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خمتربات خاوية
فمهن���د طالب ماج�ستري بعل���وم الأر�ض ، 
ويتناول مو�سوع���ه الذي بداأ باإجراءات 
العملي���ات املختربي���ة عليه من���ذ 3 اأ�سهر 
و�سي�ستغ���رق الأم���ر  رمبا اأك���ر من �سنة 
 ، الف���رات  نه���ر  التلوث���ات يف  درا�س���ة   ،
توف���ري  من���ه  يتطل���ب  املو�س���وع  وه���ذا 
اإحيائي���ة  وتقني���ات  كيمي���اء  خمت���ربات 
وه���ذه املخت���ربات موجودة داخ���ل كلية 
العل���وم يف  ق�س���م عل���وم الر����ض ، لكنها 
تفتقد الأجهزة احلديث���ة واملواد الالزمة 
للعم���ل ، وي�سيف مهند : �س���وف يكلفني 
لإكم���ال  املختربي���ة  الإج���راءات  اإمت���ام 
اأطروحت���ي اك���ر من �ستة مالي���ن دينار 
غ���ري  ا�ستخدمه���ا  الت���ي  العنا�س���ر  ، لن 
متوف���رة يف اجلامع���ة ، لذل���ك اذهب اإىل 
خمت���ربات يف موؤ�س�س���ات الدول���ة ، وهم 
ل يقدمون ه���ذه اخلدمة جمانا بل مقابل 
ام���وال ، واحيان���ا ق���د ا�سط���ر اىل �سراء 
الكث���ري م���ن امل���واد والعم���ل عليه���ا لنها 
غ���ري متوف���رة يف خمت���ربات اجلامع���ة ، 
كم���ا ان دوائ���ر الدولة احيان���ا ل تتعاون 
معنا ، فاملختربات التابعة لوزارة البيئة 
رف�ست اإعطائي احلق بعمل 25 منوذجًا 
خا�س���ًا بعمل���ي ، واأعط���وين احلق بعمل 
6 من���اذج فق���ط ، وال�سبب يع���ود اإىل قلة 
 . التعام���ل   يف  واملزاجي���ة  الإمكان���ات  
وعن مغزى وجوده داخل اأحد خمتربات 
الكلي���ة حيث التقيناه ، اأج���اب قائال : انا 
هن���ا اقوم بتح�سري العم���ل فقط ثم اأكمل 
عمل���ي يف املخت���ربات الأخرى يف خارج 
اجلامع���ة .ويجد مهن���د ان ه���ذه العملية 
�س���وف تاأخ���ذ الكثري من الوق���ت واجلهد 
واملال  .و ل���و كانت املختربات اجلامعية  
متوف���رًا فيها الأجهزة وامل���واد  كان مهند 

�سيكمل  عمله خالل ثالثة اأ�سهر فقط. 

