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 ... االفتتاحية
من نافل القول إن العلم والبحث العلمي هما ركيزتا التطور في األمم قاطبة، ويشكالن الفرق الرئيس بين 

لهيئة العليا مع شركائنا في الجهات المتقدم منها والمتأخر اقتصاديًا واجتماعيًا. وإليماننا بذلك، نخطو في ا
سورية في  العلمي  البحث  مكانة  لتعزيز  جلّية  رؤية  ضمن  واثقة  خطوات  البحثية  واستثمار    ،العلمية 

 .مخرجاته

إحداث   اقترحنا  عجلته،  وتسريع  اإلنتاج  تطوير  والتطويرفألجل  البحث  مؤسساتنا    وحدات  كافة  في 
 ؛ مع الجهات الوصائيةاإلنتاجية والخدمية والتنفيذية، ونتابع ذلك 

التكنولوجياوبغية استثمار المخرجات البحثية في جامعاتنا ومراكزنا البحثية، نتابع تأسيس   نقل  بعض منها في عدد من  حدث  التي أ    مكاتب 
ثنا فيها على التوازي  التي أحد  ،الجامعات الحكومية تنفيذًا لقرار اتخذ في مجلس التعليم العالي أواخر العام الماضي بمبادرة من الهيئة العليا

التكنولوجيا  لنقل  الوطني  ية في غربلة المخرجات البحثية وانتقاء األجدى اقتصاديًا منها لطرحه على  الذي ينسق مع المكاتب المؤسس   المكتب 
تشبيك فاعلة بين   تكون أداة   التي يؤمل أن مجلة العلم واالبتكار السوريةالمستثمرين في القطاعين العام والخاص؛ كما أحدثنا في الهيئة العليا 

 .مؤسساتنا البحثية وقطاع األعمال

المغتربينوبهدف تعزيز تآثر باحثينا مع الخارج، أقمنا مع شركائنا للعام الثالث على التوالي   الباحثين السوريين  ، إيمانًا منا أن أفضل  مؤتمر 
وِمنع   تقدمه  على  الحريصين  الوطن  أبناء  بين  يكون  الذي  ذاك  هو  بين  التآثر  ومستدامة  فاعلة  لشراكات  الحقًا  يؤسس  التآثر  هذا  وأن  ته، 

 ؛ مؤسساتنا العلمية البحثية في الوطن وبين المراكز التي يعمل فيها باحثونا السوريون في شتى أصقاع العالم

ل الوطني ألخالقيات البحث العلمي  الدليوكي تعكس سلوكيات  باحثينا موروث نا األخالقي الرفيع الذي ميزنا عن باقي األمم منذ األزل، أطلقنا "
الحديثة التقانية  والتكنولوجية  الذي أعدته    ،"والتطبيقات  العلمية  المعارف  ألخالقيات  الوطنية  المشكلة في الهيئة العليا،   CONESTاللجنة 

آملي لديها،  العلمي  البحث  وأساليب  منهجية  مقررات  من  كجزء  ليدّرس  الوطنية  جامعاتنا  بعض  مؤخرًا  جميع وأدرجته  حذوهم  تحذو  أن  ن 
 ؛ تنموية ورصينة في اآلن ذاته مؤسساتنا البحثية فتكون أبحاثنا

 . ونتابع ضمن الرؤية نفسها عددًا من المشاريع الواعدة األخرى التي نطلقها في حينها

في   المتعة  لقرائنا  العلم والتقانة واالبتكار، ونتمنى  التاسع من سلسلة  العدد  إعداد  في  لمن ساهم  الشكر  النشاطات  كل  االطالع على بعض 
العدد على مفهوم وتطب في هذا  المسلط  الضوء  األخيرة، واإلفادة من  الثالثة  األشهر  في  البحثية  العلمية  العليا والجهات  للهيئة  يقات العلمية 

 . وغيرها من األخبار العلمية الشيقة البيانات الضخمة

 د. مجد الجمالي                                                                                          أيلول    30دمشق في 
 مدير عام الهيئة العليا للبحث العلمي 

 



 

 Big Data بيانات الضخمةال

 خل مد

مصط األول    البيانات  حلظهر  تشرين  في  ي1997الضخمة  وهو  عني  ، 
المعقدة" البيانات  من  هائلة  حجمها،  "كمية  التخزين  يستعصي  أو    على 

باستخدام   أو  حاسالمعالجة  عادي  تقليديةب  وت  برمجيات  مثل    عدّ .  بيانات 
الذي    هذه األمر  االتصاالت،  المعلومات وتطور نظم  لثورة  نتيجة طبيعية 

للبيانات الرقمية، التي تتطلب برامج خاصة للتعامل   يمّ ك  نفجار  أدى إلى ا
  معها.

 خصائص البيانات الضخمة

 Vs3: (Volume, Variety, and Velocity)بثالث خصائص أساسية، ت عرف بـ نات الضخمة تتمتع البيا

 ، معالجة(توليد، استخراج) السرعة غير متجانسة(  عدة )مصادر التنوع )معيار أساسي( الحجم

   

   أطراف منظومة البيانات الضخمة

البيانات الضخمة من جهات عدة   تتكون منظومة 
 :نة منا، هذه المنظومة م كو  تتفاعل فيما بينه

 ر البيانات الضخمة )من مصادر مختلفة(؛ موفِّ  •

البيم قدِّ  • خدمة  البيانات    اتانم  )تخزين  الضخمة 
 ودمجها وتحليلها(؛ 

• ( الضخمة  البيانات  خدمة  فيد المستعميل 
 النهائي من عملية التحليل(. 



 

(؛ Data Miningرئيسة وهي: أدوات التنقيب عن البيانات )  كون األدوات التي تتعامل مع البيانات الضخمة من ثالثة أجزاءتت
 (. Dashboard(؛ وأخيرًا، أدوات عرض النتائج )Data Analysisوأدوات التحليل )

بتحليلها، الضخمة  البيانات  الواتخ  ت ست ثم ر  نتائج  على  بناًء  قرارات  ويو تحليلاذ  والتق  كثيرجد  .  األدوات  تستخدم نامن  التي  ات 
ستخدم ( هو أشهرها، وهو برنامج ي  Hadoop؛ إال أن )Hadoop،Map Reduce   ،HPCCة مثل:  مضخنات اللتحليل البيا

الض البيانات  إن تخزين هذه  أي  الضخمة بشكل موزع؛  البيانات  ت  ية  مخلتخزين وم عالجة  ثم  أجهزة عدة، ومن  ع  وز  كون على 
 ستدعى كحزمة واحدة.ي النهاية ت  وف،  نتيجةالحصول على الالمعالجة على هذه األجهزة لتسريع ملية ع

 تطبيقات البيانات الضخمة

منتجات   وتطوير  تحسين  في  وساهمت  والخاص،  العام  القطاعين  في  كثيرة،  مجاالت  في  الضخمة  البيانات  تطبيقات  دخلت 
خ. ومن أبرز  وتنبؤ مسبق بها، وتسريع اتخاذ بعض القرارات بعد توفير أرضية صلبة لها، ... إل   وحل مشكالتة،  دعدمات  وخ

 المجاالت التي دخلت فيها:

الحكومي القطاع  خدمات  ردود ل  تحليل محتوى وسائل التواصل االجتماعي  :مجال 
المواطنين حول خدمة معينة عمله   يلزم  ج مااتستنوا  ،رضاهم عنهامدى  و   ،أفعال 

البيانات المسجلة في عمليات اإلاهينحسلت ، واالستفادة من السكاني  حصاء؛ تحليل 
 ...  ؛إلسكانالصحة و خدمات التعليم وا ويرطجة في تالنتي

 

تجميع البيانات الضخمة  إن : ودعم القرار االستراتيجي  ،تحسين عملية صنع القرار
يرة )إدارة ت الكبلمؤسساا  في  ليةخامليات الدي ساعد في تحسين الع  هالوالمعقدة وتحلي

