة لقياس نصالجغرافيا  يف 
 ه إلى مناطق حرارية محددة.قسمو  ،عروف آنذاكللعالم الم

ال سرعة الضوء  أن  لى  أشار إ  إذ  ؛اكتشف طريقة لتعيين الوزن النوعي، وطرح فرضيات عدة حول الحرارة والضوء:  ءفيزياال  يف 
 . ألواني المستطرقةا أدبمإلى فوق، و ن تحت مالينابيع  . وشرح كيفية صعود مياهتضاهيها سرعة

ف فيها جميع األدوية ائية شاملةسوعة دوا: جمع مو في الصيدلة  ى.نذاك، إضافة إلى مرادفاتها بلغات أخر لمعروفة آ، وص 

 ية.طبيعاصر نشأة األرض وحقيقة تكونها من عنالهند، تطرق إلى  : إضافة إلى تأريخه لخوارزم وبعض آثارفي التاريخ

 ؤلفاتهز مر أب
 ومنها:  ؛"مناعة التنجيألوائل ص ا هو "كتاب التفهيمشهرهواحدًا من أ والفارسيةبالعربية وكتب فاته باللغة العربية، مؤل ظمكان مع

 تحقيق ما للهند من مقولة معقولة في العقل أو مرذولة.  •
 . ون الخاليةقية عن القر اآلثار البا •
  .الصيدلة في الطب •
 . اهرو الج  معرفة اهر فيجمال •
 " ل صناعة التنجيميم ألوائ تفهال"ب كتامن  –خسوف القمر  . ملخص التاريخ •



 

    (م 2016  – 1943)مها عاشور عبد هللا 
المصرية العالمة  لدت  هللام  و  عبد  عاشور  ،  1943عام    إلسكندريةا  في  ها 

فيها عام    .ونشأت  اإلسكندرية  بجامعة  العلوم  كلية  في  تابعت 1964تخرجت   .
وراه تدرجة الدك  اتها العليا في إمبريال كوليدج في لندن، حيث حصلت على دراس
ات في االتصاالت  في المركز الوطني للدراسعد ذلك باحثة ب تل. عم1971عام 

فرنسا،  في  والالسلكية  أنجلوس   السلكية  لوس  إلى  تنتقل  أن  عملت   قبل  حيث 
ا وفيزياء  الجيوفيزياء  معهد  في  كاليفورنيا  جامعة  في  من  باحثة    1976لكواكب 

الج1985إلى   في  أستاذًا  بعدها  ع ينت  قس .  في  ال  مامعة  وعلم    ك. لفالفيزياء 
  .(1993ئي األمريكي )( واالتحاد الجيوفيزيا1986ة )يزيائية األمريكيلة في كل من الجمعية الفوانت خبت زمي

 اهأعمالأبرز 
فأسست   • الفضائية  البالزما  محاكاة  مجموعة  الثمانينيات  أوائل  محاكاة في  استخدام  في  رائدة  وكانت  كاليفورنيا،  جامعة  ي 

 الفضائية. وثيق مع بيانات المركباتي بالتنسيق اليسطازياء الغالف المغنيلبالزما لفا

  إلى جنب مع زمالئها من اليابان وفرنسا. اً جنب، 1982عام  في ،ضاءأطلقت المدرسة الدولية لمحاكاة الف •

لبرامج التعليمية امن منتجات  وأشرفت على تطوير العديد    ،1999في عام    ،ار الرقميبتكلالجامعة كاليفورنيا    أسست مركز •
ق برنامج التعليم التفاعلي  إطالهي    لمركزائدة المبكرة لكانت إحدى الجهود الر   محو األمية الحاسوبية.و   وم والرياضياتعللل

الهادي المحيط  عبر  بعد  في  ؛ عن  للطالب  سمح  ف  الذي  كاليفورنيا  المتحدةجامعة  الواليات  اليابان    وجامعة  ي  في  كيوتو 
 . هجو  لاً ت تعاونية وجهاة في محاضر بالمشارك

 الجوائز والتكريمات

 لفلك. مرة من قسم الفيزياء وعلم ا 11يز لتدريس المتمعلى جائزة ا لتحص ✓

 ن.  في جامعة كاليفورنيا في القرن العشرياً أستاذ  20كواحدة من أفضل   2000 اختارتها الجامعة عام ✓

 . 2004عام   ياألمريكي فالمدنية المتميزة من الجيش حصلت على وسام الخدمة   ✓

في باستخدام  الفضاء الجغرا  لمساهماتها في استكشاف،  2005ام  في ع  ،زة من وكالة الفضاء األوروبيةائج  ى لحصلت ع ✓
 كتلة. ال

عام   عضال،  2016توفيت  مرض  مع  صراع  لها  بعد  ف  أ نشئت   وتكريمًا  في  دراسية  يدير منحة  الفضاء  االتحاد يزياء  ها 
 .ور عبد هللاشمها عااسم الجيوفيزيائي األمريكي ب



 

 ةعات واكتشافات علميارتخا

  Pen قلمال

  إلى   تطورت  ثم،  بما ر سم فيها  تماماً   ور توحيصكلقلم مع الكتابة، التي بدأت  ختراع اتزامن ا
إصبع    بًا أن يكون س غري. وليلألبجدية  األساس  شكلت صوتية  رموز إلى وصوالً  رمزية صور

أول    اليد الضحاي و   ،قلم هو  حهي    ادماء  مع  ربأول  القلم  تطور  من  ورتط.  النقش   الكتابة، 
 ".، وحفظها، ونقلها إلى الغيرالفكرة إلى واقع منظورويل "تح  ةواحد ةوظيفت الوظل ،تخط  إلى أداة تحفر  الرسم، من أداة إلى 

 أبرز مراحل تطور القلم 

 ق. م  3500
سب  نام  ،قلمًا من أغصان األشجار على شكل عود مدبب  سومريون لااخترع  

 لطرية. لواح الطين اأ  لىالسائدة آنذاك ع  ةبللكتا
 

 ق. م  2000
أريينالسوم  طريقةالقدماء    المصريون   بساقت وصنعوا  من  ،  القصب  قالمًا 

  المجوف، الذي يمأل بسائل خاص للكتابة على الرق والبردي. 