اأجهزة خم�شرمة 
فيما يقول الأ�ستاذ مهند زهري ، امل�سوؤول 
بق�س���م  اجليوكيمي���ا(  خمت���رب)  ع���ن 
عل���وم الأر����ض : لدين���ا نق����ض كب���ري يف 
الأجهزة واملع���دات اخلا�سة باملختربات 
واجله���از   ، عاطل���ة  �سب���ة  والأجه���زة   ،
ال���ذي يعمل هو ق���دمي لأنه يع���ود اىل ما 
قب���ل الثمانيني���ات م���ن الق���رن املا�سي  . 
ويطال���ب  الأ�ست���اذ مهن���د  اجلامع���ة باإن 
توف���ر اأجه���زة جدي���دة ملعاجل���ة النق����ض 
احلا�سل يف املختربات وخ�سو�سا فيما 
يتعل���ق ببحوث  الدرا�سات العليا . ونوه 
حمدثنا :ان معظم الأجهزة باهظة الثمن 
ف���ال ميكن احل�سول عليه���ا ب�سهولة لذلك 
حتت���اج عملي���ة اإح�ساره���ا اإىل اجلامعة 
بع�ض الأم���ور ا لتنظيمية حتى ل جنلب 
جه���ازا مكلفا ول نعرف كي���ف ن�ستخدمه 
او غري ذي فائدة او بعيد عن اخت�سا�سنا 
، واأ�ساف قائال :  لقد ا�ستطعنا احل�سول 
على اجه���زة حممولة ) بورتوبل( تتعلق 
ب�سمي���م عملن���ا ، ولك���ن ه���ذه الجه���زة 
ب�سيطة  وتفيد القيا�سات احلقلية ولي�ست 
للعمل املختربي الدقيق الذي يحتاج اىل 
اجهزة كبرية وحديثة . وفيما يتعلق مبا 
موج���ود م���ن اجه���زة يف املخترب ق���ال  : 
لدينا جه���از لتحليل العنا�سر يحتاج اىل 
مبلغ كبري لإ�سالحه لأنه عاطل منذ فرتة 
احل�س���ار ومل ي�ستطع اح���د ان ي�سلحه ، 
كم���ا انه ق���د ا�سقط من قب���ل ال�سركة التي 
�سنعت���ه لأن���ه اأ�سبح قدمي���ًا . كم���ا اأ�سار 
بيده اإىل جه���از ) املجهر( املو�سوع على 
اإح���دى الطاولت القريبة منه قائال : هذا 
املجهر) اليتيم( الوحيد  الذي لدينا وهو 
موج���ود هن���ا من���ذ �سن���ة 1979 ، ونحن 
ن�سط���ر اىل تق�سيم الط���الب اىل جماميع 
�سغرية حتى ن�ستطيع ان ن�سع كل اثنن 
اأمام جمهر واح���د ، ولو زاد عدد الطالب 

ف�سوف تكون لدينا م�سكلة .
وفيم���ا يتعل���ق بالدرا�س���ات العلي���ا يج���د 
مهن���د باأن امل�سكلة اكرب ، لأنهم يحتاجون 
ولي����ض   ، وكث���رية  دقيق���ة  عملي���ات  اإىل 
كم���ا الدرا�س���ات الأولي���ة فه���م ياأخ���ذون 
مفاهيم عام���ة دون التعمق فيها  ، فطالب 
الدرا�س���ات العليا يذهبون اإىل خمتربات 
خارجية بدل من ان تكون اجلامعة مكانا 
ل�ستقط���اب العلم���اء والباحث���ن لإجراء 
العملي���ات املختربي���ة فيه���ا . وع���ن مدى 
ر�س���ا الأ�ست���اذ مهند عم���ا  يقدمه للطالب 
يف هذه املخت���ربات ، قال : نحن مكبلون 
ول ن�ستطي���ع ان نفعل �سيئا ولي�ض بيدنا 

�سوى  انتظار الفرج .

نفقات لي�شت باحل�شبان 
تق���ول  طالبة الدكتوراه ) هناء( يف ق�سم 
علوم احلياة: ان معظم املواد التي تدخل 
�سم���ن اخت�سا�ض عملي  غ���ري موجودة 
مما ا�سطر اىل الذهاب اىل مراكز بحوث 

خارجي���ة ويكلفن���ي ه���ذا جه���دا ومبال���غ 
كثرية بالإ�ساف���ة اإىل الوقت الذي ي�سيع 
من ج���راء  الطاب���ور الطوي���ل الذي اقف 
فيه منتظرة دوري يف فح�ض املواد التي 
اجلبها مع���ي . وفيما يتعلق باملبالغ التي 
تنفقه���ا ) هن���اء( ب�سبب ع���دم توفر املواد 
فق���ط   : تق���ول  يف خمت���ربات اجلامع���ة 
امل���اء املقط���ر ا�سرتي���ه ب 50  األ���ف دينار 
لل�سندوق الواحد واأن���ا احتاج اىل اكر 
من 50 �سندوقًا ، كما اين ا�سرتي اأنابيب 
الختبار) التي���وب( ب 6 اآلف دينار لكل 
جمموعة منه���ا ، ولك���ن كل انبوب واحد 
افح�س���ه يف املخت���ربات اخلارجي���ة ب 6 
الف دين���ار . وتتوقع هن���اء ان درا�ستها 
�ستنته���ي بع���د ان تنف���ق اخ���ر دين���ار قد 

ادخرته خالل حياتها العملية .