العمالء،   إدارة عالقات  المنتجاتالمخاطر،    ، كما يساعد؛  ...(،  تماوالخد  تطوير 
 . .. ؛في توجيه عملية الدعم لمستحقيه ،تجميع بيانات المواطنين وتحليلها 

 

ا الجمهور  :يقتصادالالمجال  األفضلو   ؛ورغباته  تحديد  الترويج  وسيلة    ؛ اختيار 
 . .. ؛رفة السلع األكثر رواجاً معو   ؛سويقت التليامعالتنبؤ بنتائج و 

 

 ...  ؛ولمدد زمنية أطول فائقة الدقة، جوية  تنبؤاتتوليد  :حوال الجويةاأل
 



 

ا االستخباراتية  :لعسكري المجال  القدرات  العسكري   اتخاذتسهيل    ؛زيادة   القرار 
 ... ؛وتصويبه

 

ا ا:  يطبلالمجال  سلوكيات  أوجه  ؛ضىلمر دراسة  في  القص  ومعرفة  منظومات  ور 
 ... ؛راضؤ باألموالتنب  ؛لمقدمةا طبيةالخدمات ال حسين جودةوت ؛الرعاية الصحية

 

 تحديات البيانات الضخمة 

الم وتجهد  تقريبًا،  عامين  كل  البيانات  أحجام  ؤسسات تتضاعف 
م وحمايتها  مناسبة،  بطريقة  وتخزينها  بياناتها  القرصنة  لمواكبة  ن 

تضا  تراق.الخوا الالزمالبيانات  م  حج  فعويؤدي  الجهد  زيادة   إلى 
  تزداد الصعوبة في حالو ا، منهت النظيفة البيانااستخالص لتنسيقها و 

المنظمة غير  أخو   .البيانات  جهة  يشعررى من  عن  و المدافع  ،  ن 
المتمثلة في    ،بالقلق تجاه تهديدات الخصوصية  خصوصية المستهلك

 .ةيالمعلومات الشخصمل زيادة مساحة التخزين وتكا

ال  كثيرزال  يال   اليوم. بطريقة ما، تعد خيلنت  ستخدامات التوقع رؤية اويمكننا أن ن  ،في مهده  بيانات الضخمةمن تطبيقات  ها 
نترنت في وقتها. لذلك يجب أن تبدأ كل األعمال التجارية اآلن  ال تقل أهمية عن اإل، و للمؤسساتالبيانات الضخمة نقطة تحول  

ة هذه القضية  والهيئات العامتعالج الحكومات  و .  قليلة  ينفي غضون سنتخرج من المنافسة  س  وإال  ؛لبيانات الضخمةماد اتعا في  
 ن خالل البيانات المفتوحة.م



 

 علماء ومبدعون

   (م925  – 865)أبو بكر الرازي 
الرازي   هو زكريا  بن  يحيى  بن  وم، وال  ، العالم الموسوعي، الذي برز في شتى فروع العلمحمد 

الطب؛ في  وإنجازاً   سّيما  ابتكارًا  وأعظمهم  أشهرهم  فكان  الميدان،  هذا  في  أقرانه  جميع  بّز  ،  إذ 
  لألطباء والدارسين على مدى قرون عدة. وظّلت مؤلفاته مرجعاً 

ِلد في بلدة الري، على مقرب م. ع ِرف بحبه للعلم منذ نعومة أظفاره،    865ة من طهران، عام  و 
وبرع فيه.  الكيمياء، ومن ث م  الطب، الذي درسه في بغداد    ةسار د  فة، واتجه بعد ذلك إلى سيقى والرياضيات والفلسوبدأ بتعلم المو 

 تولى رئاسة البيمارستان الذي أسسه المعتضد باهلل. إلى بغداد، و  د عيثم لبيمارستان فيها؛ عاد إلى بلدته، وعمل رئيسًا ألطباء ا

 أبرز إسهاماته  
الطب مراض الوبائية، وابتكر استخدام خيوط  عة، وأول من طرح نظرية عن سبب األحساسية والمناكتب عن ال : أول من  في 

 ب وجراحة العيون. عاة العالج بنظام التغذية وحده، وبرع في ط ة المصنوعة من األنسجة الحيوانية، وكان من د الجراح
 علم الصيدلة.  المركبات الكيميائية في: أول من صنع المراهم الطبية، وأول من أدخل الملينات و في الصيدلة
 يق تعيين الثقل النوعي. : توصل إلى طريقة جديدة للتمييز بين المعادن عن طر في الفيزياء

الكيمياء الكبريفي  )حامض  الزاج األخضر  أو  الزاج  زيت  ر  حض  والسكرية  :  النشوية  المواد  بتقطير  الكحول  واستخلص  تيك(، 
 تطوير كيمياء ابن حيان وتنظيمها والزيادة عليها.بن حيان، لكنه استطاع  المتخمرة. ويعد من تالميذ جابر

 أبرز مؤلفاته
 : ومن أبرزها ؛والفلسفة والميتافيزيقا والكيمياء الطب في  الت عدة،في مجا الرازي  ب  كت
 األمراض.   تلفمخ في يبحثمجلدًا،   ثالثين  في يقعالحاوي في الطب، وهو كتاب موسوعي شامل   •
 الطب الروحاني.؛  حصبةي والالجدر  •
 الكيمياء.  •
 هيئة العالم.  •
 المدخل إلى المنطق. •

ء معظم ما  تفخر مكتبات الجامعات األوربية باقتناومصنفاته، و   الرازي ير من كتب  ثكضاع  
ّميت باسمه.   بقي منها، كما تحتفظ جامعة برنستون األمريكية بكتبه في قاعة فخمة س 

 يها. ًا، ودفن فستين عامالعن عمر ناهز  الري،، بلدة في مسقط رأسه زي الرا وفيت



 

ر      ( م1950 –  1898)  فةعلي مصطفى مش 
وموضوعاتها مماثلة   أبحاثهالت  اجعالم فيزياء مصري كبير، نبغ في الفيزياء النووية، وكانت م

". وكان أول من ك سِرت ، ومن هنا جاء لقبه "أينشتاين العربألبرت أينشتاينها فيلتي يعمل لتلك ا
القاهرة ألجله، وحصل على لقب أستاذ وهو دون قوان   سن التيال،  من عمره  الثالثين  ين جامعة 

  .لمنح لقب أستاذ تشترطها الجامعة

ِلد   دراسته الثانوية في القاهرة   في مدينة دمياط. تلقى دروسه األولى على يد والده، وأنهى  1898  عام   زو تم  11في    مشرفة و 
في بعثة علمية ه لإليفاد  ى؛ ما أهلّ د. انتسب إلى دار المعلمين العليا وتخرج فيها بالمرتبة األولتبة الثانية على مستوى البالبالمر 

الدكتوراة  كية، وحصل منها على  ل  امعة نوتنغهام؛ والتحق بالكلية الم  ت من جاضياير إلى بريطانيا. حصل على البكالوريوس في ال
لم  راة العلوم من جامعة لندن، وكانت أعلى درجة علمية في العالم،  ؛ وحصل، بعد عام، على دكتو 1923في فلسفة العلوم عام  

، بسبب تفوقه العلمي وعبقريته.  بعد  لقانونيةن االس  غل، ولّما يب1926عالمًا. ع ّين أستاذًا في جامعة القاهرة عام    11سوى    ينلها
 .1950م عا حتى  1936كلية العلوم منذ عام شغل منصب عميد 

 أبرز مؤلفاته
يمكن  أبح  رفةمشأجرى   "هل  بعنوان  أهمها بحث  لحالة  اإلشعاع والماد  عدّ اثًا كثيرة، كان  كونية واحدة"، نشره عام  ة صورتين 
ا بلغة بسيطة هتباحرص على كتإضافة إلى أبحاثه،    كانت له مؤلفات عدة،و رة.  ية كبيعالم  ة، وهو الذي أكسبه سمع1932

 من أهمها: ؛واضحة قدر اإلمكان

 ؛ (1937نظرية )العلمية والالميكانيكا  •
 ؛ (1937الهندسة الوصفية ) •
 ؛(1943ة ) النظرية النسبية الخاص  •
 ؛ (1945الذرة والقنابل الذرية )  •
 ؛ (1945نحن والعلم ) •
 ؛ (1946اة )حيالو  ملالع •
 (. 1947لثات )الهندسة وحساب المث •

في   الثاني  15توفي  قلبية  1950  عام  كانون  أزمة    . إثر 
لهو  الكحالأنشأت    ،كتكريم  لدراسة    بريطانيةومة  منحة تعليمية 

في المملكة   ة دكتورا لل  مشرفة -نيوتنتحت اسم منحة    ة الدكتورا 
  المتحدة.