 ق. م  500
إ  ريقالغاستخدم   ومنها  أوروبا،  في  استخدامها  وانتشر  الطيور،  لى ريش 
م تنكفئ ل داة  كتابة  مدًة طويلة،  تمرت الريشة أاس و   ع العالم المتحضر.امعظم بق

  . إال في القرن التاسع عشر

 م  1565
األلماني   جستنراخترع  محاطة   كارل  غرافيت  قطعة  من  مكون  رصاص  قلم 

قضبعيد ليصبح  صناعته  تطورت  ثم  بإحكام.  مربوطة  الخشب  من  يب  ان 
  . من عود خشبيضغرافيت 

 .واعترته عيوب عدةمستودع حبر، لكنه لم يكن مثاليًا مع  بر األولقلم الح بتراش بونارواخترع الروماني  م  1827

 م  1884
ووترمان  األمريكي  اخترع وانتش  لويس  داخلية،  حبر  بأنبوبة  مزود  حبر  ر  قلم 

 .ن مع الوقتتطور شكله وتحس ، وقداستخدامه في مختلف أنحاء العالم
 

بيرو  مجري لااخترع   م  1938 يزال، على    ذي هيمن، والقلم الحبر الجاف، ال   الديسالو 
 . سوق األقالم في العالم

 

 د للبقاء لقلم يجهلكترونية؛ ما زال ارغم تطور الكتابة وعدم حاجتها للقلم حاليًا، بوجود األجهزة اإل
  عند حد. فأنماط جديدة ال تقو ني بأشكال لكترو حيًا، واستطاع هو اآلخر دخول العالم اإل



 

  Microscope مجهرلا

خصائ  اتعدسال  ت عد   اكت شفت  مصادفةً صالتي  المكبرة  المجهر، األساحجر    ها  اختراع  في  س 
استخداماته،  و جهر  لما  تطور    .الذي كان، وال يزال، له دور كبير في مجاالت علمية مهمة عدة

بال بدءًا  التكبيرية،  قدرته  ازدياد  الضو مع  بال  ية،ئمجاهر  اإللكترونيةجام مرورًا  والمناظير   هر 
  .وال يمكن التنبؤ بمستقبله د  تطورًا ال يقف عند حالدقة، اًل إلى المجاهر فائقة الطبية، وصو 

 تطور المجاهر 

1590 
مركب  مجهر    صناعة أول نس  اهووالده    جانسين  كرياسزا  الهولنديان  استطاع

البشر أنبوب  عرفه  داخل  عدة  عدسات  وضع  عبر  معينوفق  ،   ي الذو ،  نظام 
  .هالينظر إعند ال شياءير األبلى تكأدى إ 

1665 
هوكاإلنكليزي  نشر   ئج ونتا  مشاهداتهالمتضمن    "ميكروغرافيا"ه  كتاب  روبرت 

والفلكيةاربه  تج المجهرية  المناظير  أسهم  باستخدام  ما  بالمجهر    التعريففي  ، 
   على نطاق واسع. 

 

1893 
ات د من أساسيعت، والتي تلعينااتقنية إلضاءة    ركوهلأوغست  ابتكر األلماني  

 لي. ئي الحاضو هر الالمج
 

 طول الموجي للضوء. العينات التي تقل عن ال راقبةمح بمالمجهر الفائق الذي يس ريتشارد زيكموندي األلماني اخترع 1903

1938 
األ روسكا  لمانيطور  اإل  إرنست  ثورة  المجهر  معه  العالم  شهد  الذي  لكتروني، 

 ء آالف المرات.األشيابير كتعلى لقدرته  علمية 
 

1981 
األاختر  بينيغلمانيان  ع  ي  الت   الماسح  النفقي   مجهرال  ريروهر   خهاينري  و  جيرد 

قو  تكبتبلغ  م ة  مرةيره  مليون  الذرات  ئة  مع  المباشر  التعامل  من  ن  فمك  ؛ 
  .زيئاتوالج

است   فقد  التكبير؛  هي  للمجهر  األساس  الوظيفة  كانت  فيلما  رئيس  نحو  على  ا  خدم  الألحياءعلم  اختراع  ومع  النفقي  ،  مجهر 
، وهل سيكون  للمجهر القادمجديد ام الستخدون االسيك، وال ي عرف ماذا تقانة النانوي دعى  اليوم بدأ استخدامه فيما أصبح ماسح ال

 . !؟أو أساسًا لعلم جديد ةتقانة جديدمدخاًل ل



 

 وطنية ثيةبح ميةلت عجها
  International University for Science and Technology  لتكنولوجيااللعلوم و  خاصةل الية و دال جامعةال

 
  . 2005تأسست في عام    ؛ إذمن أوائل الجامعات الخاصة المحدثة في سورية   الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا  الجامعةت عد   

 . داب والعلومطب األسنان؛ الصيدلة؛ اآل ؛وتحوي ست كليات هي: إدارة األعمال؛ تكنولوجيا المعلومات؛ الهندسة والتكنولوجيا

 الرؤية
 .في التنمية البشرية ن تغدو مركزًا عالميًا متميزًا اعتمادًا على برامج نوعية وموجهة في األبحاث العلمية، ومسهمًا فاعالً أ

 الرسالة
 . وتلبية احتياجاته كافة لتميز األكاديمي فيما يتعلق بنوعية التعليم ووسائله، واالهتمام بالتعليم المتكامم التلتز 

ا توفر جميع الوسائل المؤدية إلى التعلم النوعي؛ وتوفر بنية تحتية للتعليم تشمل الجامعة الرئيس؛ لذور وجود  كل الطلبة محيش
الد في معظم  الوريامكتبة رائدة مشاركة  الدراسية في  ت  عالمية، ومخابر وورش فنية، وتجهيزات حديثة. وتتبع أحدث األساليب 

 . وربط المنزل بالجامعة إلكترونياً  داع والصف المفتوح،رية اإلبواالستقصاء وح ء استقاللية الفكر والبحثابن

الجامعة إلى استقطاب نخبة مميزة من سعى  ذا تويشكل الكادر األكاديمي البنية الفكرية الرئيسة لبرامج الدراسات المتخصصة؛ ل
ز  ة، باالستفادة من مركم مستمر بر عقد ورش تعل  م العلمي وتحسين أدائهم عهأعضاء هيئة التدريس، مع العمل على رفع مستوا 

ه أساسًا للترفيع وتجديد العقود معهم  .التطوير األكاديمي في الجامعة لتقييم أدائهم وإنتاجهم العلمي، وعد 

اتق التدر لجاموم  في  علمي  تعاون  اتفاقيات  خالل  من  العالمية  الجامعات  مع  عالقاتها  بتوثيق  وتقدم  يعة  العلمي؛  والبحث  س 
لتحسينا ا  ستشارات  الصناعة  مستوى  قطاع  في  المشروعات  ألداء  لترجمة  تكنولوجية  حاضنات  بناء  إلى  وتسعى  واإلنترنت؛ 

وأعضاء  والخريجون  الطالب  يجريها  التي  الهيئ  البحثية  والباحثة  الصناعة  و تدريس  قطاع  ترفد  تكنولوجية  وخدمات  سلع  إلى  ن 
 .يدةدبتطبيقات معرفية ج

 



 

  Higher Institute of Marine Research البحريةوث بحالعال  لل معهد ال

حرية في الب بحاثالقاضي بإقامة مركز لأل 1971/ لعام 2نشئ المعهد العالي للبحوث البحرية بموجب المرسوم التشريعي رقم /أ  
لفت جامعة تشرين بإدارت  مدينة الالذقية، رين عام يًا بجامعة تشمرسوم إحداثه وإلحاقه رسم  ر؛ ومن ثم صد1987ه في العام  وك 