خمتربات التمويل الذاتي 
فيما ق���ال طال���ب املرحلة الرابع���ة بعلوم 
الكيمي���اء  عل���ي �سام���ي :ان ال�ساتذه يف 
املخت���ربات ه���م م���ن ينفق���ون يف بع�ض 
الأحي���ان عل���ى امل���واد اخلا�س���ة بعملن���ا 
والت���ي ه���ي لي�ست باهظ���ة الثم���ن ، كما 
نح���ن الطالب يف بع����ض الأحيان نطالب 
بجل���ب بع�ض امل���واد التي ع���ادة ماتكون 

غري موجودة .
و�ساركتن���ا احلدي���ث الطالب���ة هبة �سمري 
يف املرحلة الرابعة بعلوم احلياة بقولها 
: احيانا نعمل كل 15 طالبًا على ) �ساليد( 
فح����ض واحد ، ب�سبب قلة ) ال�ساليدات ( 
، وقل���ة اجهزة الط���رد املرك���زي واجهزة 
التحلي���ل ، كما ان الك���وادر التي تدر�سنا 

يف املختربات �سعيفة وغري مهنية .

املزاجية يف التعامل 
الدكت���ور �سع���د �سامي ال�سيخل���ي معاون 
عمي���د كلي���ة العل���وم لل�س���وؤون العلمية ، 
يق���ول : طالبنا كث���ريا باتخاذ الإجراءات 
الالزم���ة حل���ل امل�ساكل التي تع���اين منها 
خمترباتن���ا ، فجامعة بغ���داد تعامل مثل 
حي���ث  م���ن  الفتي���ة  اجلامع���ات  معامل���ة 
املخ�س�س���ات املالي���ة ، غ���ري املعق���ول ان 
نعامل مث���ل معامل���ة جامعت���ي القاد�سية 
وكرب���الء وغريهم���ا ، لأنن���ا اك���رب وم���ا 
نحتاجه يعادل ع�سرة اأ�سعاف احتياجات 
ه���ذه اجلامع���ات . وفيما يتعل���ق بو�سع 
املخت���ربات اأو�س���ح حمدثن���ا باأن���ه من���ذ 
حقبة الثمانينيات م���ن القرن املا�سي  مل 
تدخل لدينا اأي���ة اأجهزة خمتربية جديدة 
، وكل املوج���ود لدين���ا ق���دمي والبع����ض 
الآخ���ر عاط���ل ، وحت���اول بع����ض دوائ���ر 
الدول���ة م�ساعدتن���ا على اإ�سالحه���ا ، كما 
يق���وم بع����ض الأ�سات���ذة ب�سن���ع اأجه���زة 

يدوية ل�سد النق�ض يف املختربات ولكنها 
غ���ري دقيق���ة . واأ�سار الدكت���ور ال�سيخلي 
ب���اأن بع����ض املنظم���ات الدولي���ة والدول 
الوربي���ة ق���د اأر�سل���ت بع����ض الأجه���زة 
منحًا للجامعات ، ولكن اأي�سا قد اأعطيت 
بو�سع مزاج���ي لبع����ض اجلامعات دون 
غريه���ا ، وبع����ض هذه الأجه���زة مركونة 
دون عمل داخل اأروق���ة هذه اجلامعات . 
وطالب ال�سيخلي باأن تكون هناك برجمة 
يف ا�ست���رياد الأجهزة وطريقة توزيعها ، 
وان ل نك���رر �س���راء الأجهزة دون درا�سة 
ملتطلبات املختربات يف اجلامعات ، فاذا 
كان اجلهاز كب���ريا ومكلفا فمن املمكن ان 
تت�سارك به اكر من جامعة ، لكنه يرى ان 
ل وجود لروح التعاون بن اجلامعات  ، 
كم���ا  اأ�سار اىل حاجة اجلامعة اىل كوادر 

جدي���دة واكر علمية للعم���ل على اأجهزة 
جديدة.

