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תאריך ידיעון

-أكاديمية ألقاسمي  -النشرة اإلخبارية الشهرية -

كانون ثاني
4102

البروفيسور بشار سعد ينشر مقالة علمياة في المجلة العلمية
European Journal of Medicinal Plants
مؤخرا نشر مقالة علمية للربوفيسور بشار سعد  -رئيس أكادميية القامسي ،يف اجمللة العلمية
مت ً
 ،European Journal of Medicinal Plantsيتداول هبا تاريخ الطب النبايت العريب وفاعلية
ومسومية النباتات املستعملة وطرق فحصها خمربيًا للتأكد من جناعتها وعدم مسوميّتها.
يذكر أن هذا البحث هو ال 061-الذي قام الربوفيسور سعد بنشره.

البروفيسور سعد" :ال نطبع ااال اذا كان األمر ضروري"
يف هذه األيام ،تقوم جلنة املتابعة للحرم
األكادميي األخضر بتوجيه من رئيس
األكادميية الربوفيسور بشار سعد
وبرئاسة الدكتور هالل زيد ،خبطوات
كبرية وجهود عالية من اجل احلصول
على مصادقة من وزارة البيئة على
شهادة احلرم األخضر ألكادميية
القامسي.
من اخلطوات اليت نود أن يشاركنا هبا
اجلميع هي إضافة "ختم أخضر"

لربيدكم االلكرتوين.
سيظهر هذا اخلتم مع كل رسالة تبعثوها
من اجل تذكري ُمرسل الرسالة ومستقبلها
انضمت إىل املشروع
بأن أكادميية القامسي ّ
األخضر وهي حتافظ على البيئة( .اخلتم
ينوه إىل عدم طباعة الرسالة ّاال إذا كانت
ضرورية).

القاسمي
بي بين الناظرياة والتاطبيق ينعقد في أكاديمياة
ا
مؤتمر الناحو العر ا
السبت  ،00/0/1101وذلك
العريب بني النّظريّة والتّطبيق" يف أكادمييّة
القامسي يوم ّ
عقد مؤمتر "النّحو ّ
ّ
القامسي للّغة العربيّة وقسم اللّغة العربيّة وآداهبا يف الكلية.
كل من جممع
مببادرة ورعاية ّ
ّ
القامسي الدكتور ياسني كتّاين،
افتتح املؤمتر بكلمات افتتاحيّة استهلّها نائب رئيس الكليّة ورئيس جممع
ّ
بالضيوف .تاله رئيس قسم اللّغة
بالرتحيب ّ
حيث ّبني أمهّيّة موضوع النّحو ورؤيا الكلّيّة جتاه تدريسه ،وقام ّ
العربيّة وآداهبا ال ّدكتور مسري كتّاين الّذي أ ّكد على أمهّيّة علم النّحو يف صقل لغة املث ّقف والطّالب،
مستعرضا مشكلة النّحو يف املدارس ،حيث يشكو
تبني فضل علم النّحو،
ً
ً
مستشهدا بأقوال وأشعار ّ
القامسي
املوضوع من ضعف الطّالب فيه ومن سوء التّعامل معه .مثّ حت ّدث أ.د فاروق مواسي عن جممع
ّ
األديب.
ونشاطاته وجهوده يف سبيل البحث اللّ ّ
غوي و ّ
الرئيسيّتان للمؤمتر ،محلت األوىل العنوان :مقاربات نظريّة ،أدارها أ.د إحسان ال ّديك،
مثّ عقدت اجللستان ّ
الصرف
كل من :د .فهد أبو خضرة الّذي دارت كلمته حول إشكاليّات يف قضايا النّحو و ّ
وشارك فيها ّ
منوذجا ،وال ّدكتور عبد اخلالق عيسى ،الّذي متحورت كلمته حول الظّواهر
وتناول موضوع املفعول ألجله ً
املتنّب ،والدكتور مراد موسى الّذي حت ّدث عن دالالت األوزان واألفعال ،واألستاذ
النّحويّة ّ
الشاذّة يف شعر ّّ
تعرض يف كلمته ملوضوع احلذف يف اجلملة العربيّةّ .أما اجللسة الثّانية الّيت محلت
عبد الناصر جبارين الّذي ّ
العريب األستاذ
العنوان :مقاربات تطبيقيّة فأدارهتا األستاذة هيفاء جمادلة ،افتتحها املفتّش العام للوسط ّ
وبني أمهّيّة القراءة كسلوك
تطرق فيها إىل أمهّيّة إتقان اللّغة العربيّة لدى املعلّمنيّ ،
عرسان عيادات بكلمة ّ
مؤسسة أكادمييّة تساهم يف رفع
كل ّ
اي ّ
مرب ،مبديًا استعداده للتّعاون مع ّ
أساسي ينبغي أن يلتزم به ّ
ّ
كل من :د .راوية بربارة مفتّشة اللّغة العربيّة ،الّيت تناولت
مستوى اللّغة يف املدارس .شارك يف هذه اجللسة ّ
املنهاج اجلديد يف تدريس القواعد ،وال ّدكتور ماجد أبو مخ الّذي حت ّدث عن إشكاليّات تدريس القواعد يف
لغوي لسورة هود ،وهي أحد
يسي ّ
املرحلة اإلعداديّة ،واألستاذ مروان أبو غزالة الّذي ّ
تعرض إىل منوذج تدر ّ
النّصوص املطلوبة يف املنهاج اجلديد يف املدرسة الثّانويّة ،واألستاذ وئام وتد مدير موقع هيّا إىل العربيّة،
اجملرد والفعل
الّذي عرض ً
منوذجا لتعليم القواعد احملوسب ،حيث عرض تدريبات حموسبة ملوضوع الفعل ّ
ومهتمني بالثّقافة
املزيد .اختتم املؤمتر بتوصيات ّ
عامة .حضر املؤمتر مجهور مشل مفتّشني وباحثني ومربّني ّ
وطالّب اللّغة العربيّة يف الكليّة ،إىل جانب وفد من احملاضرين من جامعة النّجاح يف نابلس.
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مدير مكتب السيد منيب رشيد املصري يُباشر بوضع اللمسات األخرية للبدء بتنفيذ بناء
املدرسة اليت ستُبىن بعون اهلل بتربّع سخي من مؤسسة منيب رشيد املصري للتنمية
سيقوم ببناء املدرسة ،الدكتور
قام الربوفيسور بشار سعد
رئيس أكادميية القامسي والسيد املهندس قاسم قبالوي ،السيد
زياد أبو ردينة – املسؤول عن حممد كتاين ،نائب املدير العام،
تنفيذ مشروع بناء املدرسة من الدكتور حممود ابو مخ ،مدير
املوارد البشرية ووسيم يونس،
قِبل مؤسسة منيب رشيد
الناطق الرمسي ومدير دائرة
املصري للتنمية بزيارة تفقدية
للموقع الذي ستٌبىن به املدرسة ،العالقات العامة يف األكادميية.
يُذكر ان التخطيط لبناء املدرسة
وذلك يوم األحد
 .01.10.1101كما وشارك موجود االن يف مراحله النهائية
املتعهد الذي وسيُباشر يف العمل قريبًا "ان
يف الزيارة كل من ّ