صة في علوم البحار، ويتكون من: قسم البيولوجيا البحرية، قسم الثروة  ة الب، وهو الجه2000 حثية الوحيدة في البالد المتخص 
 .ه ماجستير والدكتورا لالبحرية، تمنح جميعها درجتي البحرية، قسم الجيولوجيا ا ة، قسم الفيزياءء البحرييمياالك السمكية، قسم

 :لمعهد هيامة األساسية من إقية االغا  : إن  المعهد فأهدا
 دراسة الخصائص الهيدروبيوجيوكيميائية للمياه اإلقليمية السورية، واستكشاف الموارد البحرية فيها؛ •
 احل؛ سلريع المختلفة المقامة على ا عامة والخاصة في مجال المشاخبرة والمشورة للجهات الم التقدي •
 علمية النوعية وقطف العينات البحرية؛زة الاستخدام األجهالبحري و  تقنيات العمل تدريب الكوادر على •
 .شريط الساحليد المتدادراسة األثر البيئي للمنشآت الصناعية والزراعية والتجارية المقامة على ا •

 تحتيةالبنية ال
ر، البحافي مجال علوم  لدكتوراه  الماجستير وا  دراسات العليا، في مرحلتيلامالئمة للبحث العلمي لطالب  يوجد في المعهد بيئة  

والدولية؛   والعربية  الوطنية  البحثية  العلمية  الجهات  في  ضمن  وللباحثين  عدة  ثابتة  نوعية  تجهيزات  على  يحتوي  ر مخابإذ 
فة  إضا  البحرية،  بحرية، والفيزياءلوجيا الو ي، والجالبحري   حرية، والتلوثجيا البحرية، والكيمياء البالبيولو   ت:في مجاال  صصيةتخ

 ارع البحرية.بالمز ربين متخصصين لى قاإ



 

 لميالع العليا للبحثئة لهيا تانشاط

I. ألخالقيات البحث العلم  والتطبيق  ورشة  
 الحديثة  نيةلتقاات اتعريفية بالدليل الوطن 

  ـ بيفية  ورشة تعر ،  2021تشرين األول    12مشق، في  د  أقامت الهيئة العليا للبحث العلمي على مدرج كلية الصيدلة في جامعة
 . طالب الدراسات العليا في الكليةإلى موجهة  "الدليل الوطني ألخالقيات البحث العلمي والتطبيقات التقانية الحديثة"

 
علوقد   الورشة  الوطني  رحش  ىركز ت  الدليل  شملها  التي  الرئيسة  أيضاً المحاور  وتضمنت  بتفاصيلها؛  والتعريف  محاكاة    ، 

 ها. إجراؤ  المزمعالختبارات الدليل الوطني 

II.  االختصاصات متعددة ة علميلاة ري االستشاللجنة  الثالثجتماع اال 

العلياقدع الهيئة  ا  ت  االختمية  العل  اريةاالستش  جنةلل  الثالثالجتماع  العلمي  للبحث  األول   31في    ،صاصاتمتعددة    تشرين 
تالتي    ،2021 لمجرى  تنفيذًا  الهيئالموقتعاون  لاذكرة  شكيلها  بين  العلعة  في   ،دمشق  ظة افومحيا  ة    ، 2021آذار    14  المؤرخة 

 فظة دمشق.الواقع الخدمي في محا حسينمي لتالعل ي ار ة إلى تقديم الدعم االستشهادف الو 

 



 

البدء في  :  اه، ومن مةهمعددًا من الملفات الاليوم العالمي للمدن،    تاريخه  يصادفتماع، الذي  ا االجفي هذ  نةناقش أعضاء اللج
تساعد   افتراضية  منصة  بينهاتفعيل  فيما  الملفات  تداول  في  بشأنها؛  اللجنة  الرأي  اللجنةدعوة    إلبداء  لوضع   أعضاء    كافة 

في التنمية الرامية إلى اإلسهام  تنفيذ خطتها  في سبيل    ،فظة دمشقتصوراتهم ورؤاهم حول بناء رؤية استراتيجية آللية عمل محا
 . .. ؛يةعااالقتصادية واالجتم

III. " لقطاع ر الالتطويعلم  و لبحث ال نية لألولويات الوطاورشة عمل  
 " ة اإلسمنتصناع تقان 

العليا  أقا الهيئة  العلمي  مت  بعنوانة  ورشللبحث  للبحاأل "  عمل  الوطنية  واالث  ولويات  الت لتطويعلمي  لقطاع  ر  ة صناعقاني 
 تشرين الثاني  18، في  ومواد البناء  تلإلسمنسة العامة  سؤ ، وبالتعاون مع المحضورهبو   صناعةية وزير التحت رعا"  السمنت

 . وأصحاب المصلحة ، بمشاركة عدد من األكاديميين والخبراء والباحثيناألسد الوطنية كتبةم درج، في م2021

 
  ة لز نمب  هنو ك  ،همعدو   هعيجشت   ىلع   ايلعلا  ةئيهلا  صر حت  يذلا   ،ي و منتلا  يملعلا  ثحبلا  لو ح  اً ض ر ع  ايلعلا  ةئيهلا  ماع  ريدم  مدق
تي ينتظرها استحقاق مهم التسليط الضوء على أهم التحديات التي تواجه هذه الصناعة  ضًا  جرى أيو   . دلب  يأ  يف  ومنلا  ةر طاق

اسما. ومن ثم عرض الدكتور  إعادة اإلعمار  مرتبط بمرحلة لتعاون مع المؤسسة العامة با  عد  الذي أ    ،مسودة التقرير  عيلمحمود 
ا ومواد  اإلسمنت  توصيفًا  ضموت،  ناءبللصناعة  الق  وتحليالً ن  الواجبطاعلواقع  المقترحات  إلى  إضافة  لمعالجة   ،    تنفيذها 

 . ، وتقليل التلوثوتخفيض التكلفة ،جودةال سينبما يؤدي إلى تح ؛والتحديات التي يواجهها التي يعاني منهات المشكال

الو  الحضور  ،عرضبعد  شأنها  أبدى  من  التي  والمقترحات  المالحظات  التقريرإ   بعض  إلى  وال ،  غناء  البوصول  حث أولويات 
 .المهم ي هذا القطاعالعلمي ف



 

IV.  2021الفائزة لعام  "التنموية البحثية العلميةالمشاري    ع "حفل توقيع عقود 

العلميأق للبحث  العليا  الهيئة  الثاني    28  في   ،امت    ،2021تشرين 
لت المالي  حفاًل  الدعم  عقود  اوقيع  البحثية  العلمية   ؛نمويةتلللمشاريع 

ج العلي  رى والذي  الهيئة  مبنى  وحضور    ،افي  البرعاية  تعليم وزير 
العلمي والبحث  إذ العالي  مشاريع    .  ستة  توقيع  بحثية علمية  تم 

من  ع  قطا، وواحد في كل  ثالثة منها ضمن قطاع الصناعة  ؛تنموية
 . الالمالطاقة و و   الصحة اتقطاع