واأو�سح ال�سيخلي : ان طالب املاج�ستري 
يعان���ون م���ن م�سكل���ة كبرية فيم���ا يتعلق 
ل  اجلامع���ات  لن  املخت���ربات  بق�سي���ة 
توف���ر خمت���ربات علمي���ة دقيق���ة ، لذل���ك 
دوائ���ر  خمت���ربات  اىل  الباح���ث   يلج���اأ 
الدولة والتي تري���د منه مقابل العمل يف 
خمترباته���ا مبالغ مادية ، كم���ا ان بع�ض 
دوائر الدولة قد طالب���ت بالإ�سراف معنا 
عل���ى بع����ض املوا�سي���ع املطروح���ة م���ن 
قبل طالب الدرا�س���ات العليا وقد �سمحنا 
بالإ�س���راف عل���ى الدكت���وراه فق���ط لأن���ه 
من غ���ري املمك���ن املوافقة عل���ى امل�ساركة 

بالإ�سراف على ر�سائل املاج�ستري . 
فيما رف����ض الدكتور ) خال���د( عميد كلية 

العل���وم مقابلتنا ، كما رف����ض رف�سا باتا 
ال�سم���اح لن���ا بالدخ���ول للمخت���ربات او 
حتى التحدث مع الطالب حول مو�سوع 

املختربات!.

يف كلية الهند�شة 
ا�سطررن���ا اإىل ان نودع كلية العلوم بعد 
رف����ض العميد ال�سماح لن���ا بالتوغل اأكر 
يف اأروقته���ا ، متجهن اىل كلية الهند�سة  
،حيث التقين���ا بالأ�ستاذة فاطمة �سعدون 
بكلي���ة  الرتب���ة  خمت���رب  ع���ن  امل�سوؤول���ة 
هند�سة املوارد املائية التي ذكرت لنا  باأن 
ن�س���ف الأجهزة عاطلة وهي �سورة فقط 
دون عم���ل ،ول تعطي ق���راءات �سحيحة 
لأنه���ا موج���ودة من���ذ �سبعيني���ات القرن 
املن�س���رم . كما يع���اين املخترب من نق�ض 

يف الكرا�سي الت���ي يجل�ض عليها الطالب 
والبع�ض منهم ي�سطر اىل الوقوف لأخذ 

الدر�ض. 
واأ�ساف���ت الأ�ستاذة فاطم���ة: اأننا ن�سطر 
اإىل تق�سي���م ال�سعب���ة اإىل جمامي���ع وم���ن 
ث���م نق�سم املجامي���ع اإىل جمامي���ع ا�سغر 
حت���ى ي�ستوعبه���م املخت���رب م���ع اأجهزته 

)املتهالكة( . 

كوادر غري موؤهلة 
فيم���ا ذكر طالب املاج�ستري بق�سم هند�سة 
البيئ���ة باأن اكرب من م�سكل���ة نق�ض املواد 
وقل���ة  الك���وادر  نق����ض  ه���و  والأجه���زة 
معرفته���ا بالم���ور املختربي���ة  ، واأ�ساف 
حم�سن هادي احد ط���الب املاج�ستري يف 
هذه الكلي���ة :حتتاج الكوادر العلمية اىل 
دورات مكثفة حول العمل يف املختربات 
دول  يف  ال���دورات  ه���ذه  تك���ون  وان   ،
متقدم���ة تعط���ي اأهمي���ة واولوي���ة لعم���ل 
املخت���ربات لأنها مقيا����ض للعمل البحثي 
التدري�س���ي  يت���درب  وان   ، احلقيق���ي 
عل���ى اآخر الأ�سالي���ب العلمي���ة ، واأ�ساف 
اك���ر م���ن طال���ب : كن���ا نعم���ل �سابقا يف 
اح���د خمت���ربات اجلامعة قب���ل ان ن�سرع 
بدرا�سة املاج�ستري وقد قدمت لنا جامعة 
بريطاني���ة دعوة لقام���ة دورات تدريبية 
حول املختربات العلمي���ة ولكن اجلامعة 
ا�ستك���رت علين���ا هذا احل���ق وحتججت 
بعدم وجود املبال���غ املادية وهي باملقابل 
تنف���ق اأم���وال عل���ى اأ�سي���اء اأخ���رى غ���ري 

�سرورية !

