
جامعة أثينا الوطنيّة والكابوذيستريّةجامعة أثينا الوطنيّة والكابوذيستريّة

20
17

20
17

و 
وني
ي

و 
وني
طُبَِع في جامعة أثينا الوطنيّة والكابوذييستريّةي

ستاذيو 5، 10562 أثينا
هاتف: 2103689374، 2103689375، 2103689391

www.uoa.gr

سنة



 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 

 

Ε. ΜΑΜΑΗ‐ΧΩΜΑΤΑ 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Προληπτικής και Κοινωνικής Οδοντιατρικής 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΘΗΝΑ 2014 



الفهرس

 الرؤيا                                          3         
 
رسالة المؤّسسة وسياستها                  3         
   
  األهداف االستراتيجيّة                       4         

        
   لمحة عن الجامعة                           4         

  التنظيم اإلدارّي والتعليمّي                  7         
        

  لمحة في تاريخ الجامعة                    13        
  
        الدراسات والتسهيالت والخدمات          20        

  العالقات العاّمة والدوليّة                    36        
  
   البحوث واإلبداع                             42        
  

 خالصة                                         48



 ترجمة من اللغة اليونانيّة إلى العربيّة:ا
 روني بو ساباا

 مدرِّس في معهد اللغات األجنبيّة في جامعة أثينا الوطنيّة والكابوذيستريّة



3

م بالعلم عبر  جامعة أثينا الوطنيّة الكابوذيستريّة تهدف إلى التعليم المتكامل في كّل مراحل الدراسات، وإلى التقدُّ
 البحث األساسّي والتطبيقّي في َحيِّز واسع من المجاالت العلميّة. رؤيا الجامعة هي تعزيز التفّوق في مجال التعليم،
 واالبتكار في البحث، وتنمية التربية عموماً، إضافة إلى تعاطي المجتمع األكاديمّي الفّعال في أحداث البلد االجتماعيّة

 والثقافيّة.ى

ً  رسالة جامعة أثينا الوطنيّة والكابوذيستريّة على مدى مسيرتها التاريخيّة منذ تأسيس الدولة اليونانيّة الحديثة تقريبا
 تبقى تطوير تعليم العلماء الشباب باستمرار عبر تحسين العمليّة التعليميّة المتواصل، وتحديث المناهج التعليميّة،
الحادي القرن  تطّورات  مع  نتجاوب  وإذ  فّعال.  بشكل  واالقتصاد  بالمجتمع  الجامعة  وربط  التمييز  روح   وتنمية 
والعيادات األقسام  في  وطالبنا  وباحثونا  أساتذتنا  يسعى  أن  في  نرغب  البحث،  مجال  في  المستمّرة   والعشرين 
التقّدم إلى  وتوقه  األكاديمّي  المجتمع  في  فرد  كّل  قدرة  تعزيز  إلى  نطمح  العلم.  وإنماء  االبتكار  إلى   والمختبرات 
ة وخارجه.      الجامعة  مجتمع  داخل  الجماعّي  التعاون  روح  إلى  إضافة       واالزدهار، 

 كّل أعضاء الجماعة األكاديميّة، متحّررين من أّي شكل تمييز (بحسب العرق، بلد المنشأ، الجنس، الدين، إلخ)
 يتمتّعون بالحقوق والواجبات نفسها في ما يخّص الحصول على المعرفة وخدمات الجامعة ومنشآتها وفق

سياسات الجامعة والقانون اليونانّي والقانون.األوروبّي والدولّي.ت

الرؤيا

رسالة المؤّسسة وسياستها
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 عراقة الجامعة وطاقاتها البشريّة هي أركان تطّور الجامعة األساس التي تضع المحاور التي تحّدد أهداف  
 المؤّسسة االستراتيجيّة في إطار رؤيا الجامعة ورسالتها. األهداف االستراتيجيّة ال تنفّك تتَّجه بثبات نحو

 االستمرار في تراث الجامعة واإلبداع والتميُّز في اليونان والعالم على كّل األصعدة: في التعليم، والبحث، والثقافة
 بما يضمن استمرار الجامعة في التأثير بالحياة العاّمة ورسم سياساته. لهذا السبب يُْدَعم كّل تعاون مع مؤسَّسات

 وهيئات متميّزة في مجالها يساهم في تحقيق رسالة الجامعة ورؤياها.ت
 هدفنا األساس هو أن تصبح الجامعة جهة تجذب أقدر الطالب واألساتذة على السواء من جامعات متميّزة من

 خارج اليونان. يبقى هّمنا أن تُحسِّن الجامعة باستمرار االعتراف بها عالميّاً في لوائح تقويم الجامعات وأن يتفّوق
 طالبنا في مباريات عالميّة وتنظيمات تربويّة ويتمتّع خريّجونا بالجدارة العلميّة والمهنيّة في بلدنا كما في الخارج.
 كذلك هدفنا أن يستثمر المجتمع والهيئات المنتِجة نتائج البحوث التي تجري في جامعتنا. أّما في ما يخّص اإلعالن
 عن اإلنجازات ونتاج أّي عضو من المجتمع األكاديمّي (على المستوى األكاديمّي، البحثّي، التنموّي، االجتماعّي،
 الثقافّي) ونشر كّل ذلك فإنّنا نرّكز على تعميمه في المجتمع األكاديمّي دوليّاً كما وفي المجتمع والدولة من أجل
د من  الدفع تجاه سياسة الحصول بشكل متاح على العلم من جهة، ومن أجل إبراز إسهام الجامعة المهّم والمتعدِّ

جهة ثانية.ت
 

تاريخها ونظام عملها

 تأّسست جامعة أثينا الوطنيّة والكابوذيستريّة عام 1837 حاملة أّوالً اسم ”الجامعة األوثونيّة“. كانت أّول
 جامعة ليس في اليونان فقطّ بل في كّل شبه الجزيرة البلقانيّة وفي عموم منطقة شرق المتوّسط. عام 1932
 حصلت على اسم ” جامعة أثينا الوطنيّة والكابوذيستريّة“ الذي ال تزال تحتفظ به إلى اليوم. الجامعة شخص
معنوّي عاّم بإدارة ذاتيّة كلّيّاً ويخضع لقوانين الحّق العاّم وتشرف عليه وزارة التربية والبحوث واألديان.ت

األهداف االستراتيجيّة

لمحة عن الجامعة
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الكلّيّات واألقسام والمنشآت:

الكلّيّات: 8
عدد األقسام األكاديميّة التي توّزع شهادات: 33.

عدد برامج الدراسات العليا: 136.
معاهد األبحاث الجامعيّة: 5.

المستشفيات الجامعيّة: 2.
 األقسام التي تشرف عليها كلّيّة العلوم الصّحيّة: 76 (من ضمنها 60 تتبع لكلّيّة الطّب، 11 لكلّيّة التمريض، 5

(لكلّيّة طّب األسنان)ا
 المختبرات: 210، أُْنِشئ 169 منها بقرار منشور في الجريدة الرسميّة و41 بقرارات صادرة عن مجلس إدارة

الجامعة
مباني المكتبة: 8

 المتاحف: متحف تاريخ الجامعة، 13 متحفاً ذات مواضيع محّددة تتبع لكلّيّات أو أقسام معيَّنة، وأرشيف تاريخ.
الجامعة

 الطاقة البشريّة:ن

أساتذة، محاضرون، وبقيّة الهيئة التعليميّة: 2.104.
الهيئة اإلداريّة: 1.087

(مجموع العاملين: 3.191)

 الطالب:م

عدد طّالب المرحلة الجامعيّة األولى: 39.088
عدد طالب الدراسات العليا: 11.479

عدد المرّشحين للدكتورا: 14.240
الطالب األجانب الذين يدرسون في الجامعة: 5.654
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البنية األكاديميّة واإلداريّة
لجامعة أثينا الوطنيّة والكابوذيستريّة

 
I. العمادة 

 العميد
األستاذ ميالتيوس-أثناسيوس ذيموبولوس

بانِبِستيميو 30، 10679 أثينا
هاتف: 2103689770، 2103689771

فاكس: 2103689717
rector@uoa.gr : البريد اإللكترونّي

 نائب العميد للشؤون اإلداريّة
األستاذ نابليون مارافياس

بانِبِستيميو 30، 10679 أثينا
هاتف: 2103689776
فاكس: 2103689682

vrec-admin@uoa.gr : البريد اإللكترونّي 

نائب العميد للسياسة البحثيّة والتنمية
األستاذ ثوماس سفيكوبولوس
بانِبِستيميو 30، 10679 أثينا

هاتف: 2103689772
فاكس: 2103689711

vrec-rd@uoa.gr : البريد اإللكترونّي
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  نائب العميد للشؤون األكاديميّة والعالقات الدوليّة
األستاذ كونستندينوس بورازيليس
بانِبِستيميو 30، 10679 أثينا

هاتف: 2103689766
فاكس: 2103689691

vrec-acafir@uoa.gr : البريد اإللكترونّي

نائب العميد للشؤون االقتصاديّة
األستاذ نيكوالوس ميلوناس
بانِبِستيميو 30، 10679 أثينا

هاتف: 2103689760
فاكس: 2103689711

vrec-fin@uoa.gr : البريد اإللكترونّي

نائب العميد لشؤون الطالب
األستاذ يورغوس بوليمينياس  
بانِبِستيميو 30، 10679 أثينا

هاتف: 2103689779
فاكس: 2103689741

vrec-students@uoa.gr : البريد اإللكترونّي

نائب العميد لشؤون الصّحة والسياسة االجتماعيّة
األستاذ يورغوس زوغرافوس
بانِبِستيميو 30، 10679 أثينا

هاتف: 2103689773
فاكس: 2103689741

vrec-hospitalsgz@uoa.gr: البريد اإللكترونّي
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 II. مجلس المؤّسسة