 

 ةختراعات واكتشافات علميا

  Mirror ةآر مال

أزمان  المرآة من أقدم االكتشافات واالختراعات التي عرفها اإلنسان، إذ تعود أشكالها األولى إلى    عدّ ت  
د  ع  ولم ت    عام.  200موغلة في القدم؛ أما المرآة الحديثة، التي ال يخلو منها منزل، لّما يبلغ عمرها الـ  

الالمر  التأنق  على  استخدامها  يقتصر  فقط،  مستوية  تنوعتخشايا  بل  مقعرة إ  صي؛  مرايا  لى 
  ومحدبة ... وتوّسع استخدامها إلى مجاالت علمية وصناعية عدة.

 تطور المرايا

 العصر الحجري القديم
في أوان   ، أو المياه الموضوعة  : كانت برك المياه الساكنةالمياه

 . واستخدمها اإلنسانقدم مرآة عرفها بدائية، هي أ

 

 ق. م  6000
حجار الكريمة المصقولة مثل من األة مصنعة  آ أقدم مر   :السبج
بركاني  )  السبج السي  غني حجر  منطقة بحمض  في  ليسيك، 

 (.األناضول

 

 م  ق. 2000  – 4000
النحاس النوع منهذ  : ظهروالبرونز  المصقول  مرايا  المرايا   ا 

 ا.مغيرهند و اله، ومن ثم في الصين و رفي بالد الرافدين ومص

 

 م  300  -  100
الزج الالمرايا  بالمعدنماجية  ختراع الزجاج الفضل في ظهور هذا النوع من المرايا، كان ال  :طلية 

نعت أواًل في صيدو  تقنية صنع المرايا الخام عن طريق طالء   فاكتشذي  ال؛ أما  اي عتقد أنها ص 
 . الرومان مه ،الزجاج المنفوخ بالرصاص المصهور

 م  1835

ليبيجف جوستوس    األلماني: اخترعها  الحديثة  مرآةلا ، عن  ون 
المعدنية  طالء طريق   بالفضة  الزجاج  هذه   ،سطح  وتتضمن 

الكيم اائييالعملية  الفضة  من  خفيفة  طبقات  ترسيب  لمعدنية ة 
 . عملية االختزال الكيميائينتيجة لعلى سطح الزجاج 

 

  ما جعلها   ،منهاوخّفض ث  ،هااجإنتوسّهل  في صناعة المرايا،  لحديثة  ريقة، المجال للتقنيات ا، من خالل هذه الطجوستوسفتح  
 اجية. زجصفيحة فضة على يفة من األلمنيوم المصهور أو الرش طبقات خفب ،ياً لاح ،المرايا ت صنعو . متوفرة في كل مكان



 

  Airplane ةطائر ال

كالطيور،  ل  ح   بالطيران  بعيد  زمن  منذ  اإلنسان  مراراً م  حلمه  تنفيذ  دون    وحاول  من 
أحياناً  لم، لجدوى، بل كّلفه ذلك حياته  ال  كنه  إلى أن استطاع  يتوقف عن  محاولة 

بها.  عضالته وحدها أضعف من أن يطير    ت له أنب  الطيران بالواسطة، بعد أن ث
ال  ي عدّ  بدأت مع  التي  اإلنسان وتجاربه،  اليوم، خالصة جهد  نراه  الذي  الناجح،  المنالطيران  ثم  الورقية،  اطيد، وبعدها طائرات 

 رة الحديثة. ئرات المعاصى الطا إل الطائرات الشراعية ... وصوالً 

 أبرز مراحل اختراع الطائرة وتطورها
منها يعود إلى القرن السادس الميالدي، زمن   اإلنسان الطيران، إال أن ما ثبتلى وجه الدقة متى بدأت محاوالت  ال ي عرف ع

 ن، ومن أبرزها:لقرن العشريفي بداية ا المحاوالت بعد ذلك إلى أن تكللت بالنجاح الورقية في الصين. تتالتظهور الطائرات 

القرن التاسع  
 الميالدي

أشهر   فرن  إلى   القديمة  طيرانلا  تمحاوالتعود  بن  صنع  اسعباس  الذي   ،
منو ،  بهما  يطيرأن    بوجرّ   جناحين الرغم  الروايات    على   حولاختالف 
  ناس وشغفهم بالطيران. ال اسحمت زاد فاق على أنها ات ثمة، النتيجة

1493 
دا  ل  رسم التي ستدفع    ،ي دير مروحتها  لطائرة مروحية،  اً مخطط  نشيف يوناردو 

 .هأنموذجنفيذ تكن متوفرة لت  لكن اإلمكانات لم ؛ رجال 4على، الطائرة نحو األ
 

القرن التاسع  
 عشر

للطيران ب القرن محاوالت عدة  ريطاني البأطلق    إذ  ،شراعية  راتطائ شهد هذا 
كايلي وصواًل إلى    ...   آخرون   بعهت،  عية بنجاحنموذج لطائرة شرا أأول    جورج 

 . بنجاح طائرة شراعية في الجو قاد  أول من ي عدّ الذي  ،و ليلينتالأوتماني لاأل

 

1903 
رايت و األخاخترع   طائرة    ين  الهواءأول  من  وذات    ، أثقل  بها  التحكم  يمكن 

 وقطعت   ،1903ول عام  كانون األ   17لة في  أول رحبها    ونّفذا  ؛محرك دفع
 . ، وتوسعتبعد ذلك عمليات التطوير التتت .انيةث 12 في راً تم 37مسافة 

 

1940 ~ 
الطائ عصر  النفاثة،  بدأ  اختراع  رات  النفاثل  واتلبفضل  واستمر   ،لمحرك 

الما  ئهاأداو   الطائرات  تصاميمتطوير   القرن  من  األخير  الربع  إذ حتى    ضي، 
 الجوية.المراقبة على تحسين القدرات المالحية و  ناآل  التركيزجلّ  أصبح

 

ا في المجاالت داماتهت استخاد د ز ا  ، فقد في الحروب  اً يأساس  اً سالح  زالت   ما  ومع أنها  ،بشرحياة ال   فيتغيُّراً   راتلطائا  أحدثت
 . حوظعلى نحو مل المدنية



 

 وطنية ثيةبح ميةجهات عل
  University of Kalamoon  خاصةلا نقلمو ال جامعة

 
، وتخّرجت أول  293بموجب المرسوم رقم    2003ثت عام  دحقد أ  سورية، و   ة خاصة فيجامعت عّد جامعة القلمون أول وأكبر  

؛ وفيها أيضًا مديرية أنشطة، ت عنى في توفير البيئة المناسبة للحياة الجامعية كليات  ثماني  . تضم حالياً 2007يها عام  دفعة ف
التواصلزيز مهاراى تع، يقوم بتنظيم دورات تساعد الطالب علات ومهن لمتكاملة؛ ومركز مهار ا عمل؛  ل إلى سوق الو دخوال  ت 

 ادات والتخصصات. ومدينة طبية، تضم مختلف األقسام والعي

 جامعةلرسالة ا
العالي،   ى إلى تحقيق متطلبات التعليمتقوم الجامعة بدور حيوي في تنمية المجتمع المحلي ثقافيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وتسع