خمتربات �شورية 
ويف ق�س���م هند�س���ة النفط ، وه���و الق�سم 
الك���ر حيوية الآن والع���راق هو  باأم�ض 
احلاجة اىل متخ�س�سن وخرباء يف هذا 
املج���ال وجدنا خمتربات���ه ا�سعف من ان 
تخ���ّرج مهند�سًا ميك���ن ان يكون فعال يف 
هذا امل�سم���ار ، حيث يق���ول حيدر حممد 
طال���ب املاج�ستري يف الكلية :ان درا�ستي 
تتطل���ب العمل املي���داين ، واخلروج اىل 
املناطق املختلف���ة ، واحتاج يف خروجي 
غ���ري  طبع���ا  وه���ذا  واجه���زة  م���واد  اىل 
متوف���ر يف خمت���ربات اجلامع���ة ، لذل���ك 
اأواج���ه  امام���ي عراقي���ل كث���رية حت���ول 
الدقيق���ة  النتائ���ج  اىل  و�س���ويل  دون 
والعلمية، وعند ذهابي اىل دوائر الدولة 

ل اأجده���ا اح�س���ن ح���ال م���ن اجلامع���ة ، 
فمعظم اأجهزتها قدمي���ة والأخرى عاطلة 
، وي�سي���ف حمدثن���ا : يف اح���دى املرات 
وال�س���كان  التعم���ري  وزارة  اىل  ذهب���ت 
لأبح���ث عن جه���از مهم وغاٍل ج���دا يقوم 
بتحديد طبقات الأر�ض ولكن تفاجاأت باأن  
هذا اجلهاز قد مت���ت �سرقته  من الوزارة  
ح�س���ب ادعاء  احده���م   ! .وا�ساف حيدر 
:اأن املختربات العلمية يف هند�سة النفط 
تعمل وفق نظام ) الذكريات ( فال�ساتذه 
يجعلونن���ا نرى �سوريا جه���ازًا للتحليل 
او الك�سف ويقول���ون لنا هذا هو اجلهاز 
يعم���ل  وكان  اجله���از  ه���ذا  لدين���ا  وكان 
بالطريق���ة الفالني���ة ، ولك���ن يف احلقيقة 
ه���و �سورة فقط وغ���ري موجودة ال على 

الر�سم .
وع���ن تكالي���ف الدرا�س���ة املختربية التي 
يق���وم حيدر باإنفاقها من ح�سابه اخلا�ض 
يتوق���ع ان يكلف الأمر اأكر من 4 مالين 

دينار حتى يتم بحثه .

25 الف دينار  للفح�ص 
الواحد

طالب���ة  من���ار  راأي  يختل���ف  مل  فيم���ا 
املاج�ست���ري يف هند�س���ة الكيمياوي التي 
الالزم���ة  امل���واد  ت�س���رتي  باأنه���ا  ذك���رت 
لعمله���ا من منطقة ب���اب املعظم ، وتذهب 
اىل املراك���ز اخلارجية لفح����ض العينات 
لن خمت���ربات اجلامع���ة ) خ���ارج نطاق 
الفح����ض  منه���ا  ويتطل���ب   ،  ) اخلدم���ة 
احيانا للنم���وذج الواح���د 25 الف دينار 
، والدوائ���ر احلكومي���ة تعطي منوذجن 
فق���ط ، فيما تقول من���ار باأنها حتتاج اىل 
اج���راء فحو�س���ات كث���رية عل���ى من���اذج 
كث���رية لن التجرب���ة تق���وم عل���ى الف�سل 
والنج���اح. وت�سي���ف باأنها يومي���ا تنفق 
�س���راء  ب���ن  دين���ار  ال���ف   75 مايق���ارب 
حماليل ومواد اخ���رى وفحو�سات ، كما 
انه���ا حتتاج اىل اكر م���ن 700 غرام من 
م���ادة م�ساعدة يف النفط ) وهو مو�سوع 
بحثها ( يجب ان جتلبها من املانيا ، وان 
�سع���ر ال 100 غ���رام ب 400 دولر ، كما 
يجب ان حت�سل على موافقات من وزارة 
ال�سح���ة قب���ل ان جتلب هذه امل���ادة التي 