الرئيس
األستاذ في جامعة هارفرد، يورغوس تسوكوس

بانِبِستيميو 30، 10679 أثينا
هاتف: 2103689724 / 2103689744

فاكس: 2103689700
council@uoa.gr : البريد اإللكترونّي 

 III. مجلس األعيان

 يتألّف مجلس األعيان من العميد، رؤساء الكلّيّات ورؤساء األقسام، حتّى اثنين من كّل كلّيّة لعضويّة سنتين غير
 قابلة للتجديد وبتبديل داخل أقسام كّل ُكلّيّة إلى أن ينتهي مجموع أقسام الكلّيّة. في اجتماعات مجلس األعيان

يشارك أيضاً نّواب العميد.بي

IV. هيكليّة الكلّيّات واألقسام

 الكلّيّات الثماني (8) واألقسام الثالثة والثالثون (33) التابعة لها تُعَرض أدناه مع أسماء ُمدراء الكلّيّات ورؤساء:
األقسام

(http://deantheol.uoa.gr/) كلّيّة الالهوت  
ُمدير: األستاذ أبوستولوس نيكواليذيس

 
(http://www.theol.uoa.gr/) قسم الالهوت 

الرئيس: األستاذ المساعد ثوماس يوانيذيس
 (http://www.soctheol.uoa.gr/)  قسم الالهوت االجتماعّي 

الرئيس: األستاذ سوتيروس ذيسبوتيس
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(http://www.law.uoa.gr) كلّيّة الحقوق
 المدير: األستاذة ذيونيسيا كالينيكو

(http://deaneconpol.uoa.gr/) كلّيّة العلوم السياسيّة واالقتصاديّة 
المدير: األستاذ ميخائيل سبورذالكيس

(http://www.pspa.uoa.gr/) قسم العلوم السياسيّة واإلدارة العاّمة 
الرئيس: األستاذ خريستوس ليرينتزيس

(http://www.econ.uoa.gr)  قسم العلوم االقتصاديّة 
الرئيس: األستاذ نيكوالوس إيريوتيس

(http://www.media.uoa.gr)  قسم التواصل ووسائل اإلعالم 
الرئيس: األستاذ ذيميتريوس ستاماتيوس خاراالمبيس

 (http://www.turkmas.uoa.gr/) قسم الدراسات التركيّة والدراسات اآلسيويّة المعاصرة 
الرئيس: األستاذ يوانيس مازيس

(http://www.deanphil.uoa.gr/) كلّيّة الفلسفة 
المدير: األستاذة إيليني كارامالينغو

(http://www.phil.uoa.gr/) قسم األدب 
الرئيس: األستاذ أمفيلوخيوس باباثوماس

 (http://www.arch.uoa.gr/) قسم التاريخ وعلم اآلثار 
الرئيس: األستاذ بانايوتيس فاالفانيس

(http://www.ppp.uoa.gr/) قسم الفلسفة والتربية وعلم النفس 
 الرئيس: األستاذة ماريا-زوي فوندوبولو

(http://www.psych.uoa.gr/)  قسم علم النفس 
 الرئيس: األستاذة خريسي خاتزيخريستو

(http://www.enl.uoa.gr/)  قسم اللغة اإلنجليزيّة وآدابها 
الرئيس: األستاذة إيفانجليا ساكيليو-شولتز

(http://www.frl.uoa.gr/)  قسم اللغة الفرنسيّة وآدابها
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 الرئيس: األستاذة ماريا باباذيما
 (http://www.gs.uoa.gr/)  قسم اللغة األلمانيّة وآدابها

الرئيس: األستاذة أناستاسيا أندونوبولو
 (http://www.ill.uoa.gr/) قسم اللغة اإليطاليّة وآدابها 

الرئيس: األستاذ يورغوس ميكروس
 (http://www.spanll.uoa.gr/) قسم اللغة اإلسبانيّة وآدابها 

الرئيس: األستاذ المساعد ذيميتريوس ذروسوس
 قسم الدراسات الموسيقيّة

الرئيس: األستاذ أخيلياس خالذياكيس
 قسم الدراسات المسرحيّة

الرئيس: األستاذة آنا تامباكي
قسم اللغة الروسيّة وآدابها والعلوم السالفيّة

الرئيس: األستاذة إيليني ستيريوبولو

(http://www.deansos.uoa.gr/) كلّيّة العلوم 
المدير: األستاذ كونستاندينوس باروتسوس

 
(http://www.phys.uoa.gr/) قسم الفيزياء 

 الرئيس: األستاذ نيكوالوس تيتراذيس
 (http://www.chem.uoa.gr/) قسم الكيمياء 

الرئيس: األستاذ جاورجيوس-إيسيذوروس كوكوتوس
 (http://www.math.uoa.gr/) قسم الرياضيّات

الرئيس: األستاذ أبوستولوس بورنيتاس
 (http://www.biol.uoa.gr/) قسم علم األحياء

  الرئيس: األستاذ كيرياكوس جاورجيو
 (http://www.geol.uoa.gr/) قسم علم الجيولوجيا والجيولوجيا البيئيّة 

الرئيس: األستاذ نيكوالوس فولغاريس
 (http://www.di.uoa.gr/)  قسم المعلوماتيّة واالتّصاالت 

الرئيس: األستاذ أنطونيوس باسخاليس
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(http://www.phs.uoa.gr/) قسم تاريخ العلوم وفلسفتها 
الرئيس: األستاذ يوانيس خريستيانيذيس

كلّيّة علوم الصّحة
المدير: األستاذ إفستراتيوس باتسوريس

 (http://www.med.uoa.gr/) قسم الطب
الرئيس: األستاذ بطرس سفيناكيس

 (http://www.dent.uoa.gr/) قسم طّب األسنان 
الرئيس: األستاذ جاورجيوس إيلياذيس

 (http://www.pharm.uoa.gr/) قسم الصيدلة
الرئيس: األستاذ بانايوتيس ماراكوس

 (http://www.nurs.uoa.gr/) قسم التمريض 
الرئيس: األستاذة خريسوال ليمونيذو

(http://deanedc.uoa.gr/) كلّيّة علوم التربية 
المدير: األستاذة ثاليا ذراغونا

ّ (http://www.primedu.uoa.gr/) قسم التربية للتعليم االبتدائّي
الرئيس: األستاذ المساعد ثوماس باباليس

 (http://www.ecd.uoa.gr/) قسم التعليم والتربية الحضانيّة
الرئيس: األستاذة ثاليا ذراغونا (تمارس مهاّم المدير بقرار من مجلس األعيان)م

(http://www.phed.uoa.gr/) كلّيّة علوم التربية البدنيّة والرياضة 
المدير: األستاذ نيكوالوس يالذاس
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 تأّسست جامعة أثينا الوطنيّة والكابوذيستريّة بقرار ملكّي بتاريخ 22 نيسان/أبريل 1837 باسم ”جامعة أوثون“
 تكريماً ألوثون مؤّسسها وأّول ملك لليونان الحديثة.ب

 في حلّته األولى كانت تضّم أربع كلّيّات، الالهوت، والحقوق، والطب، و“كليّة الفلسفة والتربية العموميّة“. في
عامها األّول ضّمت هذه المؤّسسة 33 أستاذاً، وكان يتابع الدروس 52 طالباً و75 ”مستمعاً“ غير مسّجلين.س
 بداية كانت الجامعة في مبنى نيوكالسيكّي في سفح هضبة األكروبولي الشمالّي الذي كان سابقاً بيت المهندَسين

 المعماريَّين ستماتيس كليانثيس وإدوارد شوبيرت (اليوم يحوي هذا المبنى متحف تاريخ الجامعة). كانت الجامعة
األولى في الدولة اليونانيّة الحديثة التأسيس، كما وفي منطقة البلقان وشرق المتوّسط.س

 كان دورها حاسماً ليس فقط من الناحية التاريخيّة بل من الناحية االجتماعيّة أيضاً، من جهة إنتاج طاقة علميّة

ل1. لمحة في تاريخ الجامعة

قاعات مذاكرة الطالب (1933)
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للبلد، وتنمية المعرفة، ودفع الحياة الثقافيّة في اليونان. مكانتها على المستوى الدولّي مهّمة جّداً.س
.Christian Hansen في نوفمبر عام 1841 انتقلت الجامعة إلى مبنى من تصميم المهندس المعمارّي الدانماركّي 

 واجتها المعروفة باسم ”بروبيليا“ اكتمل بناؤها عام 1843-1842. المبنى الذي ُزيِّن بأعمال الرّسام المشهور
 Karl Rahl يُشّكل مع مبنى مكتبة اليونان الوطنية ومبنى أكاديميّة أثينا، ”الثالثيّة المعماريّة“ النيوكالسيكيّة في

.أثينا. هذا المبنى يُستعَمل اليوم مبنى إلدارة الجامعة ومقّراً لتنظيم الحفالت
 عام 1862 تحّولت ”جامعة أوثون“ إلى ”الجامعة الوطنيّة“ إذ قد أُجبَِر الملك على مغادرة البلد. وبموجب القانون
 3825 بتاريخ 17 يوليو 1911، وفقاً لوصيّة المحِسن يوانيس ذومبوليس، تأّسست ”الجامعة الكابوذيستريّة“ التي
 كان لها مع ”الجامعة الوطنيّة“ مجلس األعيان والعميد نفسهما، وقد ُضمَّت إليها كلّيّات العلوم النظريّة، الفلسفة

 والالهوت والحقوق، وشّكلت كلّيّات الطّب والرياضيّات والفيزياء والصيدلة ”الجامعة الوطنيّة“. ومنذ عام
 1932 أصبحت ”الجامعة الوطنيّة“ و“الجامعة الكابوذيستريّة“ تشّكالن معاً ”جامعة أثينا الوطنيّة

والكابوذيستريّة“ بموجب البند 1 في القانون رقم 5343/1932.س
 حتّى بدايات القرن العشرين كانت ”جامعة أثينا الوطنيّة والكابوذيستريّة“ الجامعة الوحيدة في اليونان التي تخّرج
 إلى المجتمع علماء مجازين في الطّب والعلوم الطبيعيّة واالجتماعيّة والقانون واالقتصاد واألدب والتاريخ وعلم

اآلثار والتربية واإلكليروس.س
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 خالل مسيرتها التاريخيّة، كان للكثير من طالبها وأساتذتها دور أساس في تطوير عدد من أبواب العلم والفلسفة
 واألدب مثل جاورجيوس بابانيكوالو، وإيليني غليكاتزي-أرفيلير، وكوستندينوس كاراثيوذوريس، وغيرهم.