وتخصيص   طبيقية،حاث العلمية التعلى تشجيع األب  حرص الوزارةة  االفتتاحي  هفي كلمتوالبحث العلمي  ليم العالي  أكد وزير التع
المالية الالزمة لتن العليا بدوره إلى    أشار ؛ و فيذهاالموازنات  عام الهيئة  انتقاؤ مدير  الفائزة قد جرى  المشاريع  ها من بين ستة  أن 

م كل    .اثنين منها  في تمويل  القطاع الخاص   يشاركللمرة األولى  مشروعًا، و   عشر ثية الستة  المشاريع البح  اءر من مد  ،مديروقد 
من حيث    م حيث المخرج البحثي الملموس وجدواه االقتصادية األولية أسواء من    ،بين فيها أهمية المشروع  مداخلةً   ،الفائزة بالدعم

 .صاد الوطنيدعمه لالقت

البحثية ورؤساء الجهات البحثية والتنفيذية التي   مشاريعلاراء  ومد  بين مدير عام الهيئة العليا  العقود  توقيعجرى  وفي نهاية الحفل  
دمشق،    شملت التي    ،يعملون فيها للصناعات النسيجية، و جامعة طرطوس،  و جامعة تشرين،  و كاًل من جامعة  العامة  المؤسسة 

 ؛ وصادق على العقود وزير التعليم العالي والبحث العلمي. ق الماليةسوق دمشق لألوراو 

 
مدير  ق ونائبيه للشؤون العلمية والبحث العلمي والدراسات العليا، و رئيس جامعة دمشدراء المشاريع،  م  إلى  ةً ل إضاف حضر الحف

المالية    واألسواقي هيئة األوراق  لس مفوضرئيس مجمدير عام هيئة االستثمار السورية، و عام الهيئة العامة للتقانة الحيوية، و 
و الس للصناع   مدير ورية،  العامة  المؤسسة  المالية، و جية،  النسي  تاعام  لألوراق  دمشق  لسوق  التنفيذي  أعضاء    المدير  من  وعدد 

 .الفرق البحثية



 

V. حة "عمل  ورشة   عىل المخارطة الطريق المقير
  الجمهورية العرب لالقتصاد المبن 

 
 " ية السوريةعرفة ف

في مكتبة األسد    ، ون مع اإلسكواوبالتعا  ليم العالي والبحث العلمي،وزير التع، برعاية وحضور  لهيئة العليا للبحث العلمينظمت ا
في   األول    1الوطنية،  بعنوان    ، 2021كانون  عمل  في "ورشة  المعرفة  على  المبني  لالقتصاد  المقترحة  الطريق  خارطة 

السورية العربية  الدكت؛  "الجمهورية  فيها  عجميور  عرض  واإلسكوا ال  خليل  العليا  الهيئة  مع  بالتعاون  أعده  الذي  ،  تقرير 
 . القتصاد في سوريةالمستقبلي لهذا النوع من ا  والتصور  ،عن الواقع الحالي لالقتصاد المبني على المعرفة  اً عرض  والمتضمن

   وص.اقشة التقرير، أبدى الحضور مالحظاتهم ومقترحاتهم بهذا الخصفي أثناء منو 

 
، إضافة  اإلسكوا  لممثل اإلقليمي حول التنمية لدىا  العوا  نوار  مدمح  دياال بركات وزير الدولة، والدكتوررة  الدكتو   حضر الورشة

اصة،  مية والخوعدد من عمداء وأساتذة الجامعات السورية الحكو لبحثية،  االعامة والجهات العلمية  إلى عدد من ممثلي الجهات  
 .عدد من طالب الدراسات العليا، مع دد من المهتمين بالشأن االقتصاديوع

VI. متعددة االختصاصات العلمية  ريةاالستشا للجنة عالراب ع جتما ال ا 

  ي ف  ،بحضور محافظ دمشق  ة االختصاصاتمتعددلمية  العاالستشارية  للجنة    الرابع  االجتماعللبحث العلمي    ات الهيئة العليقدع
  14خة في  ؤر هيئة العليا ومحافظة دمشق الملموقعة بين الًا لمذكرة التعاون اتنفيذكيلها  تش  جرى   لتيا  ،2021  لنون األو كا  12

 دمشق. الخدمي في محافظةاالستشاري العلمي لتحسين الواقع هادفة إلى تقديم الدعم  ، وال2021آذار 

مدير الهيئة  استعرض  المط العليا   عام  المواضيع  اللجنة،  رئيس  على ،  "  روحة  البريطانية   ،"نقاشمنصة  الجمعية  أنجزتها  التي 
تسليط الضوء على توزيع العمل  جرى    ،ومن ثم  .اء اللجنة بشكل افتراضييًا إلدارة الحوار بين أعضوالمخصصة حال  ،السورية

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVSQbpIDfdU_H2ihUmR4cpsiIYGikLiwAflr9T2b1PKgcx-ipgrKTy5_dqKExZ1Tb8WVo4PVIiL80cPwlW31BpDzH4X9VfEKnoS-hllnEJi-Kn_J2XXQ8WQDcNHnAxtINo-yVtOAVqbUTffbojbl8A5&__tn__=*NK-R


 

لتعزيز   المختلفة  والمحاور  القطاعات  الفي  المحافظة مشاركة  مساندة  في  اللجنة  أعضاء  بقياس  في    خبراء  عض وتحديث 
 .ع المدينة ما بعد الحربتأخذ بعين االعتبار وض ،وأهداف استراتيجية  ،رؤية  ليها الحقًا في وضعإشرات التي سي ستن د مؤ ال

 

عن   اللجنة  أعضاء  عب ر  االوقد  سبل  في  للتشاب رتقاء  آرائهم  المهم  األنموذج  الهذا  بين  العلمية ركية  والخبرات  التنفيذية  سلطة 
 .الجتماعية واالقتصاديةعجلة التنمية افي دفع  ما يسهم ب ؛واألكاديمية

 

 



 

 خرىاأل اتطات الجهنشا

مجر  للصغار واليافعير  للعام الماراثون  "ختام منافسات  .1    "2021الير

ال السورية وهيئة  الجامعة االفتراضية  المؤتمرات  أقامت  في قصر  في  تميز واإلبداع  ، احتفالية  2021تشرين األول    2بدمشق، 
للعام    ماراثون الافسات  ختام من واليافعين  للصغار  ومشاركة   اً ( مشارك312، التي أقيمت في دمشق بمشاركة )2021البرمجي 

 ممن نجحوا في التأهل إلى مرحلة المنافسات النهائية من مختلف المحافظات.

