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اخلبر.. ومنصة احلدث

0203 مركز الوثائق يقيم ورشة حول التحول الرقمي الجامعة تطور الكفاءات المهنية لمعلمي اليمن

الجامعة تحتفل بيوم التطوع السعودي والعالمي

ر�سالة اجلامعة- مها التمامي:

اجلامعة  رئي�س  م��ع��ايل  ب��رع��اي��ة 

الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، 

احتفلت عمادة �شوؤون الطالب بيوم 

التطوع ال�شعودي والعاملي، وذلك يوم 

الإثنني 11 جمادى الأوىل 1444ه� 

املوافق 5 دي�شمرب 2022م يف قاعة 

الدرعية بجامعة امللك �شعود. وكرم 

احلفل  يف  اجل��ام��ع��ة  رئي�س  م��ع��ايل 

ال����ذي ن��ظ��م��ت��ه وح����دة امل�����ش��وؤول��ي��ة 

الجتماعية والعمل التطوعي بعمادة 

���ش��وؤون ال��ط��الب، اجل��ه��ات الأك���ر 

توفرًيا للفر�س التطوعية باجلامعة، 

كما كرم امل�شاركني يف مبادرة »تطوع 

بخربتك« من اأع�شاء هيئة التدري�س 

ومن�شوبي  اجلامعة وطالبها.

الطبية اجلامعية  املدينة  وحققت 

اأف�������ش���ل ج��ه��ة م����وف����رة  ل��ل��ف��ر���س 

موفرة  جهة  واأف�����ش��ل   التطوعية، 

ل��ل�����ش��اع��ات ال��ت��ط��وع��ي��ة يف ال��ع��ام 

الدرا�شي 1444ه�.

ح�����ش��ر احل��ف��ل وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة 

والأك��ادمي��ي��ة  التعليمية  ل��ل�����ش��وؤون 

وعميد  ال��ن��م��ي،  ال��دك��ت��ور حم��م��د 

����ش���وؤون ال���ط���الب ال���دك���ت���ور على 

العام  التنفيذي  واملدير  الدلبحي، 

الدكتور  اجلامعية  الطبية  للمدينة 

اأحمد الهر�شي، بالإ�شافة اإىل عدد 

واملهتمني  وامل��وظ��ف��ني  الطلبة  م��ن 

بالتطوع.

وي�����اأت�����ي ه�����ذا احل���ف���ل ���ش��م��ن 

للجامعة  الإ�شرتاتيجية  اخل��ط��ط 

طلبة  ب��ني  التطوع  ثقافة  ن�شر  يف 

بهم  والحتفاء  ومن�شوبيها  اجلامعة 

وت�شجيعهم، وات�شاًقا مع روؤية اململكة 

العربية ال�شعودية الداعمة  للتطوع.

الجامعة تحتضن ملتقى »سماؤنا 2022« 

ر�سالة اجلامعة- قما�ش املني�سري:

واملناخ  الطق�س  جمعية  نظمت   

ب��ال��ت��ع��اون م���ع ق�����ش��م اجل��غ��راف��ي��ا 

ال�شعودية  اجل��غ��راف��ي��ة  واجلمعية 

لهواة  الأول  ال�شنوي  امللتقى  فعالية 

يف  وللمخت�شني  وامل��ن��اخ  الطق�س 

حتت  ال�شعودية  العربية  اململكة 

واألقى   .»2022 »�شماوؤنا  ع��ن��وان 

رئي�س جمل�س اإدارة جمعية الطق�س 

وامل���ن���اخ الأم�����ري م��ت��ع��ب ب���ن فهد 

امللتقى  ب��داي��ة  يف  كلمة  الفي�شل 

و�شح فيها اأن امللتقى يُعد م�شاهمة 
ُ
اأ

بعلم  للتعريف  اجلمعية  قبل  م��ن 

الطق�س واملناخ، واإبراز الفاعلني يف 

والهواة،  املخت�شني  من  املجال  هذا 

وحت��ف��ي��زه��م ل��ت��ق��دمي ال��درا���ش��ات 

والتحليالت  العلمية،  والأب���ح���اث 

التطبيقية التي تخدم م�شرية الوطن 

فيما   2030 اململكة  روؤية  وتطلعات 

يخت�س مبعرفة طق�س ومناخ اململكة 

العلوم  ه��ذه  توظيف  على  والعمل 

التجريبية يف الدرا�شات التطبيقية. 

�شهد امللتقى 3 جل�شات علمية، 

وم�شاركة  بحثية  ورقة   12 ونحو 

من هواة الطق�س واملناخ، بالإ�شافة 

بُِدئت  التي  اإىل اجلل�شة الفتتاحية 

القراآن  من  واآي��ات  امللكي  بال�شالم 

الكرمي. 

اجلغرافيا  ق�شم  رئي�س  واأ�شار    

اأن  اإىل  ال��ق��رادي  م��ف��رح  ال��دك��ت��ور 

ال���ت���ع���اون ب���ني ج��م��ع��ي��ة ال��ط��ق�����س 

يف  ياأتي  اجلغرافيا  وق�شم  وامل��ن��اخ 

جميع  بتعزيز  الق�شم  اهتمام  اإط��ار 

وتخ�ش�شاته  اجلغرافيا  علم  ف��روع 

اإدارة  واأفاد رئي�س جمل�س  املتعددة. 

ال�شعودية  اجل��غ��راف��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ة 

امللتقى  اأن  الدو�شري  علي  الدكتور 

يقام  ال���ذي  ن��وع��ه  م��ن  الأول  يُ��ع��د 

ب�شكل ر�شمي حتت مظلة اجلامعة، 

ح��ي��ث ح��ظ��ي ب��ح�����ش��ور ك��ث��ي��ف من 

اخل�����رباء وامل��خ��ت�����ش��ني وامل��ه��ت��م��ني 

بالطق�س واملناخ.

»شؤون الطالب« 
تشارك في 

المؤتمر الدولي 
السادس لإلعاقة 

والتأهيل
ر�سالة اجلامعة- مها التمامي:

���ش��ارك��ت ع���م���ادة ���ش��وؤون 

امل����ع����ر�����س  يف  ال������ط������الب 

ال��دويل  للموؤمتر  امل�شاحب 

والتاأهيل  لالإعاقة  ال�شاد�س 

جامعة  موؤخًرا يف  اأقيم  الذي 

الفي�شل.

ومت��ثَّ��ل��ت م�����ش��ارك��ة م��رك��ز 

الإع�����اق�����ة  ذوي  ال�����ط�����الب 

ب��ع��م��ادة ����ش���وؤون ال��ط��الب يف 

ج���ن���اٍح ب��امل��ع��ر���س امل�����ش��اح��ب 

اأب��رز  فيه  ل��ل��م��وؤمت��ر،ُع��ر���ش��ت 

�شعود   امللك  جامعة  اإجن��ازات 

ذوي  الطلبة  خدمة  يف جم��ال 

العملية  وت�����ش��ه��ي��ل  الإع���اق���ة 

املرحلة  خالل  لهم   الدرا�شية 

على  واحل����ر�����س  اجل��ام��ع��ي��ة 

م�����ش��ان��دت��ه��م وت��وف��ري اأف�����ش��ل 

واآلت  اأج��ه��زة  م��ن  التقنيات 

م�شاعدة.
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عرب توقيع اتفاقية مع الربنامج ال�سعودي لتنمية واإعمار اليمن 

ات المهنية لدى معلمي اليمن الجامعة تطور الكفاء

ر�سالة اجلامعة- التحرير:

لتنمية  ال�سعودي  الربنامج  وُق��ع 

تنفيذ  ات��ف��اق��ي��ة  ال��ي��م��ن  واإع���م���ار 

املهنية  الدولية  ال�سهادات  م�سروع 

التدري�س (IPTC) عن بعد مع  يف 

مبعهد  ممثَّلة  �سعود  امللك  جامعة 

والدرا�سات  للبحوث  عبداهلل  امللك 

اال���س��ت�����س��اري��ة، ال����ذي ي��ه��دف اإىل 

تنفيذ  وت��ي�����س��ر  اجل���ه���ود  ت��وح��ي��د 

امل�سروع مع �سركاء التنمية من اأجل 

الكفاءة املهنية لدى املعلمني  تطوير 

واملعلمات يف اليمن.