 نفتخر أيضاً بأوذيسياس إيليتيس ويورغوس سيفيريس اللذين ناال جائزة نوبل لألدب وهما من طالب الجامعة،
 وكذلك بنيكوس كازانتزاكيس الذي ُرشِّح اسمه تسع سنوات مختلفة لجائزة نوبل لألدب. وأمين سّر الجامعة كان

شاعرنا الوطنّي كوستيس باالماس.س
 إلى هذا اليوم، تستمّر الجامعة بتقديم خدمات علميّة وبحثيّة وتربويّة كما واجتماعيّة مهّمة.س
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شخصيّات مهّمة – دكاترة فخريّون

 منذ تأسيس الجامعة معظم رؤساء الجمهوريّة ورؤساء الحكومات إضافة إلى عدد مهّم من الوزراء وقضاة
 المحاكم العليا كانوا طالباً أو أساتذة في جامعتنا. منذ عام 1860، ومن أجل تكريم شخصيّات بارزة في مجال

العلوم واآلداب والفنون تّم منح عدد كبير من الشخصيّات درجة الدكتورا الفخريّة. س
 من جملة هؤالء يجب التوقّف عند الشخصيّات المذكورة أدناه من الحائزين على جائزة نوبل والذين قد أعلِنوا

دكاترة فخريّين:س

John Nash (نوبل في العلوم االقتصاديّة) 
Edward Prescott (نوبل في العلوم االقتصاديّة) 

Harry Markowitz (نوبل في العلوم االقتصاديّة) 
Peter Agre (نوبل في الكيمياء) 

Jean-Marie Lehn (نوبل في الكيمياء) 
François Jacob (نوبل في الفيزيولوجيا والطّب) 
Luis J. Ignarro (نوبل في الفيزيولوجيا والطّب) 

Herald zur Hausen (نوبل في الفيزيولوجيا والطّب) 
Derek Walcott (نوبل في األدب) 

Odysseas Elytis (نوبل في األدب) 
Joseph Sifakis (جائزة تورينغ المعتبرة جائزة نوبل في المعلوماتيّة) 
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إضافة إلى هؤالء، أُعلِنَت شخصيّات عالميّة كان لها فضل في دفع العلوم دكاترة فخريّين:
(1912) Pierre Paul Émile Roux 

 (1937) Charles Émile Picard
 (1937) Max Planck

(1946) Sir Alexander Fleming 
(1949) George Papanicolaou 
 (1999) Nicholas Negroponte

 (2003) Rudolph Emil Kalman
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 أُعلِن دكاترة فخريّين أيضاً شخصيّات عالميّة من حقل اآلداب والفنون، إضافة إلى شخصيّات سياسيّة وكنسيّة:
منهم المذكورون أدناه

أُدباء/ كتّاب مقاالت/ فالسفة/ مؤلّفون

(1924) Joseph Rudyard Kipling 
 (1987) John Ritsos

 (1995) Umberto Eco
(2004) Αvram Noam Chomsky 

(2004) Peter Stein 
(2013) Margaret Atwood 

 (2014) Hélène Glykatzi-Ahrweiler

شخصيّات سياسيّة (من خارج اليونان)

(1870) Gambetta 
 (1912) Georges Clemenceau

(1918) Woodrow Wilson 
(1978) J. William Fulbright 

 (1992) Jacques Delors
 (1996) Glafkos Clerides 

 (1997) Roman Herzog
(2001) Vladimir Putin 
 (2001) Jacques Lang

 (2001) Giuliano Amato
(2006) Vaclav Klaus 

(2014) Helmut Schmidt 
(2014) Ferenc Madl 

(2015) François Hollande 
(2016) Nicos Anastasiades 

 (2017) Pierre Moscovici

18
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شخصيّات كنسيّة

مطران أثينا بروكوبيوس (1882)
مطران رومانيا دراغومير ديميتريسكو (1887)

رئيس أساقفة القسطنطينيّة ورومية الجديدة والبطريرك المسكونّي بنيامين (1937)
رئيس أسافقة يوستينياني وجميع قبرص مكاريوس (1957)

مطران سويسرا ذماسكينوس (1990)
بطريرك موسكو وجميع روسيا أليكسيوس الثاني (1992)

رئيس أساقفة تيرانا وذيراخيو وجميع ألبانيا أناستاسيوس (1998)
رئيس أساقفة القسطنطينيّة ورومية الجديدة والبطريرك المسكونّي برثلماوس (1999)

رئيس أساقفة أميركا ذيميتريوس (2005)
رئيس أساقفة كانتربيري، روان ويليامز (2010)

رئيس أساقفة أثينا وجميع اليونان يرونيموس (2010)
بابا وبطريرك اإلسكندريّة وجميع أفريقيا ثيوذوروس الثاني (2012)
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ا1.2 الدراسات في الجامعة

ا 1.1.2 دراسات المرحلة األولى

 في كلّيّات الجامعة الثماني_ الالهوت والحقوق واالقتصاد والعلوم السياسيّة والفلسفة والعلوم التطبيقيّة وعلوم
 الصّحة وعلوم التربية البدنيّة والرياضة_ يعمل 33 قسماً أكاديميّاً. كّل من هذه األقسام يقّدم وينفّذ برنامج دراسات

المرحلة األولى وتالياً هناك 33 شهادة على عدد األقسام تُمنَح في الجامعة.ا
 يتحّدد عدد الطّالب إضافة إلى طريقة دخولهم أحد األقسام في القانون اليونانّي حول انتساب الطّالب إلى

مؤّسسات التعليم الجامعّي العاّمة.ا
 تشمل البرامج الدراسيّة دروساً إلزاميّة وأخرى اختياريّة وحلقات موضوعيّة إلزاميّة ضمن خيارات، ودروساً
ج وغيرها بحيث ج ورسالة التخرُّ  مخبريّة ودورات ودروساً خارج القاعة، إضافة إلى دراسات سريريّة والتدرُّ

ل2. الدراسات والتقديمات والخدمات
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يتمّكن الطّالب من تأليف برنامجهم الخاّص وفقاً لميولهم واهتماماتهم العلميّة.ا
 هيكليّة الدروس ومضمونها تتحّدد بحسب ”برنامج دراسات القسم“ الذي يعاد فحصه سنويّاً حتّى يأخذ بعين

 االعتبار النزعات العلميّة والتربويّة، والتقنيات الحديثة إضافة إلى متطلّبات سوق العمل. إّن وجود عدد كبير من
 المختبرات وأقسام البحوث السريريّة والمتاحف والمكتبات وقاعات القراءة إضافة إلى معهد اللغات األجنبيّة
 ومعهد اللغة اليونانيّة لطّالبنا األجانب يُعتبَر في غاية األهّميّة من أجل تحقيق دراسات عالية المستوى إذ أنّها

   تُساهم في العمليّة التربويّة كما في البحث واالرتباط بالمجتمع.ا
    الحّد األدنى لسني الدراسة من أجل الحصول على شهادة هو (8) فصول، باستثناء بعض األقسام حيث تكون

 (10) وكلّيّة الطّب حيث تكون (12).ا
    لكّل درس رقم ECTS ب إضافة إلى عدد وحدات دراسيّة يؤَخذ في

 االعتبار كعامل ثقل من أجل احتساب عالمة الشهادة. تثبت الشهادة إكمال الحلقة األولى من الدراسات بنجاح 
 وتتوّزع العالمات على الدرجات كالتالي: ممتاز من ثماني عالمات فاصلة واحدة وخمسين (8،51) إلى عشرة

 (10)، جيّد جّداً من سّت فاصلة خمسين (6،50) إلى ثماني فاصلة خمسين (8،50)، جيّد من خمسة (5) إلى سّت
فاصلة تسع وأربعين (6،49).ا

 ا2.1.2  الدراسات العليا 

 تقّدم الجامعة مئة وستة وثالثين برنامج دراسات عليا- داخل األقسام، بالتعاون بين األقسام، بالتعاون بين
الجامعات، بالتعاون بين الدول. ا

 من ضمنها هذه البرامج األربعة (4) أدناه التي تتّم بالتعاون مع معاهد بحثيّة :

“Athens International Master’s Programme in Neurosciences” :برنامج الدراسات العليا
 ا”برنامج الدراسات العليا الدولّي في علوم األعصاب“، بالتعاون مع مؤّسسة أبحاث الطّب الحيوّي التابعة

 ألكاديمية أثينا، مؤّسسة باستور اليونانيّة، مركز أبحاث الطّب الحيوّي ”ألِكسانذروس فليمينغ“، المركز الوطنّي
ألبحاث العلوم الطبيعيّة ذيموكريتوس (تعاون بين األقسام).ا

 

 برنامج الدراسات العليا ”اإللكترونيّات الدقيقة“: بالتعاون مع معهد علم النانو وتقنيّات النانو، المركز الوطنّي
 ألبحاث العلوم الطبيعيّة ذيموكريتوس، معهد البحوث الجامعّي ألنظمة االتّصال والحواسيب (تعاون بين

األقسام).ا

 برنامج الدراسات العليا: ”تقنيات المعلوماتيّة في الطّب وعلم األحياء“ بالتعاون مع مؤّسسة أبحاث الطّب
 الحيوّي التابعة ألكاديمية أثينا ومعهد المعلوماتيّة واالتّصاالت في المركز الوطنّي ألبحاث العلوم الطبيعيّة
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ذيموكريتوس (تعاون بين األقسام).ا
 برنامج الدراسات العليا: ”الفيزياء الطبيّة والشعاعيّة الطبّيّة“ بالتعاون مع اللجنة اليونانيّة للطاقة الذّريّة

