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 األفضؿ لنكوف نسعى اإلقميمية: البرمجية المسابقة في الفائزة وحمب دمشؽ جامعة فرؽ
نتائج متميزة حققتيا الفرؽ السورية المشاركة في النيائي اإلقميمي لممسابقة البرمجية لمكميات الجامعية في الوطف العربي 

األكاديمية العربية لمعمـو والتكنولوجيا والنقؿ البحري في مدينة األقصر المصرية في الحادي والتي نظمتيا  ”ACPC“ وأفريقيا
 .دولة 21والعشريف مف الشير الجاري بمشاركة 

فرؽ بعد حصوليا عمى مراكز متقدمة في النيائي  1فريقًا سوريًا شاركوا في المسابقة المقامة في مصر تأىمت  21فمف أصؿ 
فريقا تأىموا إلى المسابقة العالمية التي تشارؾ بيا كبرى الجامعات  29إلى فرؽ مف دوؿ أخرى ليصبحوا اإلقميمي إضافة 

 .وأعرقيا عمى مستوى العالـ أي إف الفرؽ السورية شكمت نصؼ العدد المتأىؿ

وؿ الذي يضـ كال أحرزتيا الفرؽ المشاركة مف جامعة دمشؽ حيث حصؿ الفريؽ األ” ذىبية وفضية وبرونزية“ثالث ميداليات 
مف الطالب رامي صدقة وبراء عرموش ومحمد قرطومة عمى المركز الثاني في المسابقة اإلقميمية التي تضمنت مسائؿ 

 .برمجية عالية المستوى وناؿ ميدالية ذىبية وحؿ في مركز الوصيؼ في البطولة
سماعيؿ السيوفي وعمرو عامر فحصؿ عمى المركز الخامس في  أما الفريؽ الثاني الذي ضـ كال مف الطالب خالد حمداف وا 

البطولة وحاز الميدالية الفضية فيما حاز الفريؽ الثالث المكوف مف الطالب سعيد صباغ وبشر الغبرة وعمر الحمو المركز 
 .العاشر وناؿ ميدالية برونزية

في تصريح لػ سانا أف مشاركة منسؽ المسابقة البرمجية في جامعة دمشؽ وأحد مدربي الفرؽ الميندس سعيد سريحيني أكد 
جامعة دمشؽ في البطولة ليست األولى ونحف فخوروف وسعداء بالنتيجة التي تـ تحقيقيا حيث تعتبر األفضؿ في تاريخ 

 .جامعة دمشؽ وأفضؿ المشاركات ألي جامعة عربية مبينا أف فترة تدريب الفرؽ تراوحت بيف السنتيف واألربع سنوات

ال شؾ أف الطالب قاموا بإنجاز ممتاز وكنا ننتظر النتائج المبيرة لمطالب بفارغ الصبر قبؿ السفر المدرب جود زوزو قاؿ.. 
 .ونحف سعداء لمغاية أف الطالب لـ يخيبوا آمالنا ونأمؿ أف يتمكنوا مف إحراز المركز األوؿ والكأس في العاـ القادـ

مع اإلرادة والتصميـ فيما بيف الطالب خالد حمداف.. أننا  الطالب رامي صدقة قاؿ.. المنافسة كانت قوية وال يوجد مستحيؿ
دخمنا المسابقة وكنا نأمؿ بتحقيؽ إنجاز كبير ونجحنا في الحصوؿ عمى المركز الخامس والذي ىو مركز مؤىؿ لممسابقة 

نو في ىذا العاـ العالمية ولكف قوانيف المسابقة تسمح بتأىؿ فريؽ واحد فقط مف كؿ جامعة كما اوضح الطالب بشر الغبرة ا
 .قمنا بالتركيز عمى حؿ المسائؿ السيمة بسرعة كبيرة ثـ استغالؿ الوقت المتبقي في حؿ المسائؿ األصعب كفريؽ