 

  بير  الموارد المائية  .2
   دمشقوجامعة تعاون علم  وبحن 

، مذكرة تفاهم بهدف توثيق التعاون بينهما، وال سيما في 2021ين األول  تشر   5ي  دمشق، ف   وقعت وزارة الموارد المائية وجامعة
والبح العلمية  المائيةالمحاور  الموارد  بإدارة  المتعلقة  والجوفية  ،ثية  السطحية  المائية  األحواض  والمنشآت   ،ودراسات  والسدود 

الت. إضافة  والطاقات المتجددة  ، ومياه الشرب والصرف الصحي  ،ي المائية والر  عقدإلى  على  الندوات والمؤتمرات وورش   عاون 
 ية مشتركة، وتبادل المعلومات بشأنها وإمكانية اإلشراف المشترك عليها.العمل والدورات التدريبية، وتنفيذ وتطوير مشاريع بحث 

 



 

  ق العدد األول من "مجلة تاري    خ دمشق"إطال .3

في   دمشق،  تاريخ  مؤسسة  األول    9أطلقت  العدد2021تشرين  "األول    ،  تاريخ  من  مجّلة 
سنوية،  دمشق نصف  دورية  الم حكمة، وهي مجل ة  العلمي ة  ق"  رئيس  تحريرها  التاريخ يرأس  سم 

 في جامعة دمشق.

 :وتحميلها كاملة عبر الرابط هاتصفحو  االطالع على أهداف المجلة، يمكن
-https://dimashq.cc/?fbclid=IwAR1GIt3SBPM1a2CmVzUO

5xhvzQF9uAHYbV7U-z7dzI-G839dNmuCaddeCW 

  ظل تطبيقات التقانات ورشة عمل حول " .4
 
  سورية ف

 
اف الواقع الزراع  ف     حديثة"الاستشر

عبر مشروعها للتط في اعيوير الزر أقامت شركة رعايتي لالستثمار  استشراف  ورشة عمل حول "  ، 2020األول  تشرين    11  ، 
الزراعي   التقافي  الواقع  تطبيقات  ظل  في  الحديثةسورية  حماةنات  محافظ  رعاية  تحت  وذلك  الزراعة    ،"،  وزير  وبحضور 

 . الزراعي كتب التنفيذي ومجلس الشعب والمعنيين في القطاعواإلصالح الزراعي، ورئيس مجلس المحافظة، وأعضاء الم

 وحماية المستهلك جامعة دمشق ووزارة التجارة الداخلية تفاهم بير   مذكرة .5

، مذكرة تفاهم بهدف تقديم الرعاية 2021تشرين األول    21ية وحماية المستهلك وجامعة دمشق، في  وقعت وزارة التجارة الداخل
 وطنية ووضعها بأفضل شروط االستثمار.نمية الخدمة التة والباحثين واألكاديميين وتوجيه اختراعاتهم لألصحاب األفكار اإلبداعي

 
شتركة مهمتها وضع خطة عامة سنوية لنشر ثقافة الملكية الفكرية في  انبان بموجب المذكرة على تشكيل لجنة فنية مواتفق الج

وتقيي وقياسها  المشتركة  النشاطات  وإدراج  جديدة  الجامعات،  أنشطة  وإضافة  أثرها،  مقتضيا إليم  حسب  العمل  ها  وواقع  ت 
 ي جميع الكليات ذات الصلة. الحتياجات واألولويات؛ بما يلبي متطلبات الجامعة فا

المذكر  البياناتوبموجب  قواعد  استخدام  على  المجاني  التدريب  الوزارة  توفر  للبراءات  ة  التقنية   ،العالمية  المعلومات  واستخراج 
 .ين والمخترعين وحماية حقوقهم واختراعاتهمالمبدع لى رعاية وتعمل الجامعة ع؛ ة والتعريف بالملكية الفكريةالحديث

https://dimashq.cc/?fbclid=IwAR1GIt3SBPM1a2CmVzUO-NmuCaddeCWG839d-z7dzI-5xhvzQF9uAHYbV7U
https://dimashq.cc/?fbclid=IwAR1GIt3SBPM1a2CmVzUO-NmuCaddeCWG839d-z7dzI-5xhvzQF9uAHYbV7U


 

اع  .6 ون لمعرض الباسل لإلبداع واالخير  الدورة العشر

ي والمؤسسة  أقامت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بالتعاون مع جمعية المخترعين السوريين والهيئة العليا للبحث العلم
بجامعة دمشق، كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية   نمض بداع واالختراعاسل لإلمعرض البالعامة للمعارض واألسواق الدولية، 

 52في مجال التكنولوجيا، و  امنه  117عماًل مبتكرًا؛    276  فيه  رضع  . و 2021تشرين األول    28لى  إ  24الذي استمر من  
 ل الكيمياء، وأعمال متفرقة.في مجا 14كية، وفي مجال الهندسة الميكاني  29ي المجال الطبي، وف 45في مجال الكهرباء، و

 

 

 

 

 

 

 

للجنة العلمية لمعرض الباسل  ا  عن طريق، وذلك  ل المشاركة في المعرضالتقييم العلمي لألعماد دور الهيئة العليا في  تجس  قد  و 
 . هالإلبداع واالختراع المشكلة في

إو  اإلشارة  أن  تجدر  الباسللى  وا  يهدف  معرض  المبدعين  تشجيع  مو   لمخترعينإلى  العلميةعلى  اتجاهاتهم  وتطوير   ،اصلة 
 متابعة مسيرة اإلبداع واالبتكار ، و قراعات ووضعها موضع التطبيإلى جانب تحقيق االستفادة القصوى من هذه االخت  ،اختراعاتهم

 . سوريةفي 



 

    الذكاء االصطناع  لتكنولوجيا الدفاع"مؤتمر  .7
ان    األردن  "واألمن السيير

 
 ف

في   سورية  مؤ شاركت  "أعمال  السيبرانيالتمر  واألمن  الدفاع  لتكنولوجيا  االصطناعي  في    األول  "ذكاء  األردن،    28-27في 
 دولة أخرى.  35، إلى جانب وفود من 2021ل تشرين األو 

 
في واستخداماتها  االصطناعي  الذكاء  تطبيقات  في  التطورات  أهم  المؤتمر  و   وبحث  واالبتكار  وعرض  األعمال  ريادةاإلبداع   ،

بيانات ل حيوية للعمليات اليومية في قطاعات الدفاع والالتي يمكن أن تساعد على إيجاد حلو ا المجال،  ت في هذ التقنيا  أحدث
 الضخمة وتحليل وحماية البيانات واألمن السيبراني وغيرها.