العلمي، التفكير  أسس  وتنوال  وإرساء  القدر نقدي،  امية  للطـالداعبإلات  ثقاية  وتعزيز  البناءة،  بأنشطتهم  واالهتمام  احترام  ب،  فة 
الية. وتدالتنوع والتعد النزاهة والشفاعمل  التعليمية، وااللتزام بقيم  الجودة  أيضًا على تحقيق معايير  العالقات  جامعة  فية، وإقامة 

 العلمي. يا والبحثلعلات راساالئمة للداد بيئة موإيجة مع المؤسسات األكاديمية العالمية، العلمي

 نظام الدراسة في الجامعة 
القلمون في نظامها اتعتمد جا المعتمدة، وهو نظام تعليمي يمتاز  ، وفي  تدريسيلمعة  تقييم أداء الطالب، على نظام الساعات 
 الدراسة كلها. يّ الب خالل سن، ويعتمد على تقييم أداء الطبالمرونة

(  ني، والفصل الربيعي )الثاية: الفصل الخريفي )األول(ن ثالثة فصول دراست المعتمدة ماعالسا  ة في نظامالدراسي  السنةتتألف  
الصوالف الثانيصل  أو  األول  الفصلين  في  الجدد  الطالب  للطلبة(. ويقبل  )اختياري غير ملزم  في    يفي  أساس عالماتهم  على 
 وية العامة ومفاضلة تجريها الجامعة.الثان



 

  General Commission for Scientific Agricultural Researchة الزراعيةيمالعل  مة للبحوثيئة العا اله

 

أكثر من مرة، كانت آخرها    لبحوث العلمية الزراعية من الجهات البحثية العريقة في سورية، وقد أ عيد إحداثهاعامة ليئة الت عّد اله
  ؛ المحاصيل، هي:  مركزية  سبع إدارات بحثية  تضمو في دمشق،  الرئيس    هامقر . يقع  24رقم    مرسوم التشريعي ، بال2012عام  

الطبيعية؛  الو   البستنة؛و  او موارد  واالجتماعية؛و   لنبات؛وقاية  االقتصادية  الحيوانية.و   القطن؛و   الدراسات  مراكز   الثروة  لها  ويتبع 
الرئيسة والثانوية التي تواجه    تكالجاد الحلول للمشأساسي إلى: إي  بوجه  وتهدف  كافة.ت السورية  ات بحثية في المحافظاومحط

 . طبيعية والوراثية وإيجاد البدائلادر الى المصلمحافظة عل ؛ واسين نوعيتهيادة اإلنتاج الزراعي وتح؛ وز الزراعة

 : في الهيئة أبرز مهامتتجلى و 
 ة. وتنفيذها بما يخدم خطط التنمية الزراعي ،وتحديد أولوياتها ،العلمية الزراعيةعامة للبحوث ع السياسة الضو   •
 ا. لة بحلهالكفي لبرامجووضع الخطط وا  ، ج الزراعيطور اإلنتاالزراعية التي تعيق ت كالتمساهمة في حصر المشال  •
وزيادة    ، ة ذات األثر المباشر في تطوير الزراعةقيوالتركيز على األبحاث التطبي  ،اختصاصاتها  كلبجراء البحوث الزراعية  إ  •

 ة.وصيانة الموارد الطبيعية الزراعي ،وخفض تكاليفه ،هوتحسين اإلنتاج
 . اتطبيقهل هاأجهزة اإلرشاد الزراعي بنتائجزويد تو  ،يئيةالزراعية والبجال البحوث معنية في مالتعاون مع الجهات ال  •

 في: أبرز نقاطها صتتلخ وتتبنى الهيئة استراتيجية وطنية 
o  اتناوإدخال أحدث التق الوراثيتمرار العمل ببرامج التربية والتحسين سا . 
o  ها.متابعت ربين و لحيوانات المحسنة على الموتوزيع ا ، من العروق المحلية ترميم قطعان الثروة الحيوانية  
o   وإدخال محاصيل جديدة. هاير وتطو  زراعة المحاصيل الرديفةأمهات األشجار المثمرة، وتحسين إعادة تشكيل بساتين ، 
o  .ترشيد استخدام مدخالت اإلنتاج كالمياه واألسمدة والمبيدات 

 :أهم إنجازات الهيئةومن 
 ران. برنامج نشر زراعة الزعف ✓
 المحاصيل في سورية. مختلف ادية لتحديث المعادلة السم ✓
 . في الالذقية  اجنلشامية، ووحدة أخرى للدو وإنشاء وحدة بحثية لألبقار ا  ؛للماعز الشامي "حميمة"تفعيل محطة بحوث  ✓
 فاكهة. المحاصيل وأشجار الخضار و لمجموعة من الاعتماد سالالت وأصناف وهجن  ✓



 

 لميالع العليا للبحثئة لهيا تانشاط

I.  ى للباح الثالثالمؤتمر العلمي بي  ى المغتر ى السوريي    ثي 

المغتربيننظم السوريين  الباحثين  العليا مؤتمر  الهيئة  برعايالثالث  ت  والبحث ،  العالي  التعليم  وزير  ة 
والمغتربين،  و   العلمي، الخارجية  وزارة  مع  لبالمشاركة  العربية  والجمعية والمدرسة  والتكنولوجيا،  لعلوم 

للمعلوماتية، السورية  المغترب العلماوشبكة    العلمية  في  السوريين  والمبتكرين  والمجددين  والتقانيين  ء 
تحت ة،  تبة األسد الوطنيمك مدرج  في  ،  2021لعام    تموز  29-28-27الفترة    في  ،اون الدولي "نوستيا"، وهيئة التخطيط والتع

 ."نحو اقتصاد المعرفة: دور الباحثين السوريين في الوطن والمغتربعنوان: "

المؤتمج هذا  اء  جديدةلّ بحالعام  ر  المؤتمر    بين  تجمع،  ة 
ية يع بحثالفيزيائي واالفتراضي، وجرى فيه عرض ومناقشة مشار 

:  ، هي توزعت على خمسة محاور  ؛ وعة على مدى ثالثة أياممتن
الذكية،   واألنظمة  المعلومات  تكنولوجيا  الحيوية،  التكنولوجية 

طاقة  جيا التكنولو التكنولوجيا النانوية، إدارة التكنولوجيا والمعرفة، 
لو   والبيئة. القريب  الهدف  أن  إلى  اإلشارة   هو  لمؤتمرتجدر 

 ، بعضفي الوطن والمغترب بعضهم بين  تعريف الباحثين السوري
تأسيس شراكات   هوالبعيد    ؛ والهدفواالستفادة من التجارب والمعارف الحديثة ومستجدات العلم في المراكز البحثية خارج سورية

 الطرفين لما فيه مصلحة المجتمع.ين اعلة بفية وتطبيق بحثية 

 



 

المؤتمر   في  مختلف   وخبراء  باحثون شارك  من 
الع البحثيةلميالجهات  و الوطنية  ة  مغتربون  ،  باحثون 

لملصقات رافق المؤتمر معرض  قد  عدة. و في دول  
محليين    علمية المؤتمر .  ومغتربين لباحثين  وخلص 
ة  ر من محاوره، إضافكل محو ب توصيات خاصةإلى  
عامةإلى   التضمن    توصيات  المنشودة تحقيق    غاية 
، وتوسيع  لمتابعة تنفيذ التوصيات  شكيل فريقتعبر 

اور، وتشجيع الباحثين تحديد المحة المساهمين باعدق
الف أصحاب  مع  التواصل  على  عاليات المحليين 

القادمة المؤتمرات  لحضور  المصلحة  أصحاب  ودعوة  إلى  االقتصادية،  إضافة  علمي،  اللمؤت  تحليل    طوير لت  ةلثالثمرات 
 .عظيم فائدتهاوت المؤتمرات القادمة