والمركز الوطنّي ألبحاث العلوم الطبيعيّة ذيموكريتوس (تعاون بين األقسام).ا

برامج دراسات عليا بين الدول:ا

لبرامج الدراسات العليا بين الدول أهّميّة خاّصة. نذكر منها البرامج التالية مع األقسام التي تقّدمها:ا
 European Master in Classical Cultures -(EMCC)  وهو برنامج أوروبّي دولّي موضوعه  

الدراسات الكالسيكيّة تشارك فيه 11 جامعة من 8 دول أوروبيّة (قسم التاريخ وعلم اآلثار).
 ”Specialised Public Law“ برنامج دراسات عليا يونانّي فرنسّي مشترك: (كلّيّة الحقوق وجامعة 

.(Montesquieu-Bordeaux IV

“Foreign Languages Teaching in Europe” برنامج دراسات عليا يونانّي فرنسّي مشترك:ا
.(Angers كلّيّة اللغة الفرنسيّة وآدابها وجامعة )

برنامج دراسات عليا مشترك في التربية وحقوق اإلنسان (قسم التعليم والتربية الحضانيّة و 
.(Institute of Education, University College London  

 برنامج دولّي 
“European Master’s Programme on Society, Science and Technology”
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تشارك فيه 13 جامعة (قسم تاريخ وفلسفة العلم). 
“Intravascular Surgery”

  .(Milano – Bicocca  قسم الطّب وجامعة)
“Clinical Neurophysiology”

.(Montreal Neurological Institute του Πανεπιστημίου McGill قسم الطّب و)

 ا”تدريس الرياضيّات ومنهجيّتها“ (قسم الرياضيّات، قسم الفلسفة والتربية وعلم النفس، قسم الرياضيّات 
واإلحصائيّات في جامعة قبرص، قسم العلوم التربويّة في جامعة قبرص).ت

 ا”االستشارة المدرسيّة واإلرشاد“ (قسم التربية للتعليم االبتدائّي، بالتعاون مع قسم علم النفس في جامعة 
قبرص).ا

برامج الدراسات العليا باللغة اإلنكليزيّة:

 تأّسس برنامج الدراسات العليا ”دراسات حول جنوب شرق أوروبا“ في قسم العلوم السياسيّة واإلدارة العاّمة
 عام 1999. عند تأسيسه وبداياته تعاونت جامعات كثيرة لكنّه تحّول الحقاً إلى برنامج دراسات عليا مستقّل

لجامعة أثينا ومنذ ذلك الحين قد استقبل طالباً يونانيّين وأجانب كثيرين (من 36 بلداً).ا
ر أن تبدأ ثالثة (3) برامج دراسات عليا أخرى باللغة  إضافة إلى هذا، تجدر اإلشارة إلى أنّه من المقرَّ

اإلنكليزيّة في العام الدراسّي 2017-2018:ا

 أركيولوجيا اليونان وشرق المتوسِّط: من قصور عصر النحاس حتّى الممالك اليونانيّة 
Master in Greek and Eastern Mediterranean Archaeology 

.(http://meditarch.arch.uoa.gr/site/meditarch)

 برنامج دراسات عليا دولّي في علوم األعصاب 
 Athens International Master’s Programme in Neurosciences 

.(http://masterneuroscience.biol.uoa.gr)

 برنامج في إدارة األعمال 
Master in Business Administration Program, with specialization in Internal Audit

 .(http://www.ddomo-ia.econ.uoa.gr)
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 في الختام، من الالفت أّن جامعة أثينا الوطنيّة والكابوذيستريّة قد وقّعت اتّفاقيّات تعاون خاّصة مع 28 مؤّسسة
معادلة من دول أخرى إلجراء أطاريح دكتورا بإشراف مشتََرك (الالئحة متوفّرة على

 http://www.uoa.gr/fileadmin/user_upload/ekpaideysh/spoydes/PhD_EidPrwtokollaSyner
.(gasias012017.doc

ا3.1.2 بحوث ما بعد الدكتورا

 تشغل وتتعاون الجامعة مع باحثين يجرون بحث ما بعد الدكتورا في مجاالت تقع ضمن مجاالت أبحاث
 األقسام. يقوم هذا التعاون على اإلشراف أو الدعم االستشارّي لهذا البحث من قبل عضو أو أعضاء الهيئة

 التعليميّة، وعلى إعطاء الحّق بالحصول على مواّد علميّة أو تجهيزات، أو على أن تكلّف الجامعة َمن يقوم ببحث
بمقابل أو بدونه.ا

ا4.1.2 المدارس الصيفيّة

 من حين إلى آخر تُنَظَّم ”مدارس صيفيّة“ في مجاالت تتعلّق بخصوصيّة بلدنا أو الجامعة وقد عبّر الكثير من
الطّالب عن اهتمامهم بهذه المجاالت. على سبيل المثال نذكر المدرسة الصيفيّة عام 2016 بعنوان

 “ Cultural Heritage Management: Archaeology, architecture and urban planning”
 Summer School in Athens, Marathon and Kea (Cyclades, Aegean Sea)
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 تنويهات/ جوائز الطالب 5 .1 .2

 تشّجع الجامعة الطالب على المشاركة في مسابقات دوليّة ومناسبات علميّة تتعلّق بمواضيع دراساتهم. وقد
 تفّوقت فرق من طّالبنا بإشراف أساتذتهم وحصلوا على تنويه في مسابقات دوليّة وأولمبيّات. نذكر على سبيل

المثال آخر جوائز حصدتها فرق طّالب الجامعة: ا

 تنويه لبرنامج طّالب الدراسات العليا في قسم اللغة اإلنكليزيّة وآدابها في المؤتمر الدولّي 2017 - •
ا”األسطورة والشعور“ في جامعة Comptlutense7 في مدريد 2017.ا

راً (2017) في   فريق طّالب كلّيّة الحقوق في جامعة أثينا الوطنيّة والكابوذيستريّة الذي شارك مؤخَّ
 الجولة األوروبيّة في المسابقة الدوليّة للمسابقات الجامعيّة للمحكمة الصوريّة

ELSA Moot Court Competition on World Trade Organization Law (EMC2)
(Award for Best Written Submission Respondent) وحصد جائزة أفضل طلب مدَّعى عليه

.(Award for Best Written Submission Overall) ًوجائزة أفضل طلب عموما 

  حصل فريق طّالب كلّيّة الحقوق على بطولة أوروبا لسنتين متتاليتين (2015-2016) في المسابقة 
 الدوليّة للمحكمة الصوريّة عن قانون الفضاء

(Manfred Lachs Space Law Moot Court Competition)

 تنويه لكلّيّة الحقوق في مسابقة التحكيم التجارّي الدولّي الصورّي 
.(International Commercial Arbitration Moot 2016)

 حصد فريق طّالب قسم الرياضيّات ثالث (3) ميداليّات عام 2017 في مسابقة الرياضيّات 
SEEMOUS (South-Eastern European Mathematics Olympiad for University Students)  

   نال فريق قسم الرياضيّات المؤلَّف من خمسة أعضاء خمس (5) ميداليّات (واحدة ذهبيّة، اثنتين فضيّتين، 
  اثنتين نحاسيّتين) في المسابقة الطالبيّة

.2016 IMC

 جائزة لطالب دراسات عليا في قسم التاريخ وعلم اآلثار في مسابقة دوليّة حول كتابة رسالة حول 
“Peace and Security in the 21st Century - a Youth Perspective for Achieving It”

من تنظيم Public Policy Division في حلف الناتو 2016.
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 تنويه (الدرجة األولى) لطّالب قسم المعلوماتيّة واالتّصاالت في مسابقة اإلبداع 
.(2016) NBG i-bank #fintech crowdhackathon

نة  ا2.2 المنشآت والخدمات المؤمَّ

 بنية الجامعة العماريّة مساحتها اإلجماليّة قدرها 700.000 م2 تقريباً تُستخَدم في التربية والبحث واإلدارة
 تؤلِّف أربع مدن جامعيّة بكلّيّاتها وهي المدينة الجامعيّة في زوغرافو (الفلسفة، العلوم التطبيقيّة، الالهوت)،

 المدينة الجامعيّة في غوذي (علوم الصّحة)، في وسط المدينة (الحقوق، االقتصاد والعلوم السياسيّة، علوم التربية)
 والمدينة الجامعيّة في ذافني (كلّيّة علوم التربية البدنيّة والرياضة). في مباني الكلّيّات قاعات تدريس بأحجام

 مختلفة ووسائط تدريسيّة حديثة وبنى تحتيّة معلوماتيّة، ومختبرات تربويّة وبحثيّة كاملة التجهيزات وبنى مساِعدة
 أخرى.ا

 تقّدم الجامعة أيضاً جّماً من المنشآت والخدمات لدعم الطّالب. نذكر بعضها أدناه على سبيل المثال بحسب
أقسامها:ا

منشآت الدراسة والترفيه الخدمات االستشاريّة خدمات الدعم
 ا8 مجمَّعات لمكتبة الجامعة (في

الكلّيّات).ا
مكتبتان للنادي الجامعّي

مراكز مذاكرة

 محامي الطّالب

مركز الحواسيب  وحدة الوصول للطّالب ذوي
االحتياجات الخاّصة

وحدة التدّخل النفسيّة واالجتماعيّة

مكتب الوسائط المتعّددة لخدمة الطّالب صندوق مساعدات الطّالب مكتب االستشارة في كلّيّة الالهوت
معهد تدريس اللغات األجنبيّة مساكن الطّالب  مكتب االستشارة في قسم التربية للتعليم

االبتدائّي
معهد تدريس اللغة اليونانيّة الحديثة خدمات اإلقاتة وحدة الصّحة النفسيّة المجتمعيّة
 نادي الجامعة الرياضّي ومركز