بوية موسكو الحكومجامعة دمشق و   ةجامعاتفاقية تعاون بير   .8  ية الير

تشرين األول، في مقر الجامعة الروسية    29و الحكومية التربوية، في  عة موسكي مع جاموقعت جامعة دمشق اتفاق تعاون علم
 وير التعاون العلمي واألكاديمي والبحثي وتشجيع التبادل الطالبي واألكاديمي بينهما. في موسكو؛ بهدف تعزيز وتط

 
الجا يتعاون  االتفاقية  مشتر وبموجب  تعليمية  برامج  وتطوير  تنفيذ  مجال  في  وتبانبان  زيار كة،  التدريسية  دل  الهيئة  أعضاء  ات 

 ت.مجال التطوير المهني، وتبادل المنشورات والدوريا واإلداريين والمحاضرين والباحثين والطالب، إضافة إلى التعاون في



 

  المجاالت العلمية و بير  سورية وإيران لتعاون ل برنامج تنفيذي .9
 
 لبحثية والتقنية اف

،  2021تشرين الثاني    8زارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا اإليرانية في طهران، في  علمي وو البحث الوقعت وزارة التعليم العالي و 
 تنفيذي للتعاون العلمي والثقافي والبحثي.  على برنامج

 
ثية  يتضمن إقامة برامج علمية وبح، و ةرية واإليرانيجامعات السو في ال  عم وتعزيز المنح الدراسية للطالبيهدف البرنامج إلى د 

 ة. وإنشاء مراكز بحثية مشترك ،بشريةأطر  وتدريب إعدادو  ،خبراتوندوات وورشات عمل وتبادل ؤتمرات من م

 عمل حول الزراعة الحافظة وحصاد المياه وإنتاج الكومبوست  ورشة . 10

"، في  الزراعةق "كلية  " بالتعاون مع جامعة دمشأكسادألراضي القاحلة "ة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واعقدت منظم
الثاني    8 الكوم2021تشرين  وإنتاج  المياه  وحصاد  الحافظة  الزراعة  حول  عمل  ورشة   ، " مع بوست  للتكيف  الفعالة  التقانات 

 ، وذلك في مبنى كلية الزراعة. "الزراعيةالتغييرات المناخية والحد من تدهور األراضي  

 
البحث العلمي    أكساد  ن خبراتستفادة مهدفت الورشة، التي استمرت ثالثة أيام، إلى االو  الزراعي التطبيقي، ونقل في تطوير 

القصوى من الهطوالت المطرية، إضافة إلى االستفادة يثة في حصاد مياه األمطار، واالستفادة  وتوطين التقانات الزراعية الحد
 ة الحافظة. الزراع امبيق نظالتغذية المتوازنة لألنواع المحصولية، وتط بوستكوممن المخلفات العضوية إلنتاج 



 

  سورية بعد األزمة" رشة عملو   .11
 
 " محددات المشكالت االجتماعية ف

المع في  أقام  السكانية،  للدراسات  العالي  الثاني    9هد  بعنوان 2021تشرين  دمشق  بجامعة  االقتصاد  كلية  في  عمل  ورشة   ،  
في سورية بعد األزمةمحددات المشكالت ا" لمعهد وجامعة دمشق ووزارة الصحة  ون من احثذة وبا"، شارك فيها أساتالجتماعية 

 ولة المبكرة. قليمي لتنمية الطفوجمعية تنظيم األسرة والمركز اإل

 
األول    وقد محورين:  حول  العنف"تركزت  أشكال  على  األزمة  في   حولمحاضرات    وتضمن  ،"أثر  وتأثيراته  العنف  أسباب 

 . همأهيلوكيفية ت اصاالتجار باألشخحول  محاضراتوتضمن  ،"لمجتمعالثاني "تداعيات األزمة على األسرة واو  ؛المجتمع

  مرحلة إعادة اإلعماررؤى جديدة لالست "دوة علمية بعنوان ن .12
 
 " 5ثمار األمثل للطاقات المتجددة ف

جديدة ائية بجامعة البعث ندوة علمية بعنوان "ة الميكانيكية والكهربأقام مركز الطاقات المتجددة في كلية الهندس ار ثملالست  رؤى 
العماراألم إعادة  مرحلة  في  المتجددة  للطاقات  في  5ثل  الثاني    15"،  المركز الوطني لبحوث    ، بالتعاون 2021تشرين  مع 

 الطاقة وفرع نقابة المهندسين بحمص.

 
الندوة   ا  34تضمنت  تطبيقات  هي:  عدة،  محاور  على  توزعت  و بحثًا  البناء  )فيزياء  المباني  في  الكهروضوئية  ترشيد ألنظمة 

 رارية في المباني(.لطاقة(، وتطبيقات الكتلة الحيوية وطاقة الرياح في التجمعات السكنية )التطبيقات الحتهالك ااس



 

 ة روسي و ات سورية تفاهم لتعزيز التعاون بير  جامع اتمذكر . 13

تشرين   16، في  يةالتحادمعة جنوب روسيا وجامعة توال الحكومية في روسيا اوقعت جامعة تشرين مذكرتي تفاهم مع كل من جا
العلمي2021الثاني   والبحث  التعليم  مجاالت  مختلف  في  التعاون  لتعزيز  السوري   ،،  االجتماع  أعمال  برنامج  ضمن  وذلك 

 الروسي المشترك.

 

 

 
 

وقعت   الفيدرالية  كما  الجامعة  من  كل  مع  تفاهم  مذكرتي  دمشق  روسجامعة  في  الطبية  الحكومية  األورال  وجامعة  يا  الجنوبية 
والمشاركة في المؤتمرات   ،بالهيئة التدريسية والباحثين والطال تبادل أعضاء    بهدف،  2021تشرين الثاني    17  ي، فاديةتحاال

 .والنشاطات التي تعقد في كال البلدين

 

  روسيا  . 14
 
ين يفوز بمسابقة عالمية ف  خري    ج من جامعة تشر

في كلية  اً يزين في جامعة تشرين، وطالب الدكتوراه حاليك للمتمني يكاترو ، خريج برنامج المعمار عليتطاع المهندس السوري، اس
و  المعلومات  روسياالبرمجة  تكنولوجيا  األول في  المركزين  يحقق  أن   ،

ذكاء في مسابقتين رفيعتي المستوى في مجالي "ال  ، على التوالي  ،والثاني
 ."ية الحاسوباالصطناعي" و"رؤ 

ول عالميًا في ركز األلما على    حصلوأن  سبق  تجدر اإلشارة إلى أنه  و 
الصنعي الذكاء  اإلمسابقة  تجريها  التي  األمريكية  ،  الوطنية  دارة 

 محيطات والغالف الجوي ووكالة ناسا الفضائية. لل

 

 



 

 استخدام الصادات الحيوية ندوة توعوية حول . 15

الصادات الحيوية    ر إساءة استعمالبمخاط  ،2021تشرين الثاني    22في    ،توعويا    يوما    أطلقت كلية الصيدلة بجامعة دمشق
، بمشاركة أساتذة ومحاضرين من جامعة دمشق ونقابة ريةسو   صيادلةوذلك في إطار األسبوع العلمي التوعوي الذي تقيمه نقابة  

 الصيادلة ووزارة الصحة. 