من  ع���دداً  امل�����س��روع  وي�ستهدف 

خمتلف  يف  وامل��ع��ل��م��ات  امل��ع��ل��م��ني 

الدرا�سية،  واملراحل  التخ�س�سات 

وميّكنهم من احل�سول على ال�سهادة 

ال��ت��دري�����س  ال���دول���ي���ة امل��ه��ن��ي��ة يف 

التعليم  اأهداف  لتحقيق  )IPTC(؛ 

باليمن،  والتعليم  الرتبية  وزارة  يف 

يف  وم��وؤث��ر  فعال  تطوير  اإىل  �سعًيا 

جمال التعليم للموارد الب�سرية.

امل�������س���روع ع��دة  وي�����س��اه��م يف 

جامعة  منهم  ت��ن��ف��ي��ذي��ني،  ���س��رك��اء 

اجلامعة  تتوىل  حيث  �سعود،  امللك 

اجل����وان����ب ال��ع��ل��م��ي��ة االأك���ادمي���ي���ة 

منظمة  اإىل  باالإ�سافة  والتاأهيلية، 

والثقافة  للرتبية  االإ�سالمي  العامل 

تتوىل  حيث  (االإي�سي�سكو)،  والعلوم 

ال�سهادة  ومنح  االعتماد  عمليات 

�سروط  الذين يحققون  للم�ستحقني 

املنح ومتطلباتها، وي�ساهم الربنامج 

اليمن  واإع��م��ار  لتنمية  ال�����س��ع��ودي 

املجال  يف  اإ�سرافية  جهة  بو�سفه 

ال��ت��ع��ل��ي��م��ي ل��ل��م�����س��روع يف ال��ي��م��ن، 

االإ�سرتاتيجي  ال�سريك  باعتباره 

لرعاية تنفيذ امل�سروع بالتن�سيق مع 

وزارة الرتبية والتعليم يف اجلمهورية 

اليمنية.

املهنية  ال�سهادات  فكرة  وتهدف 

يف التدري�س اإىل تقدمي منط جديد 

املنهج  ملنفذي  املهنية  التنمية  يف 

املمار�سني  من  ومطوريه  التعليمي 

اجتاه  وهو  والرتبويني،  واملخت�سني 

االأمن��اط  عن  ومطّور  حديث  مهني 

االع��ت��ي��ادي��ة يف امل���ج���ال ال��رتب��وي 

تطوير  برامج  ويت�سمن  والتعليمي، 

مهني ذات موا�سفات معيارية، ميكن 

اال�ستمرارية يف  من خاللها حتقيق 

التطوير. واأو�سح امل�سرف العام على 

واإعمار  لتنمية  ال�سعودي  الربنامج 

�سعيد  ب��ن  حممد  ال�سفر  اليمن 

اإىل  ي�سعى  امل�����س��روع  اأن  جابر  اآل 

املهنية  والتنمية  التعلم  ا�ستمرارية 

وميّكنهم  واملعلمات،  املعلمني  لدى 

التعليمي  دوره�����م  مم��ار���س��ة  م���ن 

وتاأهيلهم وتدريبهم لتحقيق الكفاية 

والفاعلية؛ اإ�سهاًما يف حتقيق كفاءة 

على  اإي��ج��اًب��ا  تنعك�س  ال��ت��ي  املعلم 

نواجت التعلم املعرفية واملهارية لدى 

غايات  اأه��م  من  تُعد  التي  الطالب 

االأنظمة التعليمية العامة.

التي  وامل��ب��ادرات  امل�ساريع  وتبلغ 

لتنمية  ال�سعودي  الربنامج  يقدمها 

التعليم  ق��ط��اع  يف  اليمن  واإع��م��ار 

تنموية، منها  52 م�سروعا ومبادرة 
تنموية  م��ب��ادرة  و11  م�سروعا   41
من  والتعلم  التعليم  فر�س  دعمت 

خالل توفر فر�س تعليمية للطالب 

و�ساملة  حُمّفزة  وبيئة  والطالبات 

للجميع، ت�سمنت اإن�ساء 27 مدر�سة 

من��وذج��ي��ة وم���رك���زاً ل��ل��م��وه��وب��ني، 

واإعادة  اجلامعات  اإن�ساء  وم�ساريع 

املدار�س  اإن�ساء  وم�ساريع  تاأهيلها، 

وم�سروع  وجتهيزها،  واجل��ام��ع��ات 

الدرا�سية  امل��ن��اه��ج  كتب  ط��ب��اع��ة  

املدر�سي  النقل  وم�سروع  وتوزيعها، 

االآمن. واأ�سهمت امل�ساريع واملبادرات 

ال�سعودي  ال��ربن��ام��ج  م��ن  امل��ق��دم��ة 

توفر  يف  اليمن  واإع��م��ار  لتنمية 

لع�سرات  والتعلم  التعليم  ف��ر���س 

يف  والطالبات  الطالب  من  االآالف 

اليمنية،  اجلمهورية  اأنحاء  خمتلف 

قطاع  يف  للعاملني  فر�س  واإي��ج��اد 

منوذجية  تعليمية  وبيئة  التعليم 

ع���رب م�����س��اري��ع ن��وع��ي��ة م��ت��ع��ددة. 

وت�����س��ت��م��ل امل����دار�����س ال��ن��م��وذج��ي��ة 

ال�سعودي  الربنامج  اأن�ساأها  التي 

ف�سول  على  اليمن  واإعمار  لتنمية 

وغرف  اإداري���ة،  ومكاتب  درا�سية، 

للكوادر التعليمية، ومعامل الكيمياء، 

ومالعب  االآيل،  احلا�سب  ومعامل 

وُجهِّزت  الطائرة.  وكرة  ال�سلة  كرة 

ب���اأح���دث امل��وا���س��ف��ات ال��ت��ي متنح 

تعليمية  بيئة  والطالبات  الطالب 

الال�سفية  االأن�سطة  وتدعم  جيدة، 

التي تفعل االبتكار واالإبداع وتنفيذ 

براجمها التعليمية من خالل مرافق 

ومماثلة  املوا�سفات،  باأعلى  جمهزة 

مت��اًم��ا ل��ل��م��وا���س��ف��ات امل��ط��ب��ق��ة يف 

ال�سعودي  الربنامج  وق��دم  اململكة. 

للطلبة  دعماً  اليمن  واإعمار  لتنمية 

ال��ي��م��ن��ي��ني ع���رب م�������س���روع ال��ن��ق��ل 

امل��در���س��ي االآم���ن م��ن خ��الل توفر 

للطالب  التعليمي  النقل  حافالت 

والطالبات يف املدار�س واجلامعات، 

بهدف خدمة الطالب والطالبات يف 

املحافظات اليمنية املختلفة وت�سهيل 

تنقلهم من منازلهم  واإليها. وت�ساهم 

احلديثة  والتقنيات  العلمية  املرافق 

تعزيز  يف  النموذجية  امل��دار���س  يف 

املعرفة ال�ساملة للطالب والطالبات، 

التعليمية  العملية  تعزيز  يف  وكذلك 

العلمي  التح�سيل  م�ستوى  ورف���ع 

حت�سني  يف  ت�ساعد  كما  للطلبة، 

ح�سول  وت�سهيل  املدر�سية،  البيئة 

وتلبي  اجليد،  التعليم  على  الطلبة 

للطلبة،  املعريف  التعط�س  حاجات 

وحتقق تكافوؤ فر�س التعليم للجميع.