II.  متعددة الختصاصات علمية لارية الستشاجتماع األول للجنة ال 

شكيلها التي جرى ت  ، 2021آب    15في    ، متعددة االختصاصاتالعلمية    االستشارية  االجتماع األول للجنة  ت الهيئة العلياقدع
الهيئ بين  الموقعة  التعاون  لمذكرة  العلتنفيذًا  ومحة  دمشق  يا  فيافظة  الدعم    ،2021آذار    14  المؤرخة  تقديم  إلى  والهادفة 

 فظة دمشق.العلمي لتحسين الواقع الخدمي في محا ي االستشار 

 
تحقيقها، ومن بينها "اقتراح االستراتيجيات العامة والسبل  لالتي تسعى اللجنة    ألهدافاو   ؛ناقش أعضاء اللجنة مضمون المذكرة

المياه والتخطيط قل و مجاالت الطاقة والنفي  ما  ، وال سيالتي تقدمها محافظة دمشق إلى خدمات ذكية  ماتلخدل اتحويالكفيلة ب
 ؛ والنظام الداخلي المقترح لعمل اللجنة لتكون ذراعًا علمية للمحافظة. ة واقتصاد المدينة وهويتها البصرية"والبيئالعمراني 



 

III. " ي لقطاع الصناعات النسيجية" التطويعلمي و األولويات الوطنية للبحث ال ورشة عمل
 ر التقانى

الوطنية للبحاأل "أقامت الهيئة العليا ورشة عمل بعنوان   النسيجيةولويات  التقاني لقطاع الصناعات  العلمي والتطوير  " تحت  ث 
الصناعة  وزير  في  وحضوره  رعاية  النسيجية،  للصناعات  العامة  المؤسسة  مع  وبالتعاون  م2021أيلول    2،  في   مكتبة  درج، 

 .األسد الوطنية

 
، كونه بمنزلة  على تشجيعه ودعمه  علياي تحرص الهيئة الذال،  ي و قدم مدير عام الهيئة العليا عرضًا حول البحث العلمي التنم

ات النسيجية التخطيط في المؤسسة العامة للصناعات النسيجية عرضًا حول واقع الصناع  مدير  قدمتو   .لدقاطرة النمو في أي ب
. ثم عرض الدكتور باسل يونس يةسور في  

في    تقرير العلمي  البحث  قطاع  سياسة 
ن توصيفًا ذي تضمال،  الصناعات النسيجية

القطاع  وتحليالً  إلى  لواقع  إضافة   ،
لمعالجة  تنفيذها  الواجب  المقترحات 

جودة  وتحسين ،ت التي يعاني منهاالمشكال
 خارجية. والفي األسواق الداخلية لتعزيز تنافسيته  المنتج السوري 

الورشة الصناعة  ،حضر  وزير  إلى  للصوم  ومعاونه  إضافة  العامة  المؤسسة  عام  النسيجيةنادير  األكاديميين    ،عات  من  عدد 
العام والخاص القطاعين  الصناعة العريقةب  ءاقتر الاسبل    نوقشتقد  . و والباحثين والصناعيين في  بحث العتماد على  الاب  ،هذه 

 .لصناعة النسيجيةلق لالتي من شأنها أن تسهم في إعادة األ جملة من التوصيات إلى  لصتوخ ؛والتطوير التقانيالعلمي 



 

IV. ي ألخالقيات البحث العلمي والتطبيقات التقانية الحديثة  وةند
 إطالق الدليل الوطنى

ندوة    وطنية،ال  في مدرج مكتبة األسد  ،2021أيلول    7في    ت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي،، تحنظمت الهيئة العليا
التق"علمية إلطالق   العلمي والتطبيقات  البحث  الوطني ألخالقيات  الحديثةناالدليل  ي أعدته اللجنة الوطنية ألخالقيات  الذ  ،"ية 

من رؤساء الجامعات ومعاوني الوزراء ونواب   بعضوحضر الندوة    .المعارف العلمية والتكنولوجية واعتمده مجلس التعليم العالي
 الجهات العلمية البحثية.مختلف إضافة إلى عدد كبير من الباحثين في  ات،رؤساء الجامع

 
 ونوه إلى ؛طتهاعمالها الحديثة وأنش، وبعضًا من أ عرضًا تعريفيًا بالهيئة العليا  ،مجد الجمالي الدكتور ،م الهيئة العليااعمدير  قدم
 ةذاتسألا  عرضتو .  أخالقيات البحث العلميو االلتزام به  ةدطلب الدعم المالي الجديتقييم  استمارة    أحد المعايير الحدية في   أن

القاسم الوطموجزًا عن    نية،طو ال، عضو اللجنة  سالم  الدليل  لألخالقياتصيرورة  مرورًا   ،تشكيل اللجنة الوطنية  بدءًا من  ؛ني 
  م د قو   .لما احتواه   إلى سرد  فة  ؛ إضا مجلس التعليم العالي  ه من، وصواًل إلى اعتمادولىشة العمل األباالجتماعات والمناقشات وور 

زكي،  الدكتور العزيز  القاهرة،  للعلوم  اإلقليمي  اليونسكو  مكتبمن    عبد  فيه    في  تناول  العلوم "عرضًا  أخالقيات  شرعة 
العربيةوال المنطقة  في  بعد "تكنولوجيا  الوطنية    . وجرى  التجارب  العلمي،  لذلك عرض بعض  البحث  أخالقيات  قدم  تعزيز  إذ 

فراس    الدكتور الحال في  ناوي  الحمحمد  الدين    الدكتورو جامعة دمشق،  عرضًا عن  ال  عن ناصر سعد   الدكتورو ث،  بعجامعة 
جواد محمد   الخاصة،    عن   عادل  القلمون  األشقر    الدكتورو جامعة  الذرية  عن وليد  الطاقة  ناتالي    . هيئة  المهندسة  قدمت  ثم 

الوطنيالختبار محاكاة  الخوري فلوح، عضو اللجنة الوطنية،   الدليل  ا، عبر طرح خمسة أسئلة تفاعلية على  ؤهجراإع  مزمال  ات 
الوطنيبعض من  جرى تكريم    نهاية،لا  ي فو د.  وقت محدالحضور لإلجابة عنها في   اللجنة  الذين  ةأعضاء  وا في إعداد  أسهم، 

 .الدليل الوطني



 

V.  ي جتماع ال
 متعددة الختصاصات العلمية  الستشارية للجنة الثانى

كيلها  تش  لتي جرى ، ا2021  أيلول   15متعددة االختصاصات، في  لمية  العاالستشارية  للجنة    نيالثااالجتماع    ت الهيئة العلياقدع
ال بين  الموقعة  التعاون  لمذكرة  في  تنفيذًا  المؤرخة  دمشق  ومحافظة  العليا  الدعم  2021آذار    14هيئة  تقديم  إلى  والهادفة   ،

 االستشاري العلمي لتحسين الواقع الخدمي في محافظة دمشق.