 
نشر  ى  هدفت إلقد  و   ؛معموضوعات علمية صيدالنية متنوعة لها تأثيرها الكبير على الصحة العامة والمجت  إلى  الفعاليةتطرقت  

 . يد استهالكهارشتيف بها وبآثارها، وضرورة والتعر  ات الحيويةصادلبابية التوعية الط

  للم. 16
  الثان 

 كافحة الحيوية المؤتمر الوطن 

ة المؤتمر الوطني الثاني للمكافحة الحيوي  ،وزير التعليم العالي والبحث العلمي  مشق، تحت رعايةبجامعة دنظمت كلية الزراعة  
المكافحة  االستراتي "  عنوان   المتكاملة تحت في  الحديثة  المتكاملةجيات  والدارة  ،  2021تشرين الثاني    30-29  في ،  "الحيوية 

 . دراسات المكافحة الحيويةبالتعاون مع وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي ومركز بحوث و 

 
المؤتمرتو  ودراسات    ضمن  علمية  ألبحاث  أ  مختصون رون  محاض  ها ألقا  ،مرجعيةعرضًا  علميةفي  جلسات  شملت  ،  ربع  وقد 

ب تتعلق  التيمواضيع  لألمراض  الحيوية  الزراعيةت  المكافحة  والمحاصيل  النباتات  الحقلي    ،صيب  المسح  وسائل  إلى  إضافة 
 معرض تضمن عددًا من المواد والمنتجات والبحوث الزراعية. ،هامش المؤتمرعلى  ،فت تحا و . لآلفات
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  ض التطبيقي المركزي الثالث في المكتبة المركزيةعر الم  ،2021األول   كانون   9  ، فيليم العالي والبحث العلميوزير التع  فتتحا
تشرين من    ،جامعةالنظمه  ت  الذي  ؛بجامعة  العلميبدعم  للبحث  العليا  مشايعد  و   ،الهيئة  لعرض  الطالبمنصة  يمثل  و   ،ريع 

 متميز. وتقديم نتاج علمي تطبيقي  فرصة لالحتكاك

 
 . حشد من المهتمين وطالب، إضافة إلى  ن و ن وباحثو يكاديمأ شارك في افتتاح المعرض
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اع الجامع  الثالث ف  معرض االبتكار واالخير

ونقل  االبتكار  مركز  افتتح 
حلب كنولوجيا  الت جامعة  في 

واالختراع  " االبتكار  معرض 
الثالث" فالجامعي    21ي  ، 
األول   في  2021كانون   ،

لى  والذي يهدف إ .ثة أيام، واستمر مدة ثال المكتبة المركزية بجامعة حلب
 ؛ مشاريع الجامعية ذات التطبيقات العمليةالوتشجيع    ؛نشر ثقافة االبتكار

 .الوطنية وربط الجامعة باألوساط المهنية

في   عبر    45  المعرضشارك  الكليات   مشروعاً   22طالبًا  في  ن فذت 
 انيكية(.التطبيقية )التقنية والكهربائية والميك



 

 رىخأا في فعاليات عليات الهيئة الشاركم
  واالبتكار قليمية افتراضية حول وضع وتنفيذ سياسات العلوم والتقانةإ  ورشة تدريب

  21و  20اإلقليمية التي نظمها مكتب اليونسكو اإلقليمي في القاهرة، في  يب  ر في ورشة التد  للبحث العلمي  شاركت الهيئة العليا
طة ضمن  لتعاون بين مختلف الجهات الناشا  ليات الفاعلة المطلوبة لتعزيزعراض السبل واآلاست  إلى  تتشرين األول، والتي هدف

 . ة وذوي العالقةبما يتضمن أصحاب المصلح  ؛منظومات العلوم واالبتكار

 
حضرو  نحوفتراضياال  شةالور   قد  عربياً   40  ة  وباحثًا  وأكاديميًا  إلى    الذينو ؛  برلمانيًا  اتطرقوا  للرئيسلالمسؤوليات  ؤسسات  مة 

ور د، و تخصيص الموازنات المالية الالزمة لتمويل هذه المؤسسات  إضافة إلى  تنسيقها،و   سياسات العلوم واالبتكار  رسمبالمعنية  
 . هذا المجاللالنخراط في تحفيز القطاع الخاص كيفية ، و والتطوير لبحثشطة اأن لتمويل مهمت كمصدر الحكوما



 

 ت علميةمصطلحايف وارعت
  Methodology وجيا ودول ميثال
مصطلح  ي صوغ  )ميعود  إلى نهمثودولوجيا  األ  جية(  كانط  لمانيالفيلسوف  اإيمانويل  المنهج  مي ز  إذ  يب؛  الذي  في  لعام،  حث 

االع  المبادئ العملي  المنهج  من  الصحيحة،  المعرفة  وشروط  المامة  علم  به  ق صد  الذي    "ودولوجياالميث"ـف ناهج.  لذي  العلم  هي 
الفلسفالف بأنها "ى فروع العلوم، وتعر المستخدمة في شتثية  البحس المناهج  يدر  ُيجرى  طار  الذي  األساس    البحثي  أو  وفقه، 

 .يه"الذي يقوم عل

  Pragmatismاغماتيةير ال
أوت   العملي،  المنهج  أو  الذرائعية،  إلى  عادة  النفةالعمالني  ترجم  أو  المرونةعية،  أو  أن  ،  إال  له    كان  ماتية"براغ"  إلىتعريبها  ؛ 

واضحة"  أفكارنا    عبر مقال "كيف نجعل  ،بيريستشارلز  مريكي  ى األسفي إلفلستعمال الل هذه الكلمة في االيعود إدخاو   .ادةالسي
و الذي   إلى  فيه  الحسبان أي  نتائج    أخذ جوب  أشار  في  له  .فكرة  الكلوأصبح  عدةمة  ذه  أتعاريف  من  هي    تيةالبراغمابرزها:  ، 

سياسة  وكسل العواقتنظر    أو  الإلى  بدالً عمليب  المباشرة  نظر   ة  اتباع  مجرد  كثير ياتمن  المصطلح    ُيستخدمما    اً .  في هذا 
لإلشارة  ال عإلى  سياسة  النظر  وال و   النظريات  نصرف  وامثلالمبادئ  طار  ؛ وكأنها في هذا اإليةعملالنتائج  العلى  لتركيز  ، 

 وسيلة". : "الغاية تبرر الالقائل ليميكافيلمبدأ  ليعم تجسيدبمنزلة 



 

 ةنقالتعلم واالت داتجسمن م

 أصبح ممكنترميم القلوب ... 
 
   ا

 

 

 

 

 

 

م في  كبيرة  أحرزهخطوة  التجديدي  الطب  من    ايدان  مفريق  جامعة  في  طاكجيل؛  الباحثين  لترميم ور  إذ  جديدة  حيوية  مادة 
  يتعافون من تلف ذين  ص ال فاألشخا  .ت والحبال الصوتيةرميم إصابات القلب والعضالهي قوية بما يكفي لتومعالجة األنسجة، و 

وكذلك األمر   ؛دقات القلبنتيجة الحركة المستمرة لألنسجة التي تسببها  صعبة بعد الشفاء  و   لة طويلة حر يواجهون    ،القلب  في
 ا يكفي إلنجاز المطلوب. قابلة للحقن قوية بممادة  تكن توجدوحتى اآلن لم  .ة للحبال الصوتيةلنسببا

بمجرد   - الحيوية  ادو موهو نوع من ال ؛وحيم الجر رمجديد قابل للحقن لت مائي "هيدروجل" هالموير تط فيالفريق البحثي  نجحقد ل
  لمعالجة األعضاء المتضررة.ومن ثم تنتقل  ،يهاساحة للخاليا لتعيش وتنمو فموفر ي - حقنه في الجسم 