الرياضة
ِمنح وجوائز مركز استشارة األتراب

رابطة الطّالب الثقافيّة
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(http://www.greekcourses.uoa.gr) معهد تدريس اللغة اليونانيّة الحديثة

 يعمل معهد تدريس اللغة اليونانيّة الحديثة كلغة ثانية/أجنبيّة في الجامعة منذ الخمسينات، بعدد طّالب قليل في
 البداية، وبازدياد الفت في العقود الالحقة. هذا المعهد هو األكبر لتدريس اللغة اليونانيّة في العالم. كثيرون من

 طّالبه هم اآلن أساتذة اللغة اليونانيّة الحديثة وآدابها في جامعات في كّل العالم، وأعضاء في األسالك الدبلوماسيّة
 في بالدهم، وأعضاء في الهيئات والسلطات الكنسيّة، وعلماء المعون، وإداريّون، وفنّانون بارزون، ورجال

أعمال.ا
 يتبع المعهد للبرنامج المشترك لتدريس اللغة اليونانيّة كلغة ثانية/أجنبيّة مع البرنامج المماثل للدراسات العليا

في قسم اللغة اليونانيّة وآدابها وقسم الفلسفة والتربية وعلم النفس.ا

أهداف المعهد هي:
تدريس اللغة اليونانيّة الحديثة كلغة ثانية/أجنبيّة

التثبّت من درجة إتقان اللغة اليونانيّة الحديثة كلغة ثانية/أجنبيّة
إحتكاك الطّالب األجانب بمجاالت وقضايا تتعلّق بالحضارة اليونانيّة
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ج طّالب برنامج الدراسات العليا في تدريس اللغة اليونانيّة الحديثة كلغة ثانية/أجنبيّة تدرُّ
 تُنَظَّم في معهد اللغة اليونانيّة الحديثة زيارات شهريّة إلى متاحف ومعالم أثريّة، إضافة إلى رحالت إلى

 مناطق ذات أهّميّة تاريخيّة (سونيو، دلفي، ميكين، إبيذافروس، نافبليو). ولهذه الجوالت طابع تعليمّي بحسب
نة في صلب البرنامج م). ويتّم تحضير الطّالب لهذه الزيارات، المتضمَّ  مستوى الطّالب (ابتدائّي، متوسِّط، متقدِّ
رة، وتمارين معجميّة، ومعلومات تاريخيّة ونقاشات تكون قد سبقت أثناء  التعليمّي، عبر مواّد مطبوعة ومصوَّ

الدروس. ا

 (http://www.didaskaleio.uoa.gr) معهد تدريس اللغات األجنبيّة 

 معهد تدريس اللغات األجنبيّة تأّسس عام 1931 وكان بدايةً أحَد أقسام النادي الجامعّي. هدفه منذ البداية كان
 تدريس اللغات األجنبيّة وقد كان هذا محصوراً لسنوات طويلة باللغات الشائعة كاإلنكليزيّة والفرنسيّة واأللمانيّة
 واإليطاليّة التي أضيفت إليها الحقاً اليابانيّة والروسيّة. وبقرار من مجلس أعيان الجامعة عام 1994 أصبح معهد

تدريس اللغات األجنبيّة وحدة أكاديميّة مستقلّة ومنفصلة تماماً.ا
 اليوم تَُدرَّس 23 لغة في كّل المستويات: اإلنكليزيّة، األلبانيّة، العربيّة، البلغاريّة، الفرنسيّة، األلمانيّة، الدانماركيّة،

 اليابانيّة، الهنديّة (السنسكريتيّة)، اإلسبانيّة، اإليطاليّة، الصينيّة، الكوريّة، النروجيّة، الهولنديّة، الفارسيّة،
 البرتغاليّة، الروسيّة، الصربيّة، السويديّة، التركيّة، التشيكيّة، والفنلنديّة. إضافة إلى هذا تُعطى برامج خاّصة لَِمن

يرغب بالتخّصص في اللغة والترجمة والمصطلحات الحقوقيّة والطبّيّة.ا
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المتاحف

 متحف تاريخ جامعة أثينا

 متحف تاريخ جامعة أثينا التابع إداريّاً لدائرة العالقات العاّمة والتاريخ يوجد في المبنى المعروف باسم «دار
 كليانثيس» أو «الجامعة القديمة» في مركز المدينة التاريخّي (بالكا). في هذا المكان، عام 1837، وألربع

 سنوات الحقة تواجدت أّول جامعة للدولة اليونانيّة المستقلّة. افتُتِح َمتحفاً كما هو اليوم بعد 150 عاماً أي عام
 1987. رسالة المتحف هي أن يخلق ويمتّن العالقات بين الجامعة والمجتمع واإلضاءة على تاريخ الجامعة وعمل

مؤّسسي العلم في اليونان الحديثة.ا
 في إطار هذه الرسالة المذكورة أعاله ينظّم ويستقبل معارض ولقاءات ثقافيّة وعلميّة حول تاريخ العلم والبحث
 في اليونان وحول الممارسات المتحفيّة المعاصرة. في شهور الصيف يستضيف في باحاته عروضاً موسيقيّة

 ومسرحيّة.ا
 يشارك متحف التاريخ أيضاً في نشاطات لحماية التراث الجامعّي وإبرازه. على سبيل المثال، نذكر أّن متحف

 تاريخ جامعة أثينا عضو في الشبكة األوروبيّةب
(European Academic Heritage Network) UNIVERSEUM

 وأنّه استضاف عام 2015 اللقاء 16 في أثينا بمشاركة جامعات من 16 دولة أوروبيّة. في إطار االحتفاالت 
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 بالذكرى 180 لتأسيس الجامعة ينظّم معرضاً دوريّاً بعنوان: «راية جامعة أثينا- مقاربات فنّيّة معاصرة» إضافة
إلى نشاطات ثقافيّة أخرى. ا

 إضافة إلى متحف التاريخ هناك ثالثة عشر متحفاً مختّصة بمواضيع محّددة تتبع لكلّيّات أو أقسام في الجامعة
إضافة إلى األرشيف التاريخّي.ا

o1. متحف التشريح/ مجموعة جاورجيوس بابنيكوالو
 متحف التشريح جزء ال يتجّزأ من مختبر التشريح الوصفّي الذي يتبع كلّيذة الطبذ ويوجد فيها. معروضات

 المتحف تتألّف من مجموعات منتجات تشريحيّة قديمة وحديثة (طبيعيّة، واصطناعيّة، ومجفَّفة، وطريّة، ومغلّفة
 بالستيكيّاً)، إضافة إلى أعضاء قديمة وأدوات تشريح. يضّم المتحف أيضاً مجموعة جاورجيوس بابانيكوالو التي

تحوي صوراً نادرة ورسائل ومعروضات أخرى متعلّقة بعمل بابانيكوالو العلمّي. ا

o2.متحف األنثروبولوجيا
 تأّسس متحف األنثروبولوجيا في كلّيّة الطّب عام 1886 وهو من أقدم المتاحف عن تاريخ اإلنسان في أوروبا.
 هدف تأسيسه كان نشر األهداف العلميّة لفرع األنثروبولوجيا الطبيعيّة الحديث وقتها وكان عمالً رائداً قياساً إلى

ً  اليونان. تجدر اإلشارة إلى أنّه أنِشئ منذ البداية ليكون وحدة جامعيّة بحثيّة وتربويّة متكاملة إلى جانب كونه متحفا
بطابع تثقيفّي. ا

o3.متحف الجريمة
 يتبع متحف الجريمة لكلّيّة الطّب وينتمي إليها بموجب مقّررات القانون 5343/1932. يوثّق المتحف تاريخ
 الجريمة في اليونان في القرن التاسع عشر والقرن العشرين عبر تجميع وتبويب وشرح وإبراز وعرض أدلّة

الجرائم التي استُخِدَمت في الماضي في أعمال العنف. ا

o4.متحف الصيدلة
 تأّسس متحف الصيدلة التابع لكلّيّة الطّب عام 1998 على يد فريق صغير من األساتذة والعاملين في مختبر

الصيدلة، والمتحف موجود في المختبر نفسه.ا

o5.متحف طّب األسنان
 الجزء األساس من المعروضات مصدره هبات من هيئات اجتماعيّة (وخاّصة جمعيّة أبحاث الفم واألسنان،

 وبعض مختبرات قسم طّب األسنان في كلّيّة علوم الصّحة) إضافة إلى عدد من األفراد. عالوة على ذلك توجد
معروضات في أماكن مخصَّصة لذلك في قاعات االنتظار، ومدخل قاعة الدروس، وقاعة المذاكرة.ا
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o6.متحف اآلثار وتاريخ الفّن/ حديقة اآلثار في المدينة الجامعيّة
 يحوي المتحف مجموعات أثريّة من عصر ما قبل التاريخ ومن العصر الكالسيكّي، ومجموعة مهّمة من

 القوالب، ومجموعات من الرسم والفّخار البيزنطّي، ومجموعة من الفّخار من عصور مختلفة ومناطق المتوسِّط،
 ومجموعة من اآلثار البيئيّة ومجموعة األحجار والمعادن والتقنيات القديمة. أّما الفّن المعاصر فإنّه يتمثّل بلوحات
راً تّم استالم هبة بمجموعة أعمال خَّ  رّسامين يونانيّين حديثين، تُعار إلى معارض تُنَظَّم في اليونان والخارج. ومؤَّ

 فنّيّة شعبيّة أثيوبيّة. هذه الحديقة األثريّة تشّكل عمالً رائداً في فكرته من حيث إبراز مواّد تنقيبيّة إذ يتضّمن
موجودات ومعروضات من محطّة سينداغما أثناء القيام بأعمال المترو في أثينا.ا

o7.متحف التربية
 تتألّف مجموعات المتحف من مواّد متنّوعة كالكتب وأدوات قياس جسديّة وعقليّة خاّصة بعلم التربية، ومواّد

صوريّة، وأدوات مدرسيّة، ولباس تالمذة، وشهادات، وألعاب، وبرامج للحاسوب، إلخ.  ا

o8.متحف المعالم الكتابيّة في كلّيّة الالهوت
 تتكّون المعروضات من مجسَّمات، وقوالب ونسخ عن أغراض االستعمال الدينّي واليومّي لشعوب الكتاب

 المقدَّس. من أهّم المعروضات التي أتت من اللوفر: قانون حمورابي (2.25 × 0.90)، عمود مسا (1.25 ×
 0.72 × 0.36)، مسلّة سلمنصر الثالث. تُعَرض أيضاً مجموعة مهّمة من نسخ عن أدوات االستعمال اليومّي أو

الطقسّي (أوعية، عمالت، تماثيل، وأدوات حربيّة). ا
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o9.متحف النباتات/ حديقة النباتات
T. von Heldreich من أقدم مجموعات المتحف وأهّم معروضاته تعتبر نماذج نباتات  

 وت. غ. أورفانيذيس، وب. توندا المجفّفة. يجدر بالذكر أّن تدوين النماذج المتوفّرة بشكل رسمّي وموثوق لم 
ً ح عنه رسميّا   يتّم إلى اآلن لمعظم مجموعات النباتات، إضافة إلى كون عدد النباتات المتوفّرة أكبر من المصرَّ

(Index herbariorum مئة وسبعة عشر ألف نموذج مذكور في)
 في مجموعات المتحف الحديثة هناك مواّد فطريّة، ونماذج نباتات بذريّة وطحالب من باحثين مختّصين في .