 

اللج أعضاء  االجتما نة  ناقش  أثناء  دمشقفي  محافظة  لهم  حولته  ملفًا  الج  لدراسته  ،ع  التنفيذ؛ وانمن  وقابلية  والتقنية  الفنية  ب 
؛ وتطرقوا إلى أمور عامة ذات صلة  سكانتناول مجاالت الطاقة والبيئة واإلت  ، تداولوا في طروحات قدمها بعض أعضاء اللجنةو 

 لجنة.بمهام ال

 



 

 خرىات األنشاطات الجه

ى جامعة تعاون اتفاقية  .1 ة وا بي     لمتوسطةالبعث وهيئة تنمية المشاري    ع الصغت 

في    عتقو  والمتوسطة،  الصغيرة  المشاريع  تنمية  هيئة  مع  تعاون  اتفاقية  البعث  رواد    ؛2021تموز    7جامعة  تأهيل  بهدف 
رفع  ، إضافة إلى  وطالبي العمل وتمكينهم من دخول سوق العمل  وأصحاب المهن والمشروعات الصغيرة والمتوسطة  األعمال

والخريجين الطالب  وقدرات  بتطالراغ  ،مؤهالت  والحرفية  ويربين  الفنية  الشخصية  العمل،    ، مهاراتهم  سوق  واحتياجات  لتتالءم 
لهم عمل  فرص  إيجاد  بهدف  االقتصادية  والشركات  المؤسسات  أصحاب  مع  لدى  وربطهم  واالبتكار  اإلبداع  روح  وتنمية   ،

 . يل أفكارهم اإلبداعية إلى مشاريع مجدية اقتصادياً ومساعدتهم على تحو  ،الخريجين

 

وع عث معة الب جا .2 ي اختتام أعمال المش 
ى
ي واألور التعليمي تشارك ف    ن 

في البعث  جامعة  األ  شاركت  التعليمي  المشروع  أعمال  "اختتام  مع التعليوروبي  ودمجها  الذكية  الشبكات  على  والتدريب  م 
المتجددة ج"الطاقات  رحاب  في  عقد  الذي  في  ،  األردنية،  األوسط  الشرق  ح  ، 2021تموز    12-11امعة  ي  ضور عربوسط 

 . ناقش المشروع سبل تأمين البدائل لتوفير الطاقة عبر الموارد الشمسية والريحية والمائيةإذ  ، دولي واسعو 

  



 

ى جامعة دمشق وال مذكرة تفاهم .3 كة العامة للدراسابي     يةت الهندسش 

  هوتطوير   بينهما  التعاون ثيق  تو   بغية،  2021تموز    14  في   ،اهمجامعة دمشق والشركة العامة للدراسات الهندسية مذكرة تف  عتوق
  ، داخل الشركة العامة للدراسات الهندسية  إقامة مركز تطوير بحثي  هدف المذكرة إلى. وتفي مجاالت البحث والتدريب والتطوير

ات والكفاءات انمكة من اإلالستفادا ، من أجلجامعةالمن الشركة و  لمجلس علمي مشترك العلمي تديره الشركة، ويكون اإلشراف
 .البنى التحتية والمخابر مجالوالتكامل بينهما في  من جهة أخرى، لدى الجامعة والخبرات العلميةمن جهة، الفنية لدى الشركة 

 

ي جامعة حلب .4
ى
ي مركز البتكار ونقل التكنولوجيا ف

ى
   فعالية علمية ف

ركز م: تعريفًا برؤية ال، تضمنت2021آب    19-18في    ية،لية علمنظم مركز االبتكار ونقل التكنولوجيا في جامعة حلب فعا
و  عريفًا  وت  ؛ أهدافهورسالته 

؛ وتعريفًا  بمنهجية البحث العلمي
االختراع.     استهدفت ببراءات 

المرحلة  الفعالية   طالب 
الدراسات  وطالب  الجامعية 

 اسي. العليا على نحو أس

 

 



 

ي  .5
ى
ر  مو عل"ورشة العمل السادسة ف ى    وتطبيقاته"  اللت 

ركة بمشا ،2021آب  26-25في  م الليزر وتطبيقاته،ورشة العمل السادسة في علو ي لبحوث الليزر وتطبيقاته معهد العالال أقام
البحثيةكاديميين وباحثين من  أ العلمية  في محاور عدة،  علمية    اً ، وتضمنت فعاليات الورشة محاضرات وأوراقمختلف الجهات 

الليزر،    :منها مطيافية 
تطبيوفوتون ات  بيقيكس، 

الليزر في  ،  متنوعة 
الليزر   وتقانة  فيزياء 
هندسية،  وتطبيقات 

الطبيةت الليزر   .طبيقات 
في   المشاركون  وكان 

بجولة  الو  قاموا  قد  رشة 
التجا  في من  نماذج  وعلى  تحتويها  التي  التجهيزات  على  واطلعوا  المعهد،  األمخابر  يجريها  التي  العلمية  واألبحاث  ساتذة رب 

 .في المعهديا ات العلوطالب الدراس

ي المستقب   .6 مج  ي المسابقة العربية لمت 
ى
 ل برونزية لألولمبياد العلمي السوري ف

للمعلوماتية السوري  العلمي  األولمبياد  فريق  البرونزية  أحرز  ا  ،الميدالية  المسابقة  للفرق في  المستقبل  لمبرمجي  التي   ،لعربية 
دول عربية    8شارك في المسابقة  كان قد  و   . تطبيقية في عمانال  العلوم  ونظمتها جامعة  ،2021أيلول    9استضافتها األردن في  

للمعلوماتية   السوري  العلمي  المراكزتمكنت  فرق علمية،    3منها مصر وسورية، ومثل األولمبياد  )الثالث والسادس    من إحراز 
 .شاركوا في المنافسات( فريقًا 48من بين )  والسابع(

 
التي تسافر فيها    ،منذ قرابة سنتين  ،ي السوري في هذه المسابقة، وهي المرة األولىعلمبياد الوهذه هي المشاركة األولى لألولم

 . فرق األولمبياد العلمي السوري خارج حدود الوطن، وتخرج عن إطار المشاركات الخارجية عن بعد )أون الين(



 

ى اتفاق  .7    جامعة دمشق والجمعية الكيميائية السوريةية تعاون بي 

  ، تعزيز التعاون العلمي والصناعي  بغية،  2021أيلول    14في    ،ة الكيميائية السورية اتفاقية تعاون معيوالجشق  عت جامعة دموق
أجل حل    بذل الجهود مناتفق الجانبان على  و .  ةير ونشر المعرفوتطوير التعاون المشترك في مجاالت البحث والتدريب والتطو 

 . اً يتشابك اً وسيطكونها  منهان للجمعّية نسبة يكو و  ،ليهاالفنّية للصناعيين مقابل أجور ي تفق ع تكالالمش

إلى إجراء دراسة جدوى    ىعسوت االتفاقية 
استثمارّية  ،اقتصادّية بأفكار   ، مدعمة 

دها األولّية متوافرة  لصناعات كيميائّية موا
وإتاحريبّيةتددورات  وتنظيم    ؛محلّياً    ة، 
دمشق    التحية  البنى التدريب في  لجامعة 

والالعملي ف؛  المحاضرات   امةإقي  تعاون 
العمل   وورشات  والندوات  الدورّية 

 .المشتركة بين الجانبين

ى اتفاق  .8 ى واإلبداع ية تعاون بي     المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا وهيئة التمت 

والتكنول التطبيقية  للعلوم  العالي  المعهد  واإلبداعوقع  التميز  وهيئة  تعاتف  ،2021أيلول    16في    ،وجيا  تعميق  به  اون،اقية  دف 
 . مية واالستراتيجية في مجال رعاية التميز واإلبداع وتطوير البحث العلمي وتبادل الخبرات والمواردوتوسيع وتأطير الشراكة العل

 
التعاون  مجاالت  المت  :وتشمل  واللو االستفادة  المادية  واإلمكانات  البشرية  الخبرات  من  التميز  قطاواست  ؛جستية بادلة  حاالت  ب 

المواهب وتنميتها ورعايتها آليات احتضان وتنمية األفكار والمشاريع اإلبداعية  ؛واكتشاف  الفئات   وتطوير وإرساء  المنبثقة عن 
 التي يرعاها كل منهما. 