لتعرف كيف �ستح�سل عليها .

راأي خمتلف 
بينما كان راأي الدكتورة ب�سمة عبا�ض عبد 
املجي���د رئي�سة ق�سم هند�س���ة الكيمياوي 
خمتلف���ا حيث قال���ت : ان خمتربات ق�سم 
هند�سة الكيمياوي من اأف�سل املختربات 
يف العراق ، بدليل ان الطالب من اأق�سام 
اأخرى ياأت���ون ليدر�سوا يف خمترباتنا ، 

كم���ا ان الأجه���زة يف تط���ور دائم ونحن 
دائم���ا نح���دث املخت���ربات ونرفده���ا مبا 
الإم���كان  بق���در  ، ونح���اول  ه���و جدي���د 
ان ن�ستفي���د م���ن العالق���ات العلمي���ة بن 
الأ�سات���ذة وبع����ض وزارات الدول���ة يف 
اللج���وء اإىل امل�سارك���ة ببع����ض البحوث 
حتى يقدم���وا لنا الع���ون وامل�ساعدة يف 
جان���ب املخت���ربات . وع���ن �سوؤالنا حول 
ع���دد  وم���ا  املوج���ودة  الأجه���زة  اأعم���ار 
الأجهزة اجلديدة التي جلبت اإىل الق�سم 
وم���ا ا�ستح���دث م���ن خمتربات،اأجاب���ت 
قائل���ة : بع����ض الأجه���زة قدمي���ة ولكنها 
قليل���ة ج���دا ومعظمه���ا انته���ت  وتركت ، 
ولكن هناك اأجهزة جديدة ومواد حتليل 
جديدة و�سلتن���ا بن 2005 و2009 فقد 
و�سلتن���ا 10 اأجه���زة حديث���ة وه���ي عن 
طري���ق املنحة القطري���ة ، اأما فيما يتعلق 
باملخت���ربات فاأنن���ا مل نفتت���ح اي خمترب 
جدي���د ولكننا نطور م���ن اأداء املختربات 
ونزيد من الأجه���زة واملعدات ، واأحيانا 
نت�س���ارك م���ع ق�س���م هند�س���ة النف���ط يف 
بع����ض املخت���ربات ، وحالي���ا نحتاج ان 
نن�س���ئ خمت���ربا خا�س���ا بن���ا بعي���دا عن 

امل�ساركة مع هند�سة النفط .
رف�ص ....واجتماعات 

ويف خمت���رب حتلي���ل  امل���واد الن�سائي���ة  
التاب���ع لهند�س���ة امل���دين ، حتدث���ت الينا 
طالب���ة املاج�ست���ري علي���اء ح�س���ن قائلة: 
ه���و  للماج�ست���ري  بحث���ي  مو�س���وع  ان 
ح���ول اخلر�سان���ة عالية اجل���ودة  ، وانا 
احت���اج اىل فحو�سات كث���رية ولكن هذا 
غ���ري متوفر يف املخت���رب ، كما ان امليزان 
اخلا����ض بقيا����ض امل���واد عاط���ل ، وقبل 
يوم���ن اأ�سلح���وا اح���د الأجه���زة ولك���ن 
الي���وم عطل مّرة اأخرى  م���ن جديد ، كما 
ل توج���د حافظات للم���واد ول يكفينا ما 
موج���ود لأنن���ا خم�س���ة ط���الب نعمل يف 
نف����ض املخت���رب ون�سط���ر اإىل �س���راء م���ا 
ن�ستطي���ع ان نتحمل���ه م���ن تكالي���ف على 