وتُ����ع����د اجل���ام���ع���ة م����ن اأع�����رق 

اجلامعات يف اململكة، تاأ�س�ست  عام 

يف  رائ���دة  جامعة  وه��ي  1377ه�، 
تركيز  وين�سب  املعرفية،  ال�سراكة 

اجلامعة على جودة التعليم والبحث 

العلمي، وتهيئة اخلريجني من خالل 

على  وق��درات��ه��م  م��ه��ارات��ه��م  تنمية 

وتبني  باملعرفة،  وت�سليحهم  التعلم 

اأ�سا�سيا  حم���وًرا  بو�سفها  املعرفة 

لعملية التعليم عرب اكت�ساب املعرفة، 

تعزيز  ونقلها، ف�ساًل عن  واإنتاجها، 

ثقافة االبتكار واالإبداع.

 224 �سمن  امل�سروع  هذا  وياأتي 

نفذها  تنموية  وم��ب��ادرة  م�سروعا 

واإعمار  لتنمية  ال�سعودي  الربنامج 

ال��ي��م��ن يف خم��ت��ل��ف امل��ح��اف��ظ��ات 

اليمنيني  لالأ�سقاء  خدمة  اليمنية؛ 

يف 7 ق��ط��اع��ات اأ���س��ا���س��ي��ة، وه��ي: 

والطاقة،  واملياه،  وال�سحة،  التعليم، 

والنقل، والزراعة والرثوة ال�سمكية، 

املوؤ�س�سات احلكومية،  وبناء قدرات 

باالإ�سافة اإىل الربامج التنموية.

التطوير والجودة تشارك في ملتقى القيادات التعليمية

ر�سالة اجلامعة - التحرير:

واجلودة  التطوير  عمادة  �ساركت 

مبارك  الدكتور  عميدها  يف  ممثَّلة 

ملتقى  يف  عمل  بورقة  القحطاين 

ب��وزارة  االأول  التعليمية  ال��ق��ي��ادات 

الدفاع2022، وت�سمنت ورقة العمل 

ع����دًدا م��ن امل��ح��اور م��ن��ه��ا: مفهوم 

وارت��ب��اط��ه��ا  وتطبيقاتها،  اجل����ودة 

التجارب  وا�ستعرا�س  بالتطوير، 

يف  والعاملية  املحلية  وامل��م��ار���س��ات 

تطبيق اجلودة.

جدير بالذكر اأن ملتقى القيادات 

مع  امل�ساركة  اإىل  يهدف  التعليمية 

منظومة  يف  امل�����س��ل��ح��ة  اأ���س��ح��اب 

لتبادل  االحرتايف  الع�سكري  التعليم 

ومعاجلة  االأداء،  وتطوير  اخل��ربات 

امل��ع�����س��الت امل�����س��رتك��ة، وال��ب��ح��ث 

االأداء  لتطوير  ال�سبل  اأف�سل  ع��ن 

بني  التنفيذي  والتن�سيق  املوؤ�س�سي، 

الع�سكرية،  التعليمية  املوؤ�س�سات 

واال���س��ت��ف��ادة وت��ب��ادل اخل���ربات يف 

مبنظومة  املتعلقة  امل��ب��ادرات  تنفيذ 

ت��ن��اول  وق���د  ال��ع�����س��ك��ري.   التعليم 

ه��ي: حتقيق  (4) حم���اور  امل��ق��رتح 

ال��ت��ع��ل��ي��م  ال��ت��ك��ام��ل يف م��ن��ظ��وم��ة 

ال��ع�����س��ك��ري االح�������رتايف، وق���ي���ادة 

التحول واإدارة التغير يف املوؤ�س�سات 

وال��ق��ي��ادات  الع�سكرية،  التعليمية 

امل�����س��ت��دام��ة وع��ال��ي��ة ال���ت���اأث���ر يف 

الع�سكرية،  التعليمية  املوؤ�س�سات 

بالتعليم  املتعلقة  املبادرات  واأخ��راً 

الع�سكري االحرتايف.

ر�سالة اجلامعة- التحرير:

وق���ع وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة ل��ل�����س��وؤون 

التعليمية واالأكادميية رئي�س جمل�س 

الدكتور  اخل��ري  ال�سندوق  اأم��ن��اء 

حم��م��د ب��ن ���س��ال��ح ال��ن��م��ي م��ذك��رة 

النعمة،  حفظ  جمعية  م��ع  تفاهم 

مّثلها مدير اجلمعية االأ�ستاذ را�سد 

احلديثي، وذلك يوم االأربعاء املوافق 

املذكرة  وه��دف��ت  6-5-1444ه�. 
ال�سندوق  بني  التعاون  حتقيق  اإىل 

النعمة،  ح��ف��ظ  وجمعية  اخل���ري 

ولتنفيذ اأهداف اجلمعية وال�سندوق 

اإتاحة الدورات  اخلري، من خالل 

التنفيذية ملن�سوبي اجلامعة، والعمل 

على توفر البيئة التطوعية ملوظفي 

اجلامعة وموظفاتها.

توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية حفظ النعمة

د.السكيت يحصل على براءة 
اختراع إلنتاج ألواح عازلة 

للحرارة من كرب النخيل
ر�سالة اجلامعة- التحرير:

ح�����س��ل ال���دك���ت���ور خ���ال���د بن 

االأ�ستاذ يف ق�سم  ال�سكيت  �سكيت 

ب��راءة  على  العمراين  التخطيط 

ال�سعودية  ال��ه��ي��ئ��ة  م��ن  اخ����رتاع 

الإن��ت��اج  وذل���ك  الفكرية،  للملكية 

األ���واح ع��ازل��ة ل��ل��ح��رارة م��ن كرب 

النخيل. 

يرّكز االخرتاع على اإنتاج األواح 

النخيل،  كرب  من  للحرارة  عازلة 

النخيل،  ك��رب  ح�سد  يتم  حيث 

األ��واح  اإىل  حتويله  ثم  وجتفيفه، 

�سمغية  مب��ادة  خلطه  بعد  عازلة، 

منا�سبة، وحتويله اإىل األواح ب�سماكات خمتلفة. ويتم جتفيف الكرب 

خالل  من  اأو  طبيعية،  بطريقة  النخلة  على  تركه  منها  طرق  بعدة 

اأجهزة جتفيف كهربائية. 

الدكتور  العمراين  التخطيط  رئي�س ق�سم  بارك  ال�سدد  ويف هذا 

اأن  وليد الزامل ح�سول الدكتور خالد على براءة االخرتاع، متمنيا 

جتد هذه االخرتاعات طريقها يف �سناعة البناء، لتكون بديال للمواد 

ال�سناعية العازلة، مبا يتوافق مع متطلبات البيئة امل�ستدامة.  

من جانبه قدم عميد كلية العمارة والتخطيط الدكتور عبد العزيز 

اأن  متمنياً  التدري�س،  هيئة  الأع�ساء  ال�سكر  الدغي�سم  ج��اراهلل  بن 

تُتوج مثل هذه اجلهود الإنتاج بحوث نوعية تخدم جمال التخطيط 

العاملية  الريادة  حتقيق  يف  اجلامعة  روؤي��ة  مع  وتتما�سى  العمراين، 

والتميز يف بناء جمتمع املعرفة.

