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 مجسمات إنشائية بقضبان المعكرونة في معرض لطالب الهندسة المعمارية بجامعة دمشق 

 سانا-دمشق

 442نحو  -عموم البناء والتنفيذ-بجامعة دمشق قسم  بقضبان المعكرونة نفذ طالب السنة الرابعة في كمية اليندسة المعمارية
 .مجسما إنشائيا لمعالم معمارية احتضنيا اليوم معرض في الكمية

قضبان “طالبا وطالبة ألول مرة عمى مستوى الجامعات السورية بمواد طبيعية  352المجسمات اإلنشائية أنجزىا نحو 
ة سابقا مثل الخشب والبالستيك والورقيات والكرتون التي يتطمب قصيا رخيصة الثمن مقارنة بالمواد المستخدم” المعكرونة

نتاجيا استخدام الميزر وبالتالي تكمفة مادية كبيرة حسب الدكتور مؤيد صبح أستاذ مقرر المنشآت المعدنية وحسابيا بكميتي  وا 
لمقرر  ”ماكيتات“مشاريع عممية اليندسة المعمارية واليندسة المدنية بجامعة دمشق والذي أوضح أن ىذه المجسمات ىي 

 .تصميم المنشآت المعدنية وحسابيا

الدكتور صبح نوه باستجابة الطالب وتفاعميم مع التجربة الجديدة التي تتطمب مجموعة من العمميات التحضيرية الالزمة لبناء 
ية توازي النماذج والحاالت التي الجمل االنشائية وتنظيم مقاييس المبنى وضبطيا بخطوات ابتكارية حيث قدموا نماذج إبداع

 .نراىا في الجامعات العالمية

عدد من الطالب اعتبر أن مادة المعكرونة تحاكي المواد الطبيعية المستخدمة في اإلنشاء من حيث المرونة والقدرة عمى 
كرونة وتشكيل قاعدة التحكم بطوليا وحجميا وقال الطالب محمد أييم حامد أنو واجو صعوبة في البداية لربط قضبان المع

البناء األساسية واتقان الجممة اإلنشائية لمبناء والعناصر األساسية مثل الشدادات والضواغط وأدوات الربط مثل السيميكون ما 
 .احتاج جيدا ووقتا أكبر

ان تجربة وبينت الطالبة رزان الياسين أنيا صممت مجسما يحاكي بناء مطار بسقف منحن وأن العمل بالطريقة الجديدة ك
ممتعة بالنسبة ليا من كل الجوانب حيث تعممت من خالليا إنشائية المبنى وكيفية تركيبو وبنائو فيما قالت الطالبة لورين 

 .طميعة إنيا تجربة رائعة وصعبة تساعد عمى فيم الجممة اإلنشائية وطريقة تطبيقيا

بينت أن الطريقة الجديدة تعمم الطالب كيفية صناعة  الطالبة شيماء عمي حسين التي صممت مجسما عبارة عن ثالثة أبراج
بمادة واحدة فقط فيما قال الطالب عبد الوىاب صموحة إنو لم يكن يتوقع نجاح التجربة الجديدة بإنجاز مجسمات ” ماكيت“

 .إنشائية عممية متكاممة في التصميم من حيث النظري والعممي وبوقت قصير نسبيا



رية بجامعة دمشق معارض عديدة عمى مدار العام تجسد قصص نجاح وحاالت إبداعية لطالبيا وتشيد كمية اليندسة المعما
وأساتذتيا في مختمف االختصاصات توازي تجارب الطالب في أرقى جامعات العالم وتؤكد قدرتيم عمى المنافسة في ىذا 

 .المجال حسب عميد الكمية الدكتور عقبة فاكوش

 ىيالنو اليندي
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مفاضمة الجامعة مطمع الشهر «: الوطن»عجمي لـ… ؟! «االفتراضية»مالية لتسجيل طالب في مكاتب تتقاضى مبالغ 
 ننسق لتأمين مستمزمات دراسة ذوي الشهداء وجرحى الحرب … القادم

القادمة مع مطمع الشير  (عن بدء التقدم لمفاضمة )الربيع« الوطن»كشف رئيس الجامعة االفتراضية السورية خميل عجمي لـ
مؤكدًا استكمال كل التجييزات إلصدار نص اإلعالن عن المفاضمة المرتقبة، عمى أن تكون فترة التسجيل لفترة  القادم،

