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 مشروعًا وعماًل ىندسيًا في معرض لطالب المعيد التقاني اليندسي بدمشق 250

اليوم ألول مرة مئتان وخمسون مشروعًا وعماًل ىندسيًا احتضنيا معرض طالب المعيد التقاني اليندسي بدمشق الذي افتتح 
في مقر المعيد بيدف الترويج ألفكار الطالب العممية وتشجيعيم عمى المنافسة واالنطالق إلى سوق العمل وفق القائمين 

 .عميو

الرسم واإلنشاء “المعرض تضمن مشروعات وأعماال ىندسية في فنون العمارة القديمة والحديثة شممت مختمف أقسام المعيد 
 .”الداخمي واإلنشاءات العامة والنقل والمواصالت والبمديات والشؤون الفنية والطبوغرافيا واليندسة الصحيةاليندسي والتصميم 

مديرة المعيد الدكتورة ميرنا سعود أوضحت في تصريح لـ سانا أن التجييز لممعرض بدأ منذ بداية العام الدراسي الجاري 
ض األعمال المنجزة لطالب المعيد بشكل فصمي وسنوي مشيرة إلى وسيكون خطوة أولى تمييا خطوات متالحقة في مجال عر 

تقسيم الطالب إلى مجموعات تيتم بكل جوانب العمارة بدءا من العمارة القديمة وصوال إلى الحديثة التي تشمل األبراج 
 .ومناطق عمرانية بأكمميا

جدية وموضوعات جديدة بحيث تدعم وعن اختيار المشروعات ذكرت سعود أنو جاء بناء عمى ما تضمنتو من أفكار 
الميندس المدني والمعماري مشيرة إلى التعاون القائم حاليا مع وزارة الشؤون االجتماعية والعمل ومحافظة دمشق والشركة 
العامة لمدراسات اليندسية بحيث يتم التسويق والترويج لطالب المعيد وتأمين فرص عمل ليم ومؤكدة حرص المعيد عمى 

عادة اإلعمارتقديم الدع  .م الكامل لألفكار والمشاريع التي تعكس قدرة الطالب عمى اإلبداع والمساىمة في التطور والبناء وا 

ومن الطالب المشاركين بالمعرض تحدث الطالب عبد الرحمن سعد عن المشروع الذي نفذه مع زمالئو وىو تصميم أبنية 
عام ضم مطاعم ومجمعات سكنية وتجارية وتنسيقا مميزا  سكنية من خمسة طوابق تتوزع عمى أربع كتل ضمن مشروع

 .لمحدائق والشجيرات

كتل سكنية تطل عمى مجمع تجاري  8الطالبة راما غسان الحارث قالت إنيا نفذت مع زمالئيا مشروع ضاحية سكنية يضم 
المتوقعة لممشكالت التي  إضافة إلى مشفى ومركز تعميمي الفتة الى تصميم المشروع بشكل نموذجي ومريح ويالمس الحمول

تواجو أعمال البناء من حيث الشوارع العريضة والمساحات الواسعة بينما صممت الطالبة لمى الشمق غرفة جموس لعازف 
 .غيتار تتضمن تفاصيل تدل عمى شخصية العازف وطريقة معيشتو

وشة تتميز برسومات معمارية الطالبة غنى مطر أشارت إلى أن مشروعيا تضمن تصميم مساقط لفيالت معمارية مفر 
ومخططات أنجزتيا عبر برامج ىندسية وتم الرسم بشكل يدوي باستخدام الرصاص والحبر واأللوان والخشب بينما قالت 
 .الطالبة لمى خالد إنيا صممت مواقع عامة لفيالت تتألف من طابقين إضافة إلى مسابح وألعاب لألطفال وممرات حدائق



ظيار التراث الدمشقي الطالبة سميرة غنام قا لت إنيا صممت وزمالؤىا مشروعات تمثمت ببيوت عربية طابقية بيدف إبراز وا 
وعراقتو وذلك باستخدام الخشب وورق الكرتون الممون وورق الجدران والقش والمواد الطبيعية بينما قالت الطالبة شيد محمود 

كنية من الطراز الحديث المطبق عالميا والذي يتميز بكتل برغل.. إن مشروعيا وزمالئيا تضمن تصميم مدينة تضم أبنية س
 .متناسقة ذات طوابق مربعة ومتدرجة

وييدف إلى تخريج وتدريب وتأىيل  1972لعام  797يذكر أن المعيد التقاني اليندسي بدمشق أحدث بالمرسوم التشريعي رقم 
مدية والبيئية كون االختصاصات فيو متعددة وتتوافق مع متطمبات الكوادر التقنية الالزمة لتخديم المجاالت اإلنشائية والفنية والب

 .سوق العمل
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 مركز تطوير بحثي مشترك بمذكرة تفاىم بين جامعة دمشق وشركة الدراسات اليندسية

وقعت جامعة دمشق والشركة العامة لمدراسات اليندسية اليوم مذكرة تفاىم لدعم وتطوير التعاون المشترك في مجاالت البحث 
 .والتدريب من خالل إقامة مركز تطوير بحثي في مقر الشركة

وبموجب المذكرة التي وقعيا رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد يسار عابدين ومدير عام الشركة العامة لمدراسات اليندسية 
والكفاءات الفنية  الدكتور طارق حسام الدين يتعاون الجانبان في إقامة مركز تطوير بحثي بيدف االستفادة من اإلمكانيات
 .لدى الشركة والخبرات العممية والفنية لدى الجامعة والتكامل بينيما في المجال البشري والبنى التحتية والمخابر

الماجستير “وتقوم جامعة دمشق بإتاحة المجال أمام الميندسين العاممين في الشركة لمتقدم إلى شيادات الدراسات العميا 
ىا الجامعة لتأىيميم ورفع المستوى العممي لدييم إضافة إلى إجراء األبحاث في المجاالت التي ترتبط والتي تدير ” والدكتوراه

 .بالواقع الفعمي وبيئة العمل لدى الشركة ودراستيا وتحميميا

لمساعدة  وتمنح الشركة وفق االتفاق ومدتو ثالث سنوات التسييالت وتضع مشاريعيا ومخابرىا وقاعدة البيانات المتوافرة لدييا
والباحثين من أعضاء الييئة التدريسية المحالين من قبل جامعة دمشق إلى مركز ” ماجستير ودكتوراه“طالب الشيادات العميا 
 .التطوير البحثي لدييا

وفي تصريحات لإلعالميين عقب التوقيع بين نائب رئيس جامعة دمشق لمبحث العممي والدراسات العميا الدكتور فراس حناوي 
ركز التطوير البحثي سيفتتح ريثما تستكمل التجييزات الخاصة بو الفتُا إلى أن المذكرة جديدة من نوعيا لجية لحظ أن م

 .البحث العممي فييا حيث سيتم إنجاز أبحاث ماجستير ودكتوراه باختصاصات ىندسية

يادة التنسيق لممرحمة القادمة بما يحقق بدوره لفت مدير عام الشركة إلى أن المذكرة عبارة عن تأطير لمتعاون مع الجامعة وز 
 .التكامل مؤكدًا حرص الشركة عمى تطوير وتحديث خبرات ميندسييا بما ينعكس عمى األداء وتحقيق اليدف المطموب

 

 

 

 