اويسع الستخدام  الفريق  الجدى  للهيدروجل  كغرسة  التالفةتيد  الصوتية  الحبال  الحنج  اجينللن  رميم  سرطان  وبالتالي من  رة، 
 ادة صوتهم.تعدتهم على اسمساع

 



 

الميكانيكا الحيوية الشديدة للحبال الصوتية    اكاةلمح  يرهطو جرى ت  مفاعل حيوي   واختبر الفريق متانة الهيدروجل الجديد باستخدام
حيثبشريةال الما  ؛  سليمةظلت  الجديدة  الحيوية  االختبار  دة  حينخالل  في  التكسر   ،  المائيةهالمت  إلى  القي  ات  األخرى  اسية 
 دم قدرتها على التعامل مع اإلجهاد المطبق. لعجزاء، وذلك أ

 
لقياسية ت المائية اهالماال  عالية ومتانة في الوقت نفسه، األمر الذي تفتقدهمية  في امتالكه مسا  الجديد  روجلالهيدتكمن ميزة  

أنسجة    إنشاءنسجة، و األية، وهندسة  ى مثل توصيل األدو دة لتطبيقات أخر جدي  اقاً آفاالبتكار    ويفتح هذا   .قنلحالقابلة لاألخرى  
األدوية.أ الختبار  الفري  نموذجية  الجديويتطلع  الهيدروجل  الستخدام  سر ق  التقانة  ؛  يرياً د  هذه  رئواستخدام  ار  الختب  اتلتصنيع 

 . 19 –أدوية كوفيد 

 . Science Advanced مجلة يفهذا البحث  شرن  



 

ا    مذهلةجم حبة الملح تل ة بح جديدكامير
 
   تقط صورا

 
الخارق ت  أ نتج السطح  تقانة  تستخدم  جديدة  مليو   سطحها  ،كاميرا  بـ  أسطواني،مغطى  عمود  ألف  وستمئة  التققاد  ن  على  اط رة 

الكاملة باأللوان  أفو   ،صور  الكامير بجودة  من  بكثير  بضل  الصغر؛  فائقة  األخرى  التات  العدسات  تضاهي  حتى  اقليدل  لتي  ية 
 . مليون مرةنحو نصف بالحجم ب تفوقها

هذهتؤد اا  ي  مساعدة  من  عدة؛  أعمال  في  مفيدًا  دورًا  الصغر  الفائقة  المصغرة ألداة  لروبوتات 
 . ..؛ ي أعماق جسم اإلنسانيحدث ف عطاء الخبراء فكرة أفضل عماإلى إ  ؛لعالماف اعلى استكش

بية لتحسين الصورة سابها أجهزتها مع المعالجة الح  تجمعطريقة التي  ي الا فر تقانات التي تستخدمها الكاميتتجلى إحدى أبرز ال
اإلشارة معالجة  خوارزميات  إن  إذ  اآلل  الملتقطة؛  التعلم  تقنيات  والي لتتستخدم  التشويش  األخرى قليل  لو   تشوهات  تحدث  ال  التي 

بهذا  معذلك   الكاميراالحجم  كاميرات  وتستخدم  ر   .  لتحسين  فعال  بشكل  إلى  و ا.  يتهؤ البرامج  هذه  لك،  ذإضافة  استخدام  يمكن 
للكشف  أل  الخوارزميات استعمالها  يمكن  إذ  الصورة؛  تحسين  مجرد  من  عنها  يتلقائالكثر  تبحث  معينة  أشياء  اميرا،  الك  عن 

  ض على سبيل المثال.لمر اخل جسم اإلنسان دالة على اكعالمات د

تاد أو  مععن نصف مم بالزجاج المنحني الضها  ال يزيد عر   مادة دل  ببنية السطح الخارق التي تست  تلك المعالجة إلى  أ ضيفت
ما هو أمام  تقاط أفضل صورة لالل  دة األسطوانية على نحو فرديالعدسات البالستيكية. وقد جرى تصميم كل عمود من األعم

اس مع  الحسابيةتخدالكاميرا،  النمذجة  األم  للتوصل  ام  التكوين  المحتمل  و   ل.ثإلى  هذامن  مالن  استخدام  الكاميراتوع  قة كطب  ن 
أو على ظهر   ،لحاسب المحمولغي الحاجة إلى كاميرا تقليدية فوق شاشة اإلى كاميرات؛ ما يل  هاألسطح بأكملتغطية لتحويل ا

 . ةعمالقة واحد كاميراحول إلى الذي يت تف الذكيالها

اميرات باستخدام اإلجراءات الك  لنوع من ذا ا اج هإنت  يعني إمكانيةيه بالزجاج، ما  من نيتريد السيليكون الشبيتكون السطح الخارق  
 .افياً اري ال يزال يتطلب عماًل إضعدات الموجودة حاليًا من دون مشقة تذكر؛ وإن كان إنشاء خط تجلموا

 .Nature Communications مجلة يث فالبحا ذهشر ن  

 د )يمين( ر( مقابل الطراز الجدي )يسا اميرا الحالية صغيرة الحجم  الك

 الكاميرا رسم توضيحي لسطح

https://www.nature.com/articles/s41467-021-26443-0


 

 سريعة ميةت علامولعم

آخر، مثل بصمة اإلصبع؛ إذ ال يوجد إلى  شخص  ن  متختلف    للسان بصمة 
 . قط  شكل أعلى اللسان  اثنان يتوافقان في

 

باستطي ت  الرؤية  الحرباء  ذاع  الوقت  في  مختلفين  أن  ألن  ته،تجاهين  يمكن  ها 
  .على نحو مستقلها ي نعي حركت

إذ يفوق عددها ضعف    دد الجزر؛حيث عمن    عالمأكثر دول ال  تعد السويد 
  جزيرة. 221831، ويبلغ اإلنسان رأس رشععدد متوسط 

ت    التي  العنبر  اس مادة  أنواع  أغلى  صناعة  في  األصل  لعطو تخدم  في  هي  ر 
 . من الحيتان وع  ن قيء  

 

در   حجتصل  إلى  ة  البرق  أي  30000نحو  رارة  مئوية؛  يعادل   درجة  ما 
  . الشمس طحس رارةح درجة  ضعافخمسة أ

 



    
   

   
 ياالعليئة ة الهرؤي

للمتكامل   يةوطن  نظومةم ث  حبة 
الالتطو و لمي  الع تقاني،  ير 
تمع،  المج  طاعاتق  مع  ةك شابمت

 . لمستدامة اة  مي التن  فيهمة  ومسا 

 

   

 

 

 ياعللايئة لهسالة ار
الشانيالوط  ة ياسالس  رسم   لة م ة 

ال الوالعلمي  للبحث  تقاني  تطوير 
أنوتنسي و طته شق  ها  هيجو تما 

احتياب ها  طورب ع  لمجتماجات 
  مكينية تة  بيئ  تهيئة و   ة،فعليال

ال للبح  ةمداع و عث   محفزة لمي 
 . للباحثين 
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