وحصؿ  22ومف جامعة حمب حاز الفريؽ الذي يضـ كال مف الطالب عمي الزيبؽ ومحمد أبو داف ونياد نابمسي المركز الػ 
 .المسابقة البرمجية الجامعية العالميةعمى الميدالية البرونزية وتأىؿ إلى 



وبيف الدكتور محمد دباس الحميد عميد كمية اليندسة المعموماتية بجامعة حمب ورئيس الفريؽ المشارؾ في تصريح لمراسؿ 
سانا أف ىذا الفوز أعطى تميزًا واضحًا لمشباب السوري مع أقرانيـ مف الجامعات العربية واألفريقية رغـ كؿ الصعوبات 

لظروؼ التي يعيشيا الطالب وىذا يؤكد عمى مدى إصرار الطالب السوري وقدرتو عمى المنافسة واالبداع ميما كانت وا
 .العقبات

وأشار عمي الزيبؽ سنة رابعة مف كمية اليندسة المعموماتية عضو الفريؽ المشارؾ إلى أف المسابقة ىي إثبات لممقدرات العقمية 
الذكاء حيث كاف يتدرب بشكؿ إفرادي ثـ انتسب لفريؽ الجامعات مضيفًا أف المسائؿ كاف فييا  والفكرية لمفريؽ واختبار مستوى

 .صعوبة وكانت ىناؾ منافسة قوية حيث استطاعت الفرؽ السورية إثبات جدارتيا وتحقيؽ مراكز متقدمة
فريؽ أف التدريب المستمر خالؿ بدوره أوضح محمد أبو داف الطالب في السنة الرابعة بكمية اليندسة المعموماتية وعضو ال

 .السنوات الماضية أكسب المشاركيف الخبرة الالزمة لتحقيؽ الفوز وىذا بالتالي يخمؽ لنا فرص عمؿ في المستقبؿ

دمشؽ وحمب والبعث وتشريف “يذكر أف الفرؽ السورية المتأىمة إلى المسابقة البرمجية الجامعية العالمية تمثؿ جامعات 
 .بمعدؿ فريؽ واحد مف كؿ جامعة” ية والمعيد العالي لمعمـو التطبيقية والتكنولوجياوالجامعة االفتراض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 
 

 
 مديرية اإلعالـ  

 التصنيؼ:
 سيريانديز   المصدر  

                            92/3/9292التاريخ      

 

محاضر في جامعة دمشؽ يقترح االستفادة مف وسائؿ التواصؿ االجتماعي العطاء المحاضرات استنادا لتجربتو ريثما تنتيي 
 )كورونا وأزمة النقؿ(

موقع سيريانديز والمحاضر في جامعة دمشؽ _كمية االعالـ لالستفادة مف تجربتو ناشد االعالمي أيمف قحؼ رئيس تحرير 
وخاصة الغائبيف ألسباب مختمفة لتمكينيـ   المتضمنة انشاء مجموعة لمطالب في كؿ فصؿ كقاعة تدريسية تفاعمية لمطالب

 مف متابعة المحاضرات واألستفادة مف المناقشات العممية.

 حؼ أف يتـ نشرىا عبر منبر سيرياندير بصيغة كتاب رسمي موجية كاآلتي:وأتت المناشدة التي رأى ق

 السيد وزير التعميـ العالي 

 السادة رؤساء الجامعات

 تحية واحتراماً 

 مع تزايد حاالت كورونا وضرورات الوقاية ..

 وتفاقـ أزمة النقؿ نتيجة أزمة المحروقات ..

لي اف أتقدـ بالمقترح التالي باالستفادة مف تجربتي كمحاضر في كمية  وظروؼ الطمبة ، وحتى األساتذة، المالية اسمحوا
 االعالـ بجامعة دمشؽ ، ومف تجارب العالـ في التعميـ عف بعد ..