 هذا المجال، وخصوصاً مجال البيئة وعلم تبويب النبات في الجامعة. في المتحف عرض دائم بعنوان: «معرض
المجال الطبيعّي في أثينا» الذي جرى في مدينة بيريا أوساط الثمانينات.ا

 في متحف الجامعة الواقع في إيرا أوذوس الذي أُنِشئ عام 1835، يُعتَنى ب200 نوع نبات. هناك عدد كبير
 من األشجار واألجّمة (بعضها معّمر)، الكثير من العشبيّات، وبحيرة اصطناعيّة صغيرة بأعشاب مائيّة. من

Cupressus sempervirens و Phoenix canariensis و Washingtonia sp. ضمن نباتات الحديقة 
(Acanthus mollis) هناك أشجار باسقة وبعض النباتات ذات األهّميّة التاريخيّة مثل األقنت

.(Conium maculatum) والشوكران

o10.متحف علم الحيوان
 متحف علم الحيوان عمره 130 سنة تقريباً. هو أّول وأكبر متحف من نوعه في اليونان. في البداية شّكل نواة

 المتحف الفيزوغرافّي الذي أُنِشَئ في أواسط القرن التاسع عشر في الطابق األّول في جناح مبنى الجامعة
 الرئيسّي في شارع أكاذيميا. في ما بعد اقتُِطَعت منه المجموعات النباتيّة، ومجموعة علم الحفريّات، ومجموعة

علم المعادن، ومجموعة علم اإلناسة واستقلّت بمتحف خاّص بكّل منها.ا

o11.متحف علم المعادن وعلم الصخور
 تأّسس عام 1908 متحف علم المعادن وعلم الصخور الجامعّي ومنذ ذلك الوقت يعمل كفرع مستقّل. وبين

عامي 2000-1980 أُغلِق بسبب نقل مكانه وإعادة هيكلته.ا

o12.متحف العلوم الطبيعيّة والتقنيّة
 في اليونان (منذ Roentgen في هذا المتحف تُحفَظ أدوات مكتب القياس والوزن، والمعايير، أّول مولّد أشّعة

 لالتّصال الالسلكّي الذي كان يربط مركز الكيمياء بجيش الحملة العسكريّة Alexanderson عام 1897)، مولّد
 على آسيا الصغرى إضافة إلى مراكز إرسال سريّة أثناء االحتالل األلمانّي. متحف العلوم الطبيعيّة والتقنيّة في

حال إعادة تأهيل اآلن ويتوقَّع أن يُفتَتَح قريباً في مبنى مركز الكيمياء التاريخّي في شارع سولونوس.ا
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o13.متحف علم الحفريّات وعلم األرض
 تأّسس عام 1906. يحوي مجموعة وافرة من الحيوانات الفقريّة والالفقريّة، والمتحّجرات النباتيّة إضافة إلى

 موجودات حفريّة وعيّنات جيولوجيّة من بلدنا والخارج، وهي تُغنى باستمرار. يقوم ببحوث علميّة وأعمال تنقيب
في كّل البلد. ا

األرشيف التاريخّي

 أرشيف جامعة أثينا التاريخّي تأّسس عام 1991 ويشّكل مركزاً بحثيّاً تابعاً للجامعة. يتبع إداريّاً لدائرة
 العالقات العاّمة والتاريخ. هدفه المحافظة على المواّد األرشيفيّة منذ تأسيس الجامعة (1837) وترتيبها وتوظيفها.

 ماّدته تشّكل بنية بحثيّة واسعة لدراسة تاريخ جامعة أثينا وتاريخ اليونان وأوروبا عموماً. مجموعة األرشيف
التاريخّي (2.000.000 ورقة) مفتوحة للزّوار في مبنى شارع سكوفا في وسط أثينا. ا

المكتبة

 مكتبة جامعة أثينا الوطنيّة والكابوذيستريّة تشّكل دائرة مستقلّة ومواّدها موّزعة على ثمانية مباني الكلّيّات
 الثماني وتحوي مركز حاسوب المكتبات. رسالتها هي دعم وتمتين نشاطات المؤسَّسة التربويّة والبحثيّة، وإدارة
 وتوفير معلومات علميّة متخّصصة للمجمتع األكاديمّي اليونانّي والدولّي والمشاركة الفّعالة في أّي نشاط يخّص

التربية والثقافة.ا
 إّن مكتبة الجامعة بكتبها التي تقارب 1.000.000 ومجّالتها العلميّة التي تزيد على 300.000 هي إحدى

أكبر مكتبات اليونان الثالث الموازية لها حجماً أي المكتبة الوطنيّة ومكتبة جامعة أرسطوطاليس في ثيسالونيكي. ا
 الجامعة تشارك في شبكة االستعارة بين الجامعات اليونانيّة. هذه الشبكة برزت في سياق نشاطات رابطة

 المكتبات اليونانيّة األكاديميّة وتهتّم باستعارة المواّد مجموعات المكتبات األعضاء عبر برنامج استعارة الكتب
 «إيريس». إضافة إلى ذلك يشارك في خدمة طلب المقاالت من المجّالت ومقّررات المؤتمرات بهدف تغطية

 حاجات أعضاء المجتمع األكاديمّي التربوّي والبحثّي. جامعة أثينا الوطنيّة والكابوذيستريّة تتعاون من أجل طلبات
 المقاالت مع المركز الوطنّي للتوثيق. وفي ما يخّص الطلبات داخل البلد فإنّها تتّم عبر الئحة المجّالت المشتركة

 التي أعّدتها الشبكة الوطنيّة للمكتبات العلميّة والتقنيّة، أّما بالنسبة للطلبات من الخارج فإّن المركز الوطنّي للتوثيق
Βritish Library Document Supply Center (BLDSC) يتعاون مع مكتبات من الخارج مثل 

و SUBITO (للجامعات األلمانيّة).   
 ختاماً، في إطار دائرة المكتبة ومركز المعلومات يعمل مخزن المواضيع والرسائل واألطاريح في الجامعة

.(https://pergamos.lib.uoa.gr/)
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كنيسة كابنيكاريا الجامعيّة

 عام 1932 ُوِهبَْت للجامعة الوثيقِة الصلِة بكلّيّة الالهوت كنيسةُ دخول السيّدة والقّديسة بربارة (كابنيكاريا)، وهي
كنيسة بيزنطيّة من القرن الحادي عشر في شارع إرمو.ا
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ا1.3 مقّدمة

 عراقة جامعة أثينا الوطنيّة والكابوذيستريّة وخصوصاً الطاقة البشريّة تشّكالن طاقة الدفع التي تقوم عليها
 رؤيا الجامعة وأهدافها. وبما أّن أهدافنا هي إبراز إنجازاتنا في البحث واالبتكار، ونجاح خّريجينا في اليونان

والخارج فإنّنا نستثمر في نجاح عمل العالقات العاّمة والدوليّة لنشر النتائج هذه. ا
 دائرة العالقات العاّمة والتاريخ في الجامعة تتألّف من أقسام: العالقات العاّمة، التشريفات والنشاطات الثقافيّة،
 العالقات األوروبيّة والدوليّة والمتاحف والوثائق التاريخيّة. بسبب طابعها المتعّدد األبعاد فإّن هذه الدائرة تشّكل
 مركز إبراز الجامعة وخاّصة أنّها تدعم بفعاليّة رسالة الجامعة مقّدمة المعلومات المطلوبة والدقيقة والموثّقة لكّل
 جهة تطلبها. أولويّة الدائرة هي تنمية عالقات الجامعة العامة والدوليّة، واإلعالن عن نشاط المجتمع األكاديمّي
 التربوّي والعلمّي والبحثّي وغيرها إضافة إلى ترتيب وتنظيم المناسبات العلميّة والثقافيّة. كذلك فإّن مساهمة قسم
 العالقات األوروبيّة والدوليّة كانت فّعالة إلبراز عمل الجامعة في الخارج، وفي إبرام اتفّاقيّات دوليّة وفي مشاركة

  المؤّسسة في برامج تربويّة أوروبيّة ودوليّة، وفي شبكات الجامعات واالتّحادات، ولمشاركة الجامعة ببرنامج
+ERASMUS وغيرها. ا

 يزاد على ذلك أّن مكتب اإلعالم يشّكل نقطة الوصل األساس مع الصحفيّين على مستوى محلّّي وإقليمّي
 ودولّي بهدف إبراز إنجازات أعضاء الجامعة على وسائل اإلعالم ولتغطية المناسبات. عبر إصدار بياناٍت