د.ال�سكيت
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مركز الوثائق يقيم ورشة عمل التحول الرقمي للوثائق

ر�سالة اجلامعة - التحرير:

للتخطيط  اجلامعة  وكيل  افتتح 

حممد  بن  علي  الدكتور  والتطوير 

اإدارة  ن��ظ��م  ع��م��ل  ور���ش��ة  م�شملي 

للوثائق«  الرقمي  »التحول  الوثائق 

للموظفني واملوظفات يف االت�شاالت 

التي  باجلامعة،  واالأر�شيف  االإدارية 

االأربعاء  يوم  الوثائق  مركز  اأقامها 

13 جمادى االأوىل 1444ه� املوافق 
7 دي�شمرب 2022م، ال�شاعة التا�شعة 
ال��دروازة  بقاعة  �شباحاً  والن�شف 

مببنى رقم 17 مبركز اجلامعة.

اأوراق  اأرب���ع  ال��ور���ش��ة  ت�شمنت   

ع��م��ل، و���ش��ه��دت ح�����ش��وراً وف���راً، 

وح�شرها عدد من قيادات اجلامعة 

الدائمة  اللجنة  واأع�شاء  وعمدائها، 

للوثائق باجلامعة.

 خطوات واثقة

لوكيل  ب��ك��ل��م��ة  ال��ور���ش��ة  ب�����داأت 

اجل��ام��ع��ة ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط وال��ت��ط��وي��ر 

اأن  فيها  ذكر  م�شملي  علي  الدكتور 

اإىل  واثقة  تخطو خطوات  اجلامعة 

لبلوغ  االإ�شرتاتيجية  روؤيتها  حتقيق 

بناء  يف  والتميز  العاملية  ال��ري��ادة 

احل��راك  متخذة  امل��ع��رف��ة،  جمتمع 

به  تلتزم  نهجاً  امل�شتمر  التطويري 

�شتى  يف  نوعية  اإجن���ازات  لتحقيق 

اأعينها  ن�شب  وا���ش��ع��ة  امل��ج��االت 

حتقيق  يف  الفّعالة  امل�شاركة  اأهمية 

 ،2030 ال�شعودية  روؤية  م�شتهدفات 

اأ�شبحت  التي  املباركة  الروؤية  تلك 

ثمارها �شاهدة على اإجنازات اململكة 

يف �شتى املجاالت.

اأهداف الور�سة

م�شملي  علي  ال��دك��ت��ور  اأ���ش��اف 

الوثائق  اإدارة  نظم  عمل  ور�شة  اأن 

-التي  للوثائق«  الرقمي  »التحول 

عمل عليها مركز الوثائق باجلامعة- 

ت�شتهدف حتقيق عدد من االأهداف 

الدليل  تطبيق  منهجية  �شرح  منها: 

الوثائق، واإك�شاب  االإر�شادي لتنظيم 

ال��وث��ائ��ق  اإدارة  م��ه��ارة  امل�����ش��ارك��ني 

ال�شرية، ورفع الوعي الوثائقي لدى 

على  والتعرف  باجلامعة،  العاملني 

االأ�شاليب العلمية املتبعة يف التحول 

تفعيل  اإىل  اإ�شافة  للوثائق،  الرقمي 

يف  باجلامعة  ال��وث��ائ��ق  م��رك��ز  دور 

تطبيق لوائح واأنظمة املركز الوطني 

للوثائق واملحفوظات.

بيت اخلربة

هذه  اأن  م�شملي  د.  اأو�شح  وقد 

مركز  جهود  �شمن  تاأتي  الور�شة 

روؤيته  لتحقيق  باجلامعة  الوثائق 

ومرجعية  خ��ربة  ب��ي��ت  ي��ك��ون  ب���اأن 

ال���وث���ائ���ق  اأع����م����ال  م��ت��م��ي��زة يف 

عن  واإقليمياً،  حملياً  واملحفوظات 

حتقيق  يف  ر�شالته  حتقيق  طريق 

اإدارة  بنظم  يتعلق  فيما  التميز 

املحلية  للمعاير  وف��ق��اً  ال��وث��ائ��ق 

والدولية، من خالل تاأهيل الكوادر 

ال��ب�����ش��ري��ة امل��ت��خ�����ش�����ش��ة، وت��ق��دمي 

اال�شت�شارات الفنية داخل اجلامعة 

التحتية  البنية  وتطوير  وخارجها، 

�شراكات  وعقد  الداعمة،  والتقنية 

ذلك  واأن  فاعلة،  واإقليمية  حملية 

عن  اهلل-  –مب�شيئة  يتحقق  �شوف 

الوثائق؛ ليكون  تاأهيل مركز  طريق 

حملياً  ا�شت�شارية  اإداري��ة  مرجعية 

الب�شرية  الكوادر  بناء  واإقليمياً، يف 

ودعم  الوثائقي،  العمل  يف  املاهرة 

باجلامعة  الرقمي  التحول  عمليات 

باململكة  امل�شتدامة  التنمية  وخطط 

الوثائق. بحفظ  اخلا�شة 

الدليل الإر�سادي

كما ذكر وكيل اجلامعة للتخطيط 

والتطوير اأن اجلامعة د�ّشنت موؤخًرا 

الوثائق  لتنظيم  االإر���ش��ادي  الدليل 

باجلامعة، الذي يهدف اإىل تو�شيح 

اأنظمة ولوائح املركز الوطني للوثائق 

واملوظفات  للموظفني  واملحفوظات 

ب���وح���دات االت�������ش���االت االإداري������ة 

ويكت�شب  ب��اجل��ام��ع��ة،  واالأر���ش��ي��ف 

اأداة  لكونه  خا�شة  اأهمية  الدليل 

الكرمية  ال�شامية  لالأوامر  تو�شيح 

ال��وث��ائ��ق  ب��ت��ن��ظ��ي��م  ال��ع��الق��ة  ذات 

كما  واإدارت��ه��ا،  وحفظها  الر�شمية 

يعمل الدليل االإر�شادي على توحيد 

لكافة  واالإداري���ة  الفنية  االإج���راءات 

يتوافق  مبا  اجلامعة،  يف  الوحدات 

للجامعة،  االإ�شرتاتيجية  اخلطة  مع 

وت�����ش��ت��ف��ي��د م��ن��ه ج��م��ي��ع وح����دات 

اجلامعة وكلياتها.

 �سكر وتقدير

واختتم وكيل اجلامعة للتخطيط 

رئي�س  ملعايل  ال�شكر  بتوجيه  كلمته 

وال�شكر  امل�شتمر،  لدعمه  اجلامعة 

للم�شرف على مركز الوثائق، وجميع 

والقائمني  الوثائق،  مركز  من�شوبي 

والزمالء  الور�شة،  تنظيم هذه  على 

االأعزاء املتحدثني الذين يرثون هذه 

مل�شاعدة  علمهم؛  بفي�س  الور�شة 

حتقيق  يف  باجلامعة  الوثائق  مركز 

اأهدافه، وللم�شاركني وامل�شاركات يف 

الور�شة.

اأوراق العمل

اأوراق عمل  اأربع  ناق�شت الور�شة 

هي:

االأوىل: نظم اإدارة الوثائق: قدمها 

الدكتور عبد اهلل بن ح�شن ال�شهري 

ت��ن��اول��ت ع����دًدا م��ن امل��و���ش��وع��ات، 

وحمتوى  ال��وث��ائ��ق،  تعريف  ومنها: 

ومراحل  الوثائق،  واأن���واع  الوثائق، 

وم�شطلحات  امل�شتندّية،  ال���دورة 

مهمة ذات عالقة.