 .أيام 22محدودة ال تتجاوز الـ

بالمئة وخاصة أنيا تتزامن مع توقيت ال يوجد فيو خريجو  55وبّين عجمي أن نسب المقبولين في ىذه المفاضمة أقل بنحو 
آالف في المفاضمة  9طالب وطالبة في المفاضمة مقارنة مع أكثر من  4222ًا أنو من المقرر قبول شيادات ثانوية، مؤكد

برنامجًا في المرحمتين بعدد  25وأكد عجمي أن التقدم لممفاضمة يشمل برامج اإلجازة والدراسات العميا، مؤكدًا وجود  .الماضية
بالمئة،  02لمغة اإلنكميزية تجريو الجامعة كشرط لمتقدم بمعدل  من التخصصات الجامعية، عممًا أن ىناك معيارًا أساسياً 

 .والتفاضل عمى أساس فحص وامتحان لمقبول إضافة إلى معدل الطالب الخريج
حول قيام عدد من المكاتب المنتشرة في المحافظة باستغالل طالب، « الجامعة»ىذا وكشف عجمي عن ورود شكاوى لـ 

فية لقاء عممية التسجيل في المفاضمة ويسوق البعض لذلك عمى االنترنت، مبينًا أنو تمت بحيث يتقاضون مبالغ مالية إضا
مخاطبة الجيات المعنية التخاذ اإلجراءات الالزمة بحق من تثبت مخالفتو، مشددًا عمى أن عممية التسجيل عمى المفاضمة في 

 .(الجامعة )مجانية

 52ذوي االحتياجات الخاصة وذلك في كل مفاضمة، منوىًا بوجود منحة وأشار إلى وجود منح لذوي الشيداء وجرحى الحرب و 
بالمئة لمعسكريين في الجيش والقوات المسمحة إضافة إلى منح لممتفوقين، والمنظمات الشعبية والجمعيات األىمية التي تربط 

 .الجامعة معيا اتفاقيات تعاون

جرحى، مؤكدًا وجود انخفاض في أعداد المتقدمين إلى منحة كل فصل لذوي الشيداء وال 452وأكد عجمي تخصيص نحو 
 .ىذه المنح ألسباب تعود إلى أن الطالب بحاجة إلى كمف إضافية ومستمزمات في البرامج

عجمي كشف وجود تنسيق ومتابعة مع عدد من الجيات المعنية بذوي الشيداء والجمعيات التي ترعى جرحى الحرب إلمكانية 
والمستمزمات اإلضافية لمتابعة دراسة الطالب في الجامعة كتأمين حاسب وكمف انترنت، معتبرًا أن تأمين عدد من التسييالت 

 .قمة اإلمكانيات الخاصة بمتابعة التحصيل العممي تعتبر أحد األسباب التي تكون عائقًا في التقدم لممنح

لكافة الطالب  (F20) 4242ة لفصل خريف ىذا وقررت الجامعة تمديد التسجيل اإللكتروني الذاتي عمى المقررات الدراسي
القدامى في برامج اليندسة المعموماتية وتقانة المعمومات واإلجازة باالقتصاد واإلجازة في اإلدارة وتقانة االتصاالت والمعيد 

اذ حتى يوم اإلثنين التقاني لمحاسوب والمعيد التقاني إلدارة األعمال من دون الحـاجــة لمراجعــة مقر الجامعة أو مـراكـز النفـ



 .الشير 49
ألف طالب وطالبة، عممًا أن ىناك مرونة في  22وأكد رئيس الجامعة أن عدد الطالب اإلجمالي في الكمية يصل إلى نحو الـ

التسجيل عمى المواد والمقررات ضمن البرامج، مبينًا وجود إقبال عمى ىذا النوع من التعميم وخاصة أنو يتيح لمشخص استكمال 
 .تو وعممو الخاص في سوق العمل في الوقت نفسودراس

ولفت إلى أن الجامعة تتابع وضع الخريجين، مؤكدًا تقديم تخفيضات عمى كل الدورات التدريبية التي يتم تقديميا ضمن مبادرة 
رات التي سنة بعد تخرج الطالب، وذلك بمختمف الدو  25بالمئة نسبة تخفيض لمدة  30اسميا )التزام(، تتضمن الحصول عمى 

تجرييا الجامعة، منوىًا بالعمل عمى تنويع ىذه الدورات المقدمة، كما أنو سيتم الشير القادم إطالق النموذج الجديد لمركز 
 .()التعميم مدى الحياة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