 صحفيّة دوريّة يساهم المكتب بشكل فّعال في إعالم كّل المجتمع األكاديمّي وكّل من يهّمهم األمر عن نشاطات
 الجامعة وتنويهات األساتذة، وجوائز طالبنا، والتعاون على المستوى الدولّي، وأعمال أعضاء الجامعة المميَّزة،

والتعاون البحثّي وغيرها.ا
 

ه الدولّي- االتّفاقيّات الدوليّة والشراكات ا3 .2 التوجُّ

 التوّجه الدولّي للجامعة يشّكل كما قلنا هدفاً استراتيجيّاً ويُحّدده رئيس الجامعة بالتعاون مع باقي الهيئات المؤّسسيّة
 في الجامعة ومع لجنة العالقات الدوليّة والبرامج التربويّة األوروبيّة. تهدف هذه االستراتيجيّة إلى دفع عمل

 الجامعة التربوّي والبحثّي واالجتماعّي وإظهار وجهه الدولّي. تتعاون الجامعة مع جامعات، وشبكات جامعات
 دوليّة ومراكز أبحاث باإلضافة إلى جمعيّات تربويّة على المستوى الدولّي من أجل تعزيز تحّرك الطّالب

ل3. العالقات العاّمة والدوليّة 
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 واألساتذة والباحثين وباقي الهيئة التعليميّة. لتوقيع اتّفاقيّات التعاون دور بارز ألّن مثل هذه االتّفاقيّات مع
 مؤّسسات معاِدلة في الخارج إضافة إلى المراكز البحثيّة تشّجع التعاون بين الجامعات، وتبادل العلوم المعلومات
 ودفع العلم والبحث. كذلك فإّن هذه االتّفاقيّات تلحظ، عالوة على ما سبق، تنظيم برامج بحثيّة مشتركة ولقاءات

علميّة (ندوات يوميّة، مؤتمرات وغيرها). ا
االتّفاقيّات الدوليّة تّم توقيعها مع جامعات من الخارج- خاّصة ذات الطابع الرسمّي- أو مع مؤّسسات معاِدلة في

مرحلة الدراسة الجامعيّة، كذلك مع مراكز بحوث مثل :ا
A* STAR (سنغافورة) ، INRIA (فرنسا) ، CERN (سويسرا)

 اليوم يُعَمُل بموجب سّت وثالثين (63) اتّفاقيّة بين الجامعة وجامعات ومؤسَّسات من تسعة وعشرين (29) بلداً .  
في العالم كما يظهر في الجدول أدناه :ا

المؤّسسة البلد
Universidad Nacional Del Sur األرجنتين

Macquarie University أوستراليا
Bulgarian Academy of Sciences بلغاريا

Sofi a University “St. Kliment Ohridsky” بلغاريا
Université de Lille 1 فرنسا

Université Paris Diderot-Paris 7 فرنسا
Université de Lille 3 فرنسا

Institut National de Recherche en Informatique et en 
Automatique (INRIA)

فرنسا
Université du Havre فرنسا

Universität Regensburg ألمانيا
Freie Universität Berlin ألمانيا

Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire (CERN) سويسرا
Temple University الواليات المتَّحدة األمريكيّة

California State University, Sacramento الواليات المتَّحدة األمريكيّة
University of Kentucky الواليات المتَّحدة األمريكيّة
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St. Cloud State University, Minnesota الواليات المتَّحدة األمريكيّة
Keio University اليابان

Ritsumeikan University اليابان
Waseda University اليابان

University of Jordan األردّن
University of Tehran إيران

University of Granada إسبانيا
University of Alcala إسبانيا

University of Rome “La Sapienza” إيطاليا
York University كندا

University of Montreal كندا
Simon Fraser University كندا

McGill University كندا
Shanghai International Studies University الصين

Beijing Foreign Studies University الصين
China University of Petroleum الصين

Guangdong University of Foreign Studies الصين
Zhejiang University الصين

National Pedagogic University كولومبيا
Hankuk University of Foreign Studies كوريا

Sogang University كوريا
University of Cyprus قبرص

European University Cyprus قبرص
University of Nicosia قبرص

Neapolis University – Pafos قبرص
University of Guadalajara المكسيك
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The University of Auckland نيوزيلندا
Charles University in Prague الجمهوريّة التشيكيّة

University of Pretoria أفريقيا الجنوبيّة
Eötvos Lorand University هنغاريا

Taras Shevchenko National University of Kyiv أوكرانيا
National Academy of Sciences أوكرانيا

Ivan Franko National University of Lviv أوكرانيا
Borys Grinchenko Kyiv University أوكرانيا

Mariupol State University أوكرانيا
University of the Republic (Universidad de la República) أوروغواي

Alexandru Ioan Cuza University of Iasi رومانيا
Valahia University of Targoviste رومانيا

Lomonosov Moscow State University روسيا
Moscow State Institute of International Relations-MGIMO 

University
روسيا

Novosibirsk State University روسيا
Moscow Region State University روسيا

Agency for Science, Technology and Research (A* STAR) سنغافورة
National Chengchi University تايوان
National Taiwan University تايوان

Istanbul University تركيا
Kadir Has Istanbul University تركيا

Ankara University تركيا
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λ3. 3مشاركة الجامعة في جمعيّات دوليّة، اتّحادات، وشبكات جامعيّة

 تشارك جامعة أثينا الوطنيّة والكابوذيستريّة في جمعيّات دوليّة، واتّحادات، وشبكات جامعيّة مهّمة تهدف إلى دفع
التعاون بين الجامعات وتنمية طرق واستراتيجيّات تساهم في تحسين نشاطاتها التربويّة والبحثيّة. ا

جامعة أثينا الوطنيّة والكابوذيستريّة هي عضو مؤّسس ويشارك بشكل فّعال في شبكات الجامعات التالية : 
 UNIMED (Mediterranean Universities Union) http://www.uni-med.net
 UNICA (Network of Universities from the Capitals of Europe) http://www.unica-network.eu

 كذلك تشارك كعضو في سّت جمعيّات دوليّة، واتّحادات وشبكات جامعات بهدف دفع التعاون الدولّي بين
أعضائها.ا

 IAU (International Association of Universities) http://www.iau-aiu.net
 EUA (European University Association) http://www.eua.be
 ΕΑΙΕ (European Association for International Education) http://www.eaie.org
 UNEECC (University Network of the European Capitals of Culture) http://www.uneecc.org

 IIE (Institute of International Education) http://www.iie.org

 BUA (Balkan Universities Association) http://www.baunas.org

 وهناك وحدات منفردة (كلّيّات وأقسام) وأساتذة أعضاء فّعالون في جمعيّات واتّحادات أكاديميّة علميّة
متخّصصة.ا

ختاماً يجب أن نشير إلى أّن الجامعة قد وقّعت ”Magna Charta Universitatum“ وإعالن القيم األساسيّة منذ عام 
    : UNESCO/UNITWIN ا1988 كما أنّها تشغل مقعدين في

 UNESCO Chair and Network on Sustainable Development Management and Educa-
tion in the Mediterranean (MEdIES) (http://unescochair.chem.uoa.gr/#UNESCO_Chair_and_

Network_on_Sustainable_Development_Management_and_Education_in_the_Mediterranean)
   UNESCO Chair in Adolescent Health Care 

(http://www.unesco.org/en/university-twinning-and-networking/access-by-region/

(europe-and-north-america/greece/unesco-chair-in-adolescent-health-care-909/)
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Erasmus Plus (Erasmus) ا4.3 برنامج    

Erasmus+ تشارك الجامعة بشكل فّعال منذ البداية في هذا البرنامج (1987)، الذي يتابع عمله اليوم باسم  
 ويشّجع باستمرار على تنقّل الطّالب واألساتذة والباحثين بين الجامعات األوروبيّة التي تشارك في البرنامج. من

 بداية هذا البرنامج إلى اليوم بلغ عدد الطّالب الوافدين إلى اليونان 5.000 تقريباً بينما وصل عدد الطّالب
 المسافرين إلى جامعات خارج اليونان 13.000. بحسب بيانات اإلحصائيّات حول البرنامج والتي نشرتها اللجنة
 األوروبيّة عن العام 2014-2013 (آخر البيانات المتوفِّرة) تحتّل الجامعة المركز 41 بين الجامعات ومؤّسسات

التعليم الجامعّي في أوروبا من حيث عدد الطّالب الخارجين.ا
 ال نزال نشّجع هذا التنقّل ألّن خبرة كّل هذه السنين تبرهن على أّن المشاركين في هذا البرنامج من الطّالب

 واألساتذة على حّد سواء اكتسبوا خبرة قيّمة عبر انخراطهم في بيئات أكاديميّة جديدة، وأيضاً من خالل حياتهم
اليوميّة وتعاملهم اليومّي في ظروف اجتماعيّة وحضاريّة مختلفة.ا

  نشاطات تنقّل الطّالب التي يلحظها +ERASMUS تعتمد على اتّفاقيّات ثنائيّة بين الجامعة ونظيراتها األوروبيّة.ا 
 للعام الدراسّي 2018-2017 تّم التوقيع على 655 اتّفاق ضمن هذا البرنامج بين الجامعة و336 جامعة من 31 بلداً

في أوروبا.ا
 إضافة إلى ذلك، في إطار بند التنقّل الدولّي الذي يشمله البرنامج بدأت الجامعة تعاوناً جديداً عبر عقد اتّفاقيّات

ثنائيّة جديدة مع جامعات روسيا االتّحاديّة وإسرائيل واألردّن وأوكرانيا وصربيا وجورجيا. ا
 يَُحّث الطّالب الوافدون عبر البرنامج على االشتراك في كّل نشاطات الجامعة التربويّة والثقافيّة. تقّدم لهم

 أيضاً إمكانيّة متابعة دروس في اللغة اليونانيّة مّجاناً في معهد تدريس اللغة اليونانيّة الحديثة الذي يعمل بإشراف
عون على متابعة الدرس الرائد المشترك بين العلوم الذي تقّدم كلّيّة الفلسفة (قسم  كلّيّة الفلسفة. إلى ذلك يَُشجَّ