ال���ث���ان���ي���ة: ال���وث���ائ���ق ال�����ش��ري��ة: 

عبد  ب��ن  معت�شم  ال��دك��ت��ور  قدمها 

من  عدًدا  تناولت  الف�شل،  الرحمن 

الوثائق  مفهوم  ومنها:  املو�شوعات 

ال�شرية،  الوثائق  وت�شنيف  ال�شرية، 

ال�شرية،  الوثائق  حماية  واإج��راءات 

واالأخطاء الب�شرية يف حماية الوثائق 

ن�شر  ون���ظ���ام ع��ق��وب��ات  ال�����ش��ري��ة، 

االط��الع  والئحة  ال�شرية،  الوثائق 

و�شوابط  ال�����ش��ري��ة،  ال��وث��ائ��ق  على 

ال�شرية من اجلهات  الوثائق  اإخراج 

احلكومية، والتحول الرقمي للوثائق 

يف  الرقمية  البيئة  واأم��ن  ال�شرية، 

الوثائق ال�شرية.

الثالثة: الوثائق التاريخية: قدمها 

ال��دك��ت��ور اأمي���ن ب��ن وج���دي اأح��م��د، 

تناولت عدًدا من املو�شوعات، منها: 

التاريخية،  للوثائق  ال��ع��ام  املفهوم 

واملفهوم االإجرائي للوثائق التاريخية 

ك���م���ا ع���ّرف���ت���ه���ا الئ���ح���ة احل��ف��ظ 

ال�شادرة عن املركز الوطني للوثائق 

وامل��ح��ف��وظ��ات، وم���ن ي��ح��دد قيمة 

ال��وث��ائ��ق؟ والئ��ح��ة ت��ق��ومي ال��وث��ائ��ق، 

وحتديد االأداة التي نعتمد عليها يف 

وفئات  الوثائق،  حفظ  مدد  حتديد 

الوثائق  واأن��واع  التاريخية،  الوثائق 

ون��وع  دائ��م��اً،  ��ف��ظ حفظاً  ال��ت��ي حتحُ

الرتحيل للوثائق التاريخية ومتى يتم 

جتهيزها.

الرابعة: التحول الرقمي للوثائق: 

احلميدان  ي��زي��د  ال��دك��ت��ور  قدمها 

للدليل  تف�شيلياً  �شرحاً  وت�شمنت 

وما  ال��وث��ائ��ق،  لتنظيم  االإر����ش���ادي 

منها:  م��و���ش��وع��ات  م��ن  يت�شمنه 

والفرز،  والتعقيم،  الوثائق،  تنظيم 

والرقمنة،  وال��ت��وث��ي��ق،  وال��رتت��ي��ب، 

ت�شمنت  كما  والرتحيل.  واالإت��الف، 

لعمليات  عملية  اأمثلة  العمل  ورق��ة 

التحول الرقمي للوثائق.

الوعي الوثائقي

وق���د ذك���ر امل�����ش��رف ع��ل��ى مركز 

ال��وث��ائ��ق ال��دك��ت��ور ي��زي��د ب��ن حممد 

ب��ال��وع��ي  االرت���ق���اء  اأن  احل��م��ي��دان 

ال��وث��ائ��ق��ي ب��اجل��ام��ع��ة ع��ام��ة ول��دى 

االت�شاالت  واملوظفات يف  املوظفني 

اأح��د  واالأر���ش��ي��ف خا�شة  االإداري����ة 

وهو  ال��وث��ائ��ق،  م��رك��ز  م�شتهدفات 

االأمر الذي يحر�س عليه املركز من 

لوحدات  املتتالية  ال��زي��ارات  خ��الل 

اجلامعة وور�شة العمل.

احلميدان  يزيد  الدكتور  ووّجه   

للتخطيط  اجلامعة  لوكيل  ال�شكر 

وال���ت���ط���وي���ر، وجل���م���ي���ع اأع�������ش���اء 

باجلامعة،  للوثائق  الدائمة  اللجنة 

اإع��داد  يف  امل�شارك  العمل  وفريق 

ال����ور�����ش����ة، وجل���م���ي���ع احل�����ش��ور 

مو�شحاً  وامل�شاركات،  وامل�شاركني 

اأهدافه  حتقيق  يوا�شل  املركز  اأن 

االإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ل��ت��ح��ق��ي��ق روؤي��ت��ه 

امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة؛ ل��ي��ك��ون ب��ي��ت خ��ربة 

ومرجعية متميزة يف اأعمال الوثائق 

كما  واإقليمياً.  حملياً  واملحفوظات 

الوثائق  مركز  على  امل�شرف  اأو�شح 

اإدارة  نظم  عمل  ور�شة  اإق��ام��ة  اأن 

خطة  تنفيذ  يعقبها  �شوف  الوثائق 

ع��م��ل ت��ت�����ش��م��ن زي�����ارات وح���دات 

متابعة،  اإجراءات  وتنفيذ  اجلامعة، 

ال��وث��ائ��ق،  ف���رز  تت�شمن  ل��ل��وث��ائ��ق، 

واإت���الف���ه���ا، واأر���ش��ف��ت��ه��ا ب��وح��دات 

الوثائق  ق��وائ��م  واإع���داد  اجلامعة، 

التي يجب ترحيلها ملركز الوثائق.

ح�رضها املوظفون واملوظفات بالت�شالت الإدارية والأر�شيف

د. مسملي: الحراك التطويري مستمر لتحقيق األمن الوثائقي وإعداد الكفاءات الوطنية

د. الحميدان: االرتقاء بالوعي الوثائقي مستهدف رئيس لمركز الوثائق

د. يزيد احلميداند. علي م�سملي
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شؤون الطالب و »مقدمة في  الذكاء االصطناعي«

الجمعية السعودية لهندسة االتصاالت توقع مذكرة 
 stc تفاهم مع مجموعة

ر�سالة اجلامعة- مها التمامي:

الطالب  ���ش���ؤون  ع��م��ادة  نظمت 

يف  »مقدمة  بعن�ان  تدريبية  دورة 

 ال���ذك���اء اال���ش��ط��ن��اع��ي« يف ق��اع��ة 

الدرعية باجلامعة، بداأت من تاريخ 

3 جمادى االأوىل من عام 1444ه� 
وذلك  2022م،  ن�فمرب   27 امل�افق 

ال��ذك��اء  »اأ���ش��ب���ع  ف��ع��ال��ي��ات  �شمن 

�شهدت ح�ش�ر  التي  اال�شطناعي«، 

خمتلف  من  ومتدربة  متدرًبا   120
اجلامعات ال�شع�دية، وا�شتمرت ملدة 

التا�شعة  ال�شاعة  من  اأي��ام  خم�شة 

�شباحاً وحتى اخلام�شة م�شاًء.

وك��ان��ت م�����ش��ارك��ة ج��ام��ع��ة امللك 

يف  املقامة  الفعاليات  �شمن  �شع�د 

التي  اال�شطناعي  ال��ذك��اء  جم��ال 

نظمتها جامعة امللك عبد اهلل للعل�م 

مع  بالتعاون  »ك��او���ش��ت«  والتقنية 

والذكاء  للبيانات  ال�شع�دية  الهيئة 

اال���ش��ط��ن��اع��ي »���ش��داي��ا« يف ث��الث 

الريا�ض،  وه��ي:  اململكة  من  جهات 

مع  وبالتعاون  وال��ظ��ه��ران،  وج���دة، 

وهي:  جامعة  تعليمية  جهات  ثالث 

فهد  امل��ل��ك  وجامعة  �شع�د،  امل��ل��ك 

البرتجي  وكلية  وامل��ع��ادن،  للبرتول 

من  اأك���ر  بح�ش�ر  وذل���ك  الطبية، 

املرحلة  يف  وط��ال��ب��ة  ط��ال��ب   400
ملدة  الربنامج  وا�شتمر  اجلامعية، 

خم�شة اأيام ب�اقع 40 �شاعة.