 

ى اتفاق  .9 اضية السوريةلتطبيقية والتكنولوجيا و المعهد العالي للعلوم ا ية تعاون بي    الجامعة الفتر

ا المعهوقع  و د  والتكنولوجيا  التطبيقية  للعلوم  السوريةلعالي  االفتراضية  تعاون،  ، 2021أيلول    16في    ، الجامعة  بهدف   اتفاقية 
 . م والتنمية في سوريةالتعليوضع القواعد العامة المؤدية إلى توثيق وترسيخ التعاون العلمي واألكاديمي لخدمة البحث العلمي و 

 
ودعم التدريس والتأهيل   ؛والمشاركة في إنشاء وتطوير مختبرات التعليم والبحث  ؛لدراساتوا  بحوثجراء الإ  :ويشمل هذا التعاون 

  ؛ لميةف المشترك على الرسائل العواإلشرا  ؛والمشاركة بتأليف الكتب والمراجع الجامعية  ؛والمشاركة في إحداث البرامج  ؛والتدريب
 ي تطوير واستثمار أنظمة التعلم الرقمي.ن فتعاو وال ؛شروتنظيم موارد المعلومات واإلعالم العلمي والن

ى  اتفاق .10   ةسورية والمنظمة العالمية لحماية الملكية الفكريالجمهورية العربية ال تعاون بي 

في مقر المنظمة في    ،2021أيلول    17، في  "وايبو"هورية العربية السورية والمنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية  وقعت الجم
سوري  ون اق تعاتفا  ،فجني في  واالبتكار  للتكنولوجيا  دعم  مراكز   مستوى الخدماتاالرتقاء باألمر الذي يسهم في    ؛ةإلنشاء 

 .للمبدعين والمخترعين والباحثين المقدمة

 



 

 رىخأا في فعاليات شاركات الهيئة العليم
I. العالي في إطار معايير الجودة"  تعليم"تطوير الر مؤتم 

البعث  نظمت معلتعاو با،  جامعة  العلميال  ن  والبحث  العالي  التعليم  وزير  رعاية  تحت  لليونسكو،  الوطنية  ع  لجنة    لمياً مؤتمرًا 
 .، في رحاب جامعة البعث2021آب  26في "، لجودةحول تطوير التعليم العالي في إطار معايير ار العلمي مالمؤت" بعنوان:

 
المؤتمر  و  التاليةشمل  التعل:  المحاور  المؤسسات  منجودة  الدولية  لمواصا   ل خال  يمية  الخطة  ؛  ISO 21001:2018فات 

بسوق رؤى وأبحاث لتطوير جودة التعليم العالي وربطها  ؛  قطاع التعليم العالي والجودة()  2030الوطنية االستراتيجية حتى عام  
 . العمل وإعادة اإلعمار

العلياألقى  وقد   الهيئة  عام  المؤتمر محاضرة،    مدير  عرض استفي 
وا البحفيها  القع  منها، ي  علمث  يعاني  التي  والمشكالت  سورية  في 

العلمي معالجة  ل  سبو  البحث  واقع  وتطوير  المشكالت  عبر   تلك 
عدة نقل  منها:    ؛حلول  ومكاتب  والتطوير  البحث  وحدات  إحداث 
الحكومي  ،التكنولوجيا التمويل  فرص  التشريعات وتحدي  ،وزيادة  ث 

 ، ... الخاصة باستثمار البحث العلمي

  ،ة صاخلاو   رؤساء ونواب رؤساء الجامعات الحكوميةمن    ، عددوالبحث العلمي  اليوزير التعليم العإلى    فةا، إضالمؤتمر  حضر
 .ةت العلميملصقاللمعرض  فق المؤتمرورا ، وعدد كبير من الباحثين والمهتمين.وبعض المدراء العامين لمؤسسات الدولة



 

II.  جذعيةال  الياية للخاالستخدامات الطبية والعالج"دورة تدريبية عن" 
ا  أقامت الحيويةالهيئة  للتقانة  تدريبية  لعامة  ال  دورة  باالستخدامات  والعالجيللمهتمين  الجذعيةطبية  للخاليا  خمسة   ،ة  استمرت 

قاعات2021أيلول    23-19من    ،أيام في  الحيوية  العامة  الهيئة  ،  نظرية    تتضمن و   ؛هار مخابو   للتقانة  دمحاور  راسة )تقانة 
ومحاور    ، (تطبيقات الخاليا الجذعية، خصائص الخاليا الجذعية وتصنيفها،  المجاالت الطبية  اتها فيداماستخذعية و الخاليا الج

 .يبها بعد الحفظ(الزرع الخلوي األولي وتنمية الخاليا وتكثيرها، حفظ الخاليا بالتجميد وتذو ) يةلمع

 
العليا  مديرقدم  قد  و  الهيئة  الدو   ،عام  للخاليا  وان "بعن  رةمحاض  ،يبية التدر   رةفي مستهل هذه  الملتزم والمفروق  التمايز  تحريض 

 ."الجذعية الميزنشيمية في المختبر

 مصطلحات علميةاريف وعت
وباغال   Propagandaندات 
ر اإليمان"، وهو ي "مجمع نشي تعن(، التCongregatio de Propaganda Fideالعبارة الالتينية )بروباغندا من    ةملك  تأت

األصلي أي  قاليم. ولم يكن للمعنى  ، من أجل نشر الكاثوليكية في األ1622امس عشر عام  لخي اغور غري  البابامجمع أسسه  
لمة  ، كأصبح م رتبطًا بالسياسة. إذ تعني، حالياً و ألولى،  الحرب العالمية ا  دالالت سلبية، بخالف المعنى الحالي، الذي نشأ في

عينة، مت  ور المتلقي، وإقناعه بها، لتوليد أفكار وسلوكيامهالج  فيثير  ف التأبهد  ،هةلمعلومات بطريقة موج: عرض اندابروباغ
 طلوب.ت حقق الغرض الم

  Pedagogyغوجيابيداال
وهكذا يصبح    وتعني القيادة أو التوجيه؛ἀγωγός وتعني الطفل، و  παῖςمصطلح من أصل يوناني، مكّون من كلمتين:    وه

س، الذي يبحث  قة التدريس وممارسته، أو علم أصول التدريأنها طريب  جيااغو لبيدعّرف ااألطفال أو علم التربية. وتناه توجيه  مع
وكيف   ،ث في أثناء عملية التعليمنقل المعرفة والمهارات في سياق تعليمي، ويأخذ في الحسبان التفاعالت التي تحدفي كيفية  

 . مينعي والسياسي والنفسي للمتعلور االجتماة وتتأثر بالتطتؤثر هذه العملي



 

 نةقاعلم والتالت داستجمن م

ي أكسيد الكربون إل وقودا
ي تحويل ثانى

ى
اق ف    ختر

 

هدرجة ثاني أكسيد الكربون وتحويله   إلى تقانة خضراء "خالية تقريبًا من الكربون"، من شأنها  خطوة مهمة نحو الوصولتحققت  
إذ تبين، في دراسة أ جريت في مختبر   .مليةلعا  فيزلتح  توتياءلالسيزيوم والنحاس وأكسيد ا يثانول، باستخدام مزيج منبكفاءة إلى إ

يحفز   ،تكوين  معين  في  ،معاً التوتياء  الجمع بين السيزيوم والنحاس وأكسيد  بروكهافن الوطني التابع لوزارة الطاقة األمريكية، أن  
ثة، بمفرده أو في اللثت اكونامن الم  لم يستطع أي  (.O6H2Cثانول )( إلى إي2COالكربون )  سيدثاني أك  لحوِّ ي    مسار تفاعل  

كربون -معًا، أدى إلى تهيئة أساس لتكوين رابطة كربون   مهولكن جمع  ،لو ناثيإ  ى لإ  ن و بر كلا  ديسكأ  يناث  تحويلأزواج، أن يحفز  
 ممكنة. تحويلالتجعل عملية 

إلى وجود أعمال سا البقة لوتجدر اإلشارة  إلى ميثانول،  تحويل ثاني أكسيد   مانباأل  ميثانولال  نع  زيمتا  ثانولياإل  لكنكربون 
التحكم بتكوين رابطة كربون   إال أن  ؛فاعليةالو  التفاعل وصعوبة  تعقيد  أحد ذكر  و   .كربون -اصطناعه يمثل تحديًا كبيرًا بسبب 

 أثناء التفاعل. في ل مكون ها كؤدي، واألدوار التي ياآلن نوع التكوين الضروري إلجراء التحول ون فعر ي الباحثين أنهم