في كؿ فصؿ دراسي أقـو بإنشاء مجموعة مغمقة عمى الفيسبوؾ أضـ الييا جميع الطالب ، وتكوف بمثابة قاعة تدريسية 
 الحاضريف والغائبيف لسبب او آلخر، وتمكنا مف إيصاؿ المعمومات دوف الضرورة لمحضور ..يتفاعؿ فييا جميع الطالب مف 

بالتعميـ عف بعد لتجاوز مشكمة  -كما ىو الوضع في الجامعة االفتراضية  -أعتقد انو مف الضروري إصدار قرار يسمح 
 الحضور والدواـ اإللزامي ريثما تمر الجائحة وتحؿ ازمة النقؿ ..

 اضـ الى المجموعة التي أنشأتيا لمف ترغبوف لالطالع عمى التجربة ..ويمكف أف 

 ولكـ االمر

 ايمف قحؼ



وياتي المقترح ممحًا في الظروؼ الحالية والتي تتطمب لعب دورًا جوىريًا بناًء، لتفادي التداعيات الحالية ومنعا لمتجمعات سواء 
نسجمة مع االجراءات الحكومية الرامية لمحد مف انتشار جائحة في الجامعات أو في وسائط النقؿ التي بالكاد تعمؿ وىي م

 كورونا،

 ويبقى السؤاؿ ىؿ تمقى اذانا صاغية؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 
 

 
 مديرية اإلعالـ  

 التصنيؼ:
 صحيفة البعث  المصدر  

                            92/3/9292التاريخ      

 
 لسد الفجوات المائية” األكاديمي”و” التنفيذي“التكاتؼ بيف 

المائية ندوة عممية عمى بمناسبة اليـو العالمي لممياه أقامت كمية اليندسة المدنية في جامعة دمشؽ بالتعاوف مع وزارة الموارد 
 مدرج الباسؿ في الكمية بمشاركة أساتذة وباحثيف مف الجانبيف.

وبيف رئيس جامعة دمشؽ الدكتور محمد يسار عابديف أف الندوة تسمط الضوء عمى مواضيع ىامة وحيوية حوؿ واقع ومستقبؿ 
ت إلى أف الجامعة مف خالؿ رعايتيا لمفعاليات العممية الموارد المائية والصعوبات التي تواجو إدارة ىذه الموارد في سورية، ولف

رادتيا عمى تسخير كؿ ما ىو متاح لمتشبيؾ مع مؤسسات المجتمع في القطاعيف والخاص لموصوؿ إلى  إنما تؤكد تصميميا وا 
المنشود في  جيد مشترؾ واالستفادة مف الخبرات المتبادلة وتوحيد كافة الجيود الوطنية مف مؤسسات وأفراد لتحقيؽ اليدؼ

 دعـ االقتصاد الوطني والمساىمة في التنمية الشاممة.

بدوره شدد معاوف وزير الموارد المائية الميندس أسامة األخرس عمى ضرورة التشبيؾ الفعاؿ بيف القطاع التنفيذي واألكاديمي 
 ادة الرشيدة والفعالة لمثروة المائية.بوظيفتيو التدريسية والبحثية لسد الفجوات وتجاوز الصعوبات بما يحقؽ الوصوؿ إلى اإلر 

كما لفت األخرس إلى أىمية التعاوف الذي بدأ قبؿ أسابيع مع جامعة دمشؽ والذي تمخض عف تحديد عدد مف األولويات 
 البحثية الالزمة في الظرؼ الراىف لتكوف بداية لمتعاوف البناء والمتنامي وفؽ تغير الظروؼ والمتطمبات.

يندسة المدنية الدكتور ىاجـ الوادي إلى أىمية التعاوف والتواصؿ بيف المختصيف والباحثيف في كال وأشار عميد كمية ال
 الجانبيف بما يتعمؽ بإدارة الموارد المائية واإلجراءات الالزمة لمحفاظ عمييا.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