�شع�د يف  امللك  وم�شاركة جامعة 

التدريبية  ال���دورة  ه��ذه  ا�شت�شافة 

وت��ن��ظ��ي��م��ه��ا وا���ش��ت��ق��ب��ال ال��ط��ل��ب��ة 

اجلامعات  خمتلف  من  امل�شتفيدين 

اأي��ام  خم�شة  م��دى  على  ال�شع�دية 

مبجال  اجلامعة  اهتمام  من  تاأتي 

اال�شطناعي،  وال���ذك���اء  ال��ب��ي��ان��ات 

الذي  احلراك  هذا  من  واال�شتفادة 

مت م��ن خ��الل��ه ا���ش��ت��ع��را���ض  اأه��م 

تقنيات تعلم االآلة يف جمال البيانات 

اال�شطناعي،  ال��ذك��اء  دور  وتعزيز 

مثل  يف  للم�شاركة  طالبها  بتحفيز 

ه���ذه ال��ف��ع��ال��ي��ات، ح��ي��ث ب��ل��غ ع��دد 

امللك  جامعة  من  امل�شاركني  الطلبة 

�شع�د 40 طالباً وطالبة.

ر�سالة اجلامعة- التحرير:

وقعت اجلمعية ال�شع�دية لهند�شة 

االت�������ش���االت م���ذك���رة ت��ف��اه��م مع 

االت�شاالت  stc يف جمال  جمم�عة 

امل�شتدامة،  ال�شراكات  م�ؤمتر  خالل 

العلمي  امل��ح��ت���ى  ل��ت��ع��زي��ز  وذل����ك 

احلديثة  بالتقنيات  املتعلق  واملعريف 

املهند�شني  م�شت�ى  ولرفع  ون�شره، 

مع  اجلمعية،  لع�ش�ية  املن�شمني 

هذا  يف  املمار�شات  اأف�شل  م�شاركة 

املجال للمخت�شني.

ت�شلط مذكرة التفاهم ال�ش�ء على 

واالبتكار  البحث  جمال  يف  التعاون 

املعل�مات،  وتقنية  االت�����ش��االت  يف 

اال�شطناعي  ال���ذك���اء  وت��ط��ب��ي��ق��ات 

ودعم  النا�شئة،  والتقنيات   ،)AI(
مثل:  ومتكينها،  املبتكرة  االأن�شطة 

الهاكاث�ن،  وفعاليات  امل�شابقات، 

اإتاحة  اىل  باالإ�شافة  العمل،  وور���ض 

زيارة االأع�شاء من اجلمعية ال�شع�دية 

لهند�شة االت�شاالت ملختربات التقنية 

وع��م��ل   stc مب��ج��م���ع��ة  اخل��ا���ش��ة 

التجارب عليها.

اجلمعية  جانب  من  املذكرة  وّق��ع 

رئي�ض جمل�ض االإدارة الدكت�ر ع�شام 

�شكر  ال���ذي  الطبي�شي،  �شالح  ب��ن 

جامعة امللك �شع�د ب�شفتها حا�شنة 

وداعمة للجمعيات العلمية، كما �شكر 

التي  ال�شع�دية  االت�شاالت  �شركة 

اهتمام   يف  ب��ه  يُحتذى  م��ث��االً  متثل 

مد  على  وحر�شه  اخلا�ض  القطاع 

العلمية  اجلهات  مع  التعاون  ج�ش�ر 

وال��ب��ح��ث��ي��ة. وث��م��ن ك��ذل��ك اجل��ه���د 

الإمتام  املجل�ض  اأع�شاء  من  املبذولة 

هذه املذكرة.  ومن جمم�عة stc وّقع 

اإبراهيم  بن  خالد  املهند�ض  املذكرة 

ال�شراب نائب الرئي�ض ال�شرتاتيجية 

 ،stc جمم�عة  يف  التقنية  وهيكلة 

اإن هدفنا -يف جمم�عة  قال  ال��ذي 

متكني  م��ع  امل�شتمر  ال��ت��ط���ر   -stc
 - اململكة  يف  املختلفة  القطاعات 

التي من �شمنها اجلمعية ال�شع�دية 

لهند�شة االت�شاالت- لت�شهيل وت�شريع 

تط�ير تلك القطاعات رقمياً مما له 

االأثر االإيجابي على الفرد و املجتمع 

و قطاع االأعمال.

تزامنًا مع اليوم العاملي لل�سكري

»علوم الرياضة« تشارك في المعرض 
التوعوي التثقيفي

ر�سالة اجلامعة- التحرير:

�شاركت كلية عل�م الريا�شة والن�شاط البدين -ممّثلة يف وحدة العالقات 

الطبية  املدينة  اأقامته  ال��ذي  التثقيفي  الت�ع�ي  املعر�ض  يف  املجتمعية- 

اجلامعية -ممثلًة يف املركز اجلامعي لل�شكري- يف به� اجلامعة ي�م االإثنني 

144/4/20 حتت �شعار »بالتثقيف نحمي الغد«، ياأتي ذلك تزامناً مع الي�م 
ال�شكري  داء  تاأثري  ح�ل  ال�شحي  ال�عي  م�شت�ى  ولرفع  لل�شكري،  العاملي 

على املجتمع ال�شع�دي، واأهمية اتباع منط حياة �شحي مع ممار�شة الن�شاط 

البدين؛ لتح�شني ج�دة احلياة.

خشونة المفاصل ودور العالج 
الطبيعي.. في فعالية

 

ر�سالة اجلامعة- التحرير:

اأقامت اجلمعية ال�شع�دية للعالج الطبيعي مبنطقة الق�شيم فعالية بعن�ان 

» خ�ش�نة املفا�شل ودور العالج الطبيعي يف ال�قاية والعالج« ي�م االأربعاء 

املفا�شل. حيث  بالتهاب  العاملية  الت�عية  تزامنا مع  امل�افق ٢٠٢٢/١١/٢، 

تثقيفي قدمه عدد من متط�عي اجلمعية، قدم�ا  بلقاء  الفعالية  افتُتحت 

من خالله املن�ش�رات التثقيفية، واملحت�يات املرئية امل�شاحبة للفعالية. ويف 

هذه  يف جناح  واملتط�عني  من�ش�بيها  جميع  جه�د  اجلمعية  ثمنت  اخلتام 

الفعالية، متمنني من اهلل ال�شداد والت�فيق يف الفعاليات القادمة.

»ترشيد« تستكمل مشروع مباني ومرافق مجمع الطالب

ر�سالة اجلامعة- التحرير:

ا���ش��ت��ك��م��ل��ت ك���ل م����ن: ال�����ش��رك��ة 

الطاقة  ك��ف��اءة  خل��دم��ات  ال�طنية 

�شع�د،  امل��ل��ك  وجامعة  »ت��ر���ش��ي��د«، 

الطاقة  كفاءة  رف��ع  م�شروع  اأعمال 

ال�ش�ارع  واإن��ارة  واملرافق  املباين  يف 

وذلك  �شع�د،  امللك  جلامعة  التابعة 

ال��رام��ي��ة  ال�����ش��رك��ة  اأه����داف  �شمن 

وخف�ض  ال��ط��اق��ة  ك��ف��اءة  رف���ع  اإىل 

اململكة،  ج��ام��ع��ات  يف  ا�شتهالكها 

اإنفاذا للت�جيهات ال�شامية الكرمية.