ح�سابنا اخلا�ض .
م�س���وؤول  م���ع  للتح���دث  حماول���ة  ويف 
او ت�سوي���ر  التح���دث  املخت���رب  رف����ض 
املكان ،وتذرع  باأن الأمر يتطلب موافقة 
م���ن العمي���د ، و رغم امتالكن���ا املوافقات 
الر�سمية ال ان���ه رف�ض . ومل يبق اأمامنا 
غ���ري اأن نذه���ب اإىل عميد كلي���ة الهند�سة 
لأن���ه كان  نقابل���ه  ان  ن�ستط���ع  ال���ذي مل 
يف اجتم���اع ولن  اجتماعات���ه لها بداية 
ولي����ض له���ا نهاي���ة ، ذهبن���ا اإىل وكيل���ه 
العلم���ي الدكت���ور ) قا�س���م (  ولكن اأي�سا 
مل جن���ده، فرجعنا بخف���ي حنن وعيون 
الط���الب والباحثن تنظ���ر اإلينا بانتظار 

احللول مل�ساكلهم.

بغداد \ وائل نعمة

مل يكن يدور يف بال طالب املاج�شتري  )مهند( ان ح�شوله على ال�شهادة التي حلم بها طويال  قد يكلفه اأمواًل كبرية ، بحيث يعجز عن توفريها، وي�شطر يف النهاية اىل  ال�شتدانة من الأ�شدقاء  
لن ما يحتاجه يتعدى ) 6( ماليني دينار  هي خارج اإمكاناته ال�شخ�شية واإمكانات عائلته .

املختربات العلمية التي توجد يف اجلامعات وحتديدا يف الخت�شا�شات العلمية ، تعد جزءا مكمال للدرا�شة النظرية ، فمن غري املمكن ان نت�شور ان طالب املاج�شتري  الذين  يحتاجون ل�شتخدام 
املختربات ي�شطرون ل�شتخدام غري خمتربات اجلامعة ،وال�شباب كما يقول مهند :  خمتربات اجلامعة  بدائية ، والجهزة املوجودة فيها  قد اأكل عليها الدهر و�شرب، ومعظمها يعود تاريخ 

�شنعها اىل  ماقبل ثالثة عقود ، بال�شافة ال ان العنا�شر واملواد  التي احتاجها يف عملي غري متوفرة فاأ�شطر اىل اللجوء لدوائر الدولة املعنية للعمل يف خمترباتها .
ولكن الأمر لي�ص كما يبدو بهذه ال�شهولة!

طالب املاج�شتري يرتكون خمتربات اجلامعة ويتجهون اىل الأهلية 

100 األف دينار يوميا ل�شراء املواد والفح�ص وكلفة  م�شروع 
البحث ت�شل اىل 6 ماليني دينار!

معاون عميد كلية العلوم لل�شوؤون العلمية : بع�ص املنظمات الدولية والدول الأوربية اأر�شلت بع�ص الأجهزة منحًا 
للجامعات  ولكنها وزعت بطريقة مزاجية وبع�ص هذه الأجهزة مركونة دون عمل

فح�ص خمترب يف هند�شة الكيمياوي يحتاج اىل اكثـر من 
700 غرام من مادة م�شاعدة يف النفط ويجب ان جتلب املادة  

من املانيا  ، �شعر ال 100 غرام منها ب  400 دولر. فمن اين 
ياأتي الباحث بهذا املبلغ ؟

 طلبة: املختربات العلمية يف هند�شة النفط تعمل وفق نظام ) الذكريات ( فال�شاتذة يجعلوننا نرى �شوريا جهازاً 
للتحليل اأو الك�شف ويقولون لنا هذا هو اجلهاز وكان لدينا هذا اجلهاز وكان يعمل بالطريقة الفالنية!

خمترب قدمي

فحو�صات خمتلفة 