لت   التفاعل، عن طريق  تي  ال،  جهةالوا  شك  أكسيد    ترسيبتحفز  النحاس والسيزيوم على سطح مصنوع من  كميات ضئيلة من 
ا بموارد الحوسبة  ، واستعانو النمذجة النظرية والتوصيف التجريبيوا  استخدم  . وقد كشف الباحثون مزيدًا من التفاصيل، إذالتوتياء

 ية لبحوث الطاقة التابع لمختبر لورانس بيركلي الوطني. حوسبة العلمالز مركو  ،ةلوظيفيابروكهافن للمواد النانوية  في مركز

أنه باحثون بي قر ال  ومع ذلك،اإليثانول،  جد الباحثون أن السيزيوم مكون حيوي إلنجاز التفاعل، ومن دونه ال ي مكن تصنيع  قد و و 
 . لم يحن أوانه بعد ه العملية تجارياً ذه يقتسو  أن  ين إلى ر ن نجاح عمليه التحويل، م شيإعال عدة قبل  خطوات وجدت زالت ال

 .Journal of the American Chemical Society ي ف دراسةال هذه تشر ن  



 

ي الجينوم ... قد تكون الال
ى
ي تطور األنواع الحية الجديدة  مناطق المظلمة ف

ى
 سبب ف

 
  الجينوم   امتداداتن  ، وبّينت أحية جديدةع  وا أن  ظهورمسبب للالمظلمة" الجينية قد تكون اتوصلت دراسة حديثة إلى أن "المادة  

المتكررة التي تدعى دنا ساتل )الطويلة   ،satellite DNAقد تعيق النهاية  (،  المتوافقة،   في  الحيوانات غير  عبر خلط    تزاوج 
في   الهجينةالكروموسومات  حيوانات منالمواليد  تتمكن  لم  وإذا  فسو تجمعا  .  التزاوج،  معتتباع  فت مختلفة من  ما    ت،وقال  د 

 .(Speciation) نتواعيؤدي إلى اال

البروتيناتت نت   الطول،    ،ج  أو  الـ  من نسبة  التي تحدد صفاتًا مثل لون العين  الثالثة مليارات نيو   % 2-1ال تتعدى  كليوتيد  من 
الجينوم البشري. وقد تكون ا الجسم بعددمتدادالموجودة في  الـ دنا مسؤولة عن إخبار  ال  ات أخرى من  لوبة،  مطالين  بروتنسخ 

من الجينوم البشري تتكون   %10في األنسجة المختلفة، إلى جانب وظائف أخرى. ومع ذلك فإن قرابة  وتفعيل الجينات وإبطالها  
 في أي شيء.  يذكر دور أن ليس لها ب ةعد لسنيني اعتقد العلماء تدنا ساتل، ال الـ ة منمن امتدادات طويلة ومتكرر 

في حزم كثيفة من   وترتيبه  ليةدنا داخل نواة الخالـ  دنا ساتل له دور في تنظيم  ـ  الأن    بّينت  قد  (2018ي  ف)  ةدراسة سابق  كانتو 
. فحين كان  نتواعااللـ دنا ساتل وهو قيادة  لورًا آخر  واكتشف الباحثون، في الدراسة الحالية، د  ؛الكروموسومات ت دعى كروموسنتر

أنو البا أحد  في  الخصوبة  يدرسون  جياكهفال  ذبابة  اعحثون  وحذفوا  "ن  ة،  لتكوين    ،"prodالبروتين  ساتل  دنا  بـ  يرتبط  الذي 
  تنظيماً م الكروموسومات  لعدم القدرة على تنظينظرًا  النواة. وقد ماتت الذبابة    الكروموسنتر، تناثرت كروموسومات الذبابة خارج

يجب أن   ،طور هذهلتدنا ساتل سريعة ا  التتسلسن  ني أفي هذا النوع من الذباب، يع  المحذوف فريد. وبما أن البروتين  اً صحيح
 تحوي أيضًا بروتينات سريعة التطور ترتبط بها. 



 

 
 

طوياًل؛   ةالهجين  ساللةعش التلم    ،واتوقعما  احثون إناثًا من هذا النوع مع ذكور من نوع مختلف، وكالختبار هذه الفكرة، زاوج الب
ول الخاليا، كما حصل حين حذفوا  اثر على طمع دنا متن  مسوخةمو   ة مشوها نوى  رأو   ةالهجينالكائنات  خاليا  وحين نظروا في  

 ".prodبروتين "جين ال

ذلك،   على  أنوبناء  الباحثون  يقود    الـ  يظن  أن  يمكن  ساتل  تطور  ،نتواعاالدنا  إذا  سات  ألنه  مخلوقان  دنا  وأنتج  بسرعة،  ل 
تر وأجزاء دنا ساتل  روموسنالكتينات المرتبطة بو لبر نت الما كا. و فىمعا  نسل كون اليبروتينات مختلفة مرتبطة بـ دنا ساتل، فلن  

 بسرعة.يمكن أن ينشأ عدم التوافق  إن  تتطور تطورًا مختلفًا في األنواع الحية المنفصلة، ف

بة  ؛ وحين أعادوا كتاالوالدين  لدى وافق  إلى عدم الت  تؤديالتي    ،دنا ساتلالـ  ون جينات ربط  الختبار هذه الفرضية، حّور الباحث
  من هذا القبيل  وبناء على ذلك، يظن الباحثون أن عدم التوافق  ا كائنات هجينة معافاة.تجافقة، أنتبابتين لتكون متو ذال  وماتجين

 ة. كون عاماًل كبيرًا في تطور أنواع حية جديدييمكن أن 

الهج الكائنات  إلى طريقة إلنقاذ  البحث  أن يؤدي هذا  النهاية، يمكن  ذاتفي  ال  ينة  الطريق  أكن  ويم  مشؤوم،المصير  يمهد  ن 
 . األنواع الحية تطورشف سر  لك األلف ميل طريق في إضافية ون خطوة، وقد يكية المهددة باالنقراضاع الحنقاذ األنو إل

 .Molecular Biology and Evolutionمجلة  يالبحث فا ذهشر ن  

 حدبة باللون األخضر.  ، وبروتين آخر ذو زرق األ لون بال "بيكويد"سمى وبروتين إشارة ي باللون األحمر،  DNAمع  ان، جنين ذبابة عمره ساعت



 

 سريعة ت علميةامولعم

 .ياهخال عدد ثير منبك  ان أكبرفي جسم اإلنس عدد البكتريا الموجودة 

 

الحبّ   هو  إن  العمالق  أا  ان و يالحار  يملك  عيون لذي  العالم  كبر    إذ،  في 
 . حجم كرة السلة اهيقارب حجم 

 

من    أكثر  المحيطات  في  الموجودة  النباتية  العوالق  من50ت نتج   % 
 . في العالماألكسجين 

 

م  عددًا  البعوض  الن  يفوق الناس    ن قتل  ق  عدد  الذين  في  تِ اس  جميع لوا 
 .يخ تار صلت في التي ح لب احرو لا

 

 .ةية صوت، ألنها ال تملك حبااًل صوتليس للزراف  

 
 



    
   

   
 يايئة العلة الهرؤي

للمتكامل   يةوطن  منظومة ث  حبة 
الالتطو و لمي  الع تقاني،  ير 
تمع،  المج  طاعاتق  مع  ةشابك مت

 لمستدامة. ة امي التن  ومساهمة في

 

   

 

 

 ياعللايئة لهسالة ار
الشا  ة ياسالس  رسم   لة م الوطنية 

وال العلمي  التقاني  للبحث  تطوير 
أن و وتنسيق  ها  هيوجتشطتهما 

احتياب ها  وربط ع  لمجتماجات 
وتهيئة الفعلي   مكينية تة  بيئ  ة، 

ال للبح  ةمداع و عث   محفزة لمي 
 . للباحثين 
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