ن�شئت مباين جامعة امللك �شع�د 
ُ
واأ

1405ه�  ع���ام  يف  افتتاحها  م��ن��ذ 

املتاحة  التقنيات  اأحدث  با�شتخدام 

يف ذلك ال�قت، من خالل ا�شتخدام 

اأنظمة التحكم باله�اء امل�شغ�ط يف 

الكهروميكانيكية،  االأنظمة  جميع 

ا�شتدامة  على  املحافظة  وك��ذل��ك 

االأنظمة يف جميع مرافقها.

وق���ام���ت اجل���ام���ع���ة ب���ع���دٍد من 

منها  ال��ه��دف  ك��ان  التي  امل��ب��ادرات 

حت��دي��ث ت��ل��ك االأن���ظ���م���ة واإع�����ادة 

تاأهيلها، ف�شال عن ا�شتخدام اأحدث 

التي  اجلامعة  مرافق  يف  التقنيات 

يف  ال���ف��ر  لتحقيق  حديثاً  ن�ِشئت 
ُ
اأ

ا�شتخدام الطاقة.

وق���ام���ت »ت��ر���ش��ي��د« م���ع ف��ري��ق 

برفع  امل�شروع  خ��الل  من  اجلامعة 

ا�شتهالكها  وخف�ض  الطاقة  كفاءة 

التابعة  وامل��راف��ق  املباين  معظم  يف 

حيث  للطالب،  اجلامعية  للمدينة 

اأعيد تاأهيل 44 مبنى تابًعا للجامعة 

من  اأك���ر  تبلغ  م�شاحة  ب��اإج��م��ايل 

وفقا  وذل��ك  مربع،  مرت  ملي�ن   1.2
ال�����ش��ادرة  القيا�شية  للم�ا�شفات 

للم�ا�شفات  ال�شع�دية  الهيئة  عن 

واملقايي�ض واجل�دة، وكذلك املعايري 

كفاءة  رفع  اإىل  تهدف  التي  العاملية 

الطاقة وخف�ض ا�شتهالكها.

واأو�شح وكيل جامعة امللك �شع�د 

للم�شاريع الدكت�ر عبداهلل بن حممد 

ال�شقري اأن هذا امل�شروع �شي�شهم يف 

االإ�شرتاتيجية  امل�شتهدفات  حتقيق 

وتهدف  ال��ط��اق��ة،  لكفاءة  ال�طنية 

رف��ع  اإىل  خ���الل���ه  م���ن  اجل���ام���ع���ة 

يف  الطاقة  ا�شتخدام  ج���دة  م�ؤ�شر 

وخف�ض  ومرافقها،  اجلامعة  مباين 

اأن التعاون القائم  ا�شتهالكها، مبيناً 

بني اجلامعة و�شركة »تر�شيد« يلتقي 

مع م�شتهدفات روؤية اململكة الرامية 

اإىل حت�شني ج�دة احلياة واال�شتفادة 

املثلى من الروات الطبيعية وخف�ض 

العمل  واأن  الكرب�نية،  االنبعاثات 

ا�شتكمال  ع��ل��ى  وم��ت���ا���ش��ل  ق��ائ��م 

رفع  م�شروع  م��ن  املتبقية  امل��راح��ل 

م��راف��ق  جميع  يف  ال��ط��اق��ة  ك��ف��اءة 

اجلامعة.

اأف��اد  امل�����ش��روع،  تفا�شيل  وع��ن 

التنفيذي  الرئي�ض  املنتدب  الع�ش� 

»ل��رت���ش��ي��د« ول���ي���د ب���ن ع��ب��د اهلل 

ق��ام��ت  ال�����ش��رك��ة  اأن  ال���غ���ري���ري، 

ب����اإج����راء امل�����ش���ح��ات امل��ي��دان��ي��ة 

مباين  ع��ل��ى  الفنية  وال��درا���ش��ات 

اجل��ام��ع��ة وم��راف��ق��ه��ا ، وت��ب��ني لها 

اأه��م��ي��ة ال��ع��م��ل ع��ل��ى رف���ع ك��ف��اءة 

ال��ط��اق��ة وخ��ف�����ض ا���ش��ت��ه��الك��ه��ا يف 

ومرافقها  اجلامعية  املدينة  مباين 

اأهمية  لها  تبنّي  كما  و�ش�ارعها، 

تطبيق 11 معياًرا رئي�ًشا للرفع من 

وتت�شمن  الطاقة،  ا�شتهالك  كفاءة 

املعايري العمل على اأنظمة التكييف 

عملت  حيث  واالإ���ش��اءة،  والتحكم 

ال�����ش��رك��ة ع��ل��ى ا���ش��ت��ب��دال وح��دات 

ال��ت��ك��ي��ي��ف امل��ج��م��ع��ة وامل��ن��ف�����ش��ل��ة 

ا�شتهالك  يف  كفاءة  اأعلى  ب�حدات 

اإدارة  اأج��ه��زة  وت��رك��ي��ب  ال��ط��اق��ة، 

التربيد  ل���ح��دات  ال��ذك��ي  التحكم 

اأنظمة  واإ���ش��اف��ة   ،CHILLERS
ال��ه���اء  م��ن��اول��ة  ب���ح��دات  التحكم 

AHUs، كما قامت تر�شيد باإعادة 

املباين  يف  التحكم  اأنظمة  تاأهيل 

التحكم  اأنظمة  ا�شتبدال  من خالل 

 Pneumatic امل�شغ�ط  باله�اء 

حديثة  حتكم  باأنظمة   Control
 ELECTRONIC اإل��ك��رتون��ي��ة 

.CONTROL
االإ�شاءة،  اأنظمة  املعايري  و�شملت 

االإ�شاءة  ا�شتبدال  طريق  عن  وذلك 

 LED ��التقليدية احلالية باأنظمة ال

العايل  االأداء  وذات  للطاقة  امل�فرة 

يف البيئة العملية، وتركيب ح�شا�شات 

التحكم يف املكاتب واملباين واملرافق 

للطالب،  اجلامعية  للمدينة  التابعة 

من  اأك��ر  ا�شتبدال  اإىل  باالإ�شافة 

6،100 م�شباح اإنارة �ش�ارع تقليدي 
ال� LED املر�ّشدة  مب�شابيح بتقنية 

للطاقة.

اأعمال  ا�شتكمال  اأنه -عند  يذكر 

ملباين  الطاقة  كفاءة  رف��ع  م�شروع 

اجلامعة ومرافقها -  �شيُعد واحداً 

من اأكرب م�شروعات كفاءة الطاقة يف 

اإجمايل  حيث  من  االأو�شط  ال�شرق 

ف��اإن  حتقيقها،  املت�قع  ال���ف���رات 

ال�فر املت�قع بلغ 99.7 ملي�ن كيل� 

واط �شاعة �شن�ياً، اإ�شافًة اإىل االأداء 

االأف�شل الأجهزة التكييف واالإ�شاءة؛ 

امل�شروع  من  املت�قع  ال�فر  اأن  اأي 

يعادل ا�شتهالك اأكر من 158 األف 

برميل نفط مكافئ، وتفادي ح�ايل 

األ��ف ط��ن م��رتي م��ن انبعاثات   57
الكرب�ن ال�شارة، اأي ما يعادل االأثر 

األف   958 من  اأكر  لزراعة  البيئي 

�شتلة �شن�ياً.