الدراسات المسرحيّة) بعنوان: «اليونان الحديثة: تاريخ وفنون وآداب». ا
 ختاماً، عالوة على تنقّل األفراد تشارك الجامعة بشكل فّعال في «النشاطات» األساسيّة األخرى في إطار

 البرنامج مثل النشاط رقم 2: التعاون من أجل ابتكار الممارسات الصالحة وتبادلها، النشاط رقم 3: دعم شؤون
إصالح السياسة وتنفيذ:ا

 نشاطات «جان مونيه» (التي تهدف إلى دفع التفّوق في التعليم والبحث في مجال الدراسات األوروبيّة 
عموماً)، ونشاطات في مجال الرياضة.ا

للمزيد من المعلومات:ا
 http://en.interel.uoa.gr/erasmus.html
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λ1.4أهداف المؤّسسة واستراتيجيّتها

 بفضل تعّدد المجاالت العلميّة التي تغطيها الجامعة فهي تقوم بنشاط بحثّي موسَّع، وتشارك في بشكل كبير بأعمال
 على المستوى األوروبّي، وتشارك أيضاً في شبكات دوليّة وتتعاون مع القطاع العاّم والقطاع الخاّص. في نشاطها
 هذا توظّف الجامعة وتتعاون مع باحثين معتَبَرين. سياسة الجامعة البحثيّة مرتبطة برسالته التربويّة وتهدف إلى

دعم البحث عبر تعاون خّالق مع مؤّسسات بحثيّة مجلّيّة، ودوائر حكوميّة وشراكات في كّل العالم.ا
 سياسة الجامعة البحثيّة ترّكز على نوعيّة النتائج الصادرة في كّل العلوم والقطاعات وهي متعلّقة بشكل وثيق
 بسياسة التميّز الفردّي والجماعّي، ومكافأة اإلنجازات الفرديّة العالية، وخلق فرق بحثيّة جديدة، وتهيئة جّو

ع البحث المتعّدد االختصاصات الذي يدفع بالمعرفة العلميّة لصالح المجتمع  مناسب لنشاطات ابتكاريّة. أيضاً يَُشجَّ
 عموماً. هدفنا أن يساهم أعضاء جامعتنا في طرق وممارسات مبتَكرة في اكتشافات علميّة تخدم الصّحة والتربية

والتماسك االجتماعّي والتنمية الدوليّة وازدهار المجتمعات. ا
 العمليّة التربويّة بحّد ذاتها في الدراسات العليا خصوصاً تساهم في تطوير البحث ألنّها تهدف إلى تأهيل باحثين

شباب. سياسة الجامعة البحثيّة تتميّز باألهداف التالية:ا
 أ) تنمية المهارات الوافية خصوصاً عند طّالب الدراسات العليا، الذين يجب أن يتكيّفوا مع النشاطات البحثيّة في

 المختبرات و/أو أن يشاركوا في مؤتمرات، ونشر أبحاث في دوريّات عالميّة، إلخ، وهو ما يكّون جزءاً من
دراستهم.ا

 ب) إشتراك طّالب الدكتورا وما بعد الدكتورا في برامج بحثيّة تقوم بها فرق بحثيّة في الجامعة أو أساتذة بالتعاون
مع باحثين من جهات أخرى في اليونان أو الخارج.ا

 ج) دفع وتنمية النشاط البحثّي في الكلّيّات واألقسام، وهو أمر يقوم من ضمن غيره على تنظيم الدورات
 والمؤتمرات، وتنفيذ برامج بحثيّة وتقديم نتائج األبحاث في مؤتمرات ونشر مقاالت في دوريّات علميّة ، وتأليف

كتب، ودراسات فرديّة، وأبواب في كتب مشتركة، إلخ.ا
 د) تقييم نتائج البحوث التي تجري في الجامعة وتحديدها واالستفادة االقتصاديّة منها، وحماية الملكيّة الفكريّة عبر

نيل براءات اختراع، إلخ.ا

ل4. البحث واالبتكار في جامعة أثينا الوطنيّة والكابوذيستريّة 
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λ2.4األبحاث باألرقام

   لجنة البحوث هي الجهة الرسميّة لتطوير البحث وإدارة الموارد التي يستقطبها أعضاء المجتمع األكاديمّي في
 حساب أرصدة البحوث الخاّص. أبرز مصادر تمويل البحث في الجامعة هي البرامج األوروبيّة والعالميّة،

 واتّفاقيّة التعاون لإلطار التنموّي، والتعاون مع جهات من القطاعين العاّم والخاّص، ومن تقديم خدمات علميّة
 ألشخاص طبيعيّين ومعنويّين، والتقديمات والهبات. في السنوات الثالث األخيرة، يتخطّى معّدل التمويل السنوّي

 ألعمال البحث والتطوير التي يقوم بها أساتذة الجامعة 60 مليون يورو. وتتوّزع حسب مصدر التمويل وفق
الرسم البيانّي التالي:ا

 

 في إطار مشاريع األبحاث التي تُنَفَّذ عبر حساب أرصدة البحوث الخاّص في الجامعة يوظَّف تقريباً كّل سنة
 من 5.000 إلى 9.000 باحث، وهم إضافة الى أساتذة الجامعة والموظَّفين المثبتين في المؤّسسة متخّصصون
 شباب مثل طّالب الدكتورا، وما بعد الدكتورا، باحثين شباب وفنّيّين واختصاصيّين لتنفيذ المشاريع. إّن موارد
 مشاريع البحث والتطوير التي يستقطبها أساتذة الجامعة وعبرهم الموظَّفون في المشاريع تساهم بشكل ناجز في

 تطوير البحث والجامعة عموماً، في خفض نسبة بطالة العلماء الشباب وهجرة الطاقة العلميّة إلى الخارج.
   التوزيع السنوّي للموظَّفين غير الدائمين في مشاريع البحث والتطوير في السنوات الخمس األخيرة بيدو في الرسم

البياني التالي:ا

المداخيل السنويّة لحساب أرصدة البحوث الخاّص وفق مصدر التمويل على سلّم المليون يورو

تقديم خدمات
االتّحاد األوروبّي

مداخيل مختلفة

إتّفاقيّة التعاون
لإلطار التنموّي 
هيئات مختلفة

إستثمارات حكوميّة

ين
الي
الم
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 اليوم حساب أرصدة البحوث الخاّص يدير أكثر من 2000 مشروع قيد التنفيذ، وفي الرسم البيانّي أدناه يبدو
عدد المشاريع الجديدة التي يوافَق عليها كّل سنة في السنوات الخمس األخيرة

 وظائف في برامج بحثيّة سنويّاً

ف
آلال
 ا

ً إيقاع تبّدل البرامج الموافق عليها سنويّا
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λ3.4المستشفيان الجامعيّان، واألقسام التابعة لكلّيّة علوم الصّحة، والمختبرات

المستشفيان الجامعيّان

 المستشفيان الجامعيّان ”أريتايو“ و“أجينيتيو“ هما مؤّسستان عالجيّتان مستقلّتان، هبة للجامعة من المحسنَين
 اللذين تحمالن اسمهما ث. أريتايوس وذ. أجينيتيس. تديرهما هيئة بحسب تنظيمهما ويشرف عليهما رئيس

 الجامعة ومجلس األعيان. لهما مكانة يحسدان عليها في مجال تقديم خدمات الصّحة، كما في قطاع تدريس الطّب
والبحث. ا

 في مستشفى ”أريتايو“ توجد العيادات الجامعيّة التالية :

ا- قسم الجراحة الثاني 
ا- قسم التوليد والطّب النسائّي الثاني 

ا- قسم األشّعة األّول 
ا- قسم التخدير األّول 
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ا- قسم المواليد 
ا- عيادة الكلى 

إضافة إلى عدد كبير من الوحدات والمختبرات المساِعدة.ا

في المقابل، توجد في مستشفى ”أجينيتيو“ العيادات الجامعيّة التالية:ا
ا- قسم األعصاب األّول 
ا- قسم الطّب النفسّي األّول 

إضافة إلى عدد كبير من الوحدات والمختبرات المساِعدة. ا
 هذان المستشفيان يقّدمان خدمات صّحيّة متخّصصة للشعب اليونانّي لِما يزيد على المئة سنة وال يزاالن إلى

اآلن مؤّسستَين تقّدمان خدمات صّحيّة عالية، وتربويّة وبحثيّة لطّالب كلّيّة الصّحة.ا
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أقسام تابعة لكلّيّة علوم الصّحة

تقوم األقسام التابعة لكلّيّة علوم الصّحة في الجامعة بعمل تربوّي وبحثّي مهّم.ا
هناك ستّة وسبعون (76) قسماً منها :

ا- ستّون (60) تتبع كلّيّة الطّب •
ا- أحد عشر (11) قسماً تتبع قسم التمريض •
ا- خمسة (5) أقسام تتبع قسم طّب األسنان •

 األقسام التابعة لكلّيّة الطّب وقسم التمريض تعمل في مستشفيات (أتيكون، اليكو، هيبوكراتيو، إيفانجيليزموس،
إلخ)، بينما تعمل األقسام التابعة لقسم طّب األسنان في منشآته.ا

المختبرات

عة تقريباً على  على مدى السنة الدراسيّة يعمل باحثون ومدّرسون وطّالب في مختبرات الجامعة 210 الموزَّ
كّل أقسام الجامعة. في عدد من الكلّيّات تشّكل المختبراُت عمليّاً مركَز البحث التطبيقّي. ا
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مختصر

     

كان كولوكوترونيس ذات يوم في غرفة بيته يتمّشى بينما ولده كولينوس يدرس. توقَّف فجأة وسأله :

- يا كولينوس ما الذي تحسبه بيت اليونان الوطنّي؟ا 

فأجابه كولينوس فوراً :

- بالط الملك.ا 

- بالط الملك، ال! قال له. إنّه الجامعة!ا 
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