شاء اهلل

"

موقعنا على االنترنت WWW.QSM.AC.IL :

رئيس عمادة البحث العلمي في أكاديمية القاسمي أ.د محمد زيدان ينشر
بحثاً مشتركاً في مجلة علمية
شارك رئيس عمادة البحث العلمي يف أكادميية القامسي أ.د حممد زيدان وجمموعة من الباحثني يف
معهد "فولكاين" بأحباث علمية جديدة مبجال أمراض النبات ،حيث متخضت هذه األحباث عن
تعريف للحمض النووي الكامل لفريوس جديد يصيب حماصيل البطاطا احللوة يف بالدنا ،ويساهم
يف إفساد احملاصيل .يذكر بأن هذه األحباث استمرت ملدة عامني ،ومت نشر املقال يف اجمللة العلمية
حتت عنوان "New Disease Reports" :
"First report of Sweet potato virus C infecting sweet potato
"in Israel
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االثبات العلمي بمجال علم األوبئة للدكتورة نهى زيدان
استضافت عمادة العلوم يوم
السبت املوافق  01.0.1101من
خالل مساق حلقة البحوث
العلمية الدكتورة هنى زيدان :باحثة
مبجال علم األوبئة ومديرة خدمات
التغذية الطبية بصندوق الصحة
الشاملة للمجتمع العريب.
وقد عرضت د .زيدان حماضرة
حول موضوع "األثبات العلمي
مبجال علم األوبئة وعرض حبث

علمي ألثبات مدى جناعة وقابلية
التطبيق لربنامج تغيري منط احلياة عند
النساء العربيات الاليت يعانني من
السمنة وتقليل من احتمال تعرضهن
من امراض السكري ,األوعية الدموية
والقلب " .ومن اجلدير ذكره ان
موضوع احملاضرة قد لفت انتباه
املشاركني ،حبيث افتتح اجملال يف
هناية احملاضرة لإلجابة حول
استفساراهتم.

** إعـ ــالن ـ ـ ــات **
بشرى سارة ..افتتاح نادي القاسمي الرياضي ...
واجملهز بأحدث األجهزة الرياضية وذلك ابتداءً من يوم الثالثاء
املوافق  7.1.2014مع مراعاة األيام والساعات املدونة يف
مدخل النادي الرياضي ..نادي القامسي الرياضي ُمعد لصحتكم
ومتعتكم

دورة علوم ( العالم الصغير )
تعلن خمتربات القامسي عن دورة علوم تشمل جتارب متنوعة
فيزياء ،كيمياء ،بيولوجيا...
عدد اللقاءات10 :
رسوم التسجيل 300:ش.ج
اجليل  :من صف ثالث حىت سادس 04- 6286627