وت�شعى ال�شركة ال�طنية خلدمات 

كفاءة الطاقة يف ر�شالتها اإىل خدمة 

االإ�شرتاتيجي  اال���ش��ت��دام��ة  ه��دف 

اململكة  روؤي���ة  م��ن  املنبثق  للمملكة 

2030 الرامية اإىل حتقيق وف�رات 
كبرية يف الطاقة وخف�ض االنبعاثات 

الكرب�نية.

د. الصقير: المشروع سيسهم في تحقيق المستهدفات اإلستراتيجية الوطنية لكفاءة الطاقة
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تقنيات الترجمة وصناعة مترجم المستقبل
ر�سالة اجلامعة - اأريج ال�سويلم:

تقيمها  التي  الأن�شطة  �شمن    

اأم�شية  قيمت 
ُ
اأ الرتجمة،  جمعية 

»تقنيات  بعنوان:  الرتجمة  �شالون 

الرتجمة: �شناعة مرتجم امل�شتقبل« 

يف يوم الأربعاء 23/ 11/ 2022م، 

ال�شوء  ت�شليط  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي 

واأهميتها  ال��رتج��م��ة  تقنيات  على 

للمرتجمني، و�شرورة الندماج معها 

والأبحاث  امل�شاريع  ترقية  اأجل  من 

يف  وتعزيزها  الرتجمة،  جم��ال  يف 

يف  �شارك  وامل�شتقبل.وقد  احلا�شر 

هذا احلوار الدكتور �شلطان املجيول 

اأ�شتاذ اللغويات احلا�شوبية امل�شارك 

بق�شم اللغة العربية، والدكتور حممد 

امل�شاعد  اللغويات  اأ�شتاذ  الزهراين 

بق�شم اللغة الفرن�شية والرتجمة،.

املجيول  �شلطان  الدكتور  واأ�شار 

اإىل  اللقاء  حم��اور  ت��داول  اأثناء  يف 

من  م��ك��ون��ة  ال��رتج��م��ة  تقنيات  اأن 

يُ�شّمم  م��ا  منها  تطبيقات،  ع��دة 

من  يُ�شمم  م��ا  ومنها  التقني،  م��ن 

املرتجم، ومنها ما يُ�شّمم من الثنني 

مًعا مع ثالث يكون خبرًيا يف معاجلة 

اللغة الطبيعية، وهي تعك�س املراحل 

التاريخية يف �شناعة هذه التقنيات، 

على  العتماد  مبرحلة  ب��داأت  التي 

القواعد، وهي مرحلة تتطلب خبرًيا 

تقنياً  ثم  البناء  يف  وترجمًيا  لغوًيا 

منهج  مب��رح��ل��ة  ث��م  الت�شميم،  يف 

ناقاو  ماكوتو  ابتكره  ال��ذي  الأمثلة 

ب�شبب  اليابانية،  كيوتو  جامعة  يف 

القواعد  منهج  تطبيق  ا�شتحالة 

بني  والرتكيبي  ال�شريف  والتحليل 

اإْذ  الأخرى،  واللغات  اليابانية  اللغة 

والبناء  اجلمع  املنهج  ه��ذا  يتطلب 

وال��ت��ح��ري��ر  وال���رتت���ي���ب  والإدارة 

لغتني  ترجمية بني  لأمثلة  والتدقيق 

املرحلتني  ه��ات��ني  وت��ل��ت  اأك����ر.  اأو 

الإح�شائية  الآلية  الرتجمة  مرحلة 

جوجل  �شركة  عليها  اعتمدت  التي 

 ،2016 ع��ام  2006 حتى  ع��ام  من 

التي  الع�شبية  ال�شبكات  مرحلة  ثم 

اعتمدت عليها �شركة جوجل وعدة 

�شركات اأخرى اأكر دقًة من جوجل 

وهذه  2016م،  عام  منذ  البناء  يف 

التطبيقات يقوم على مراحل بنائها 

مهتمون وممار�شون يف معاجلة اللغة 

الطبيعية. كما اأ�شار الدكتور �شلطان 

املراحل  ه��ذه  ك��ل  اأن  اإىل  املجيول 

الأربعة فّعالة يف يومنا ويف امل�شتقبل، 

القائمة  الأوىل  املرحلة  فتطبيقات 

للم�شاريع  م��ه��م��ة  ال��ق��واع��د  ع��ل��ى 

حمددة  متوازية  مل��دون��ات  اخلا�شة 

املجال، يُ�شتهدف بها �شريحة معينة، 

للطالب  ترجمية  تطبيقات  كبناء 

اأو للممار�شني  النا�شئني يف التعليم، 

اأو  ال�شحة،  قطاعات  يف  ال�شحيني 

العرب  غري  من  والعاملني  لل�شّياح 

للمعدات  اأو  ال�شياحة،  ق��ط��اع  يف 

اأم��ا  ال��دف��اع.  قطاع  يف  الع�شكرية 

لكل  اأ�شا�شية  فهي  الأمثلة  مرحلة 

متخ�ش�س يف الرتجمة لبناء قواعد 

ترجمية تُفيد جوانب ترقية البحث 

واملتو�شطة  الكبرية  امل�شاريع  واإدارة 

اأما تطبيقات  وال�شغرية يف املجال. 

الإح�شائية  الآل��ي��ة  الرتجمة  منهج 

الآلية  الرتجمة  منهج  وتطبيقات 

ال�شركات  مهاّم  من  فهي  الع�شبية 

ال���ك���رى؛ لأن���ه���ا ت��ت��ط��ل��ب ب��ي��ان��ات 

اجلمل  ماليني  من  تتزايد  ترجمية 

الهدف،  واللغة  امل�شدر  اللغة  بني 

كلفة  ذات  لغوية  من���اذج  وتتطلب 

بناء  اإىل  تهدف  وكلها  عالية،  تقنية 

ومازالت  كلها،  للغة  اآلية  ترجمات 

تطوير  �شبل  ع��ن  البحث  ط��ور  يف 

بهذين  اأدائ��ه��ا  وحت�شني  معاجلاتها 

اأي�ًشا،  القواعد  منهج  مع  املنهجني 

امل�شتقبل،  يف  تطويرها  بلغ  ومهما 

اللغوي  الإدراك��ي  امل�شتوى  تبلغ  فلن 

ال����ذي ي��ت��م��ي��ز ب���ه ع��ق��ل الإن�����ش��ان 

امل�شتويات  م��ع  امل��ت��ج��ّدد  امل��رتج��م 

ال�شياقية املتجددة والالمتناهية من 

اجلمل  ومن  وال�شتعارات  املجازات 

التحولت  ومن  اجلديدة  التوليدية 

املتقلّبة للدللت واملعاين يف اللغات 

م�شاألة  الدكتور  تناول  ثم  الطبيعية. 

الفكرية،  وال��ق��وان��ني  الأخ��الق��ي��ات 

متبلورة حمليًّا  غري  زال��ت  ما  واأنها 

البيانات  نطاق  يخ�ّس  فيما  بدقة 

اللغوية، م�شرًيا اإىل اأن اأنظمة امللكية 

خمتلفة  اللغوية  للبيانات  الفكرية 

الذي  اأن  دول��ة، غري  اإىل  دول��ة  من 

يف  ا�شتخدامها  اأن  هو  يبدو حمليًّا 

الأغرا�س البحثية والأكادميية، دون 

اأمٌر  التجارية،  لالأغرا�س  تكون  اأن 

العادل  ال�شتخدام  ول��ه��ذا  ممكن، 

جتعلها  التي  التنظيمية  �شياغاته 

�شيا�شة كل جهة من  مقبولة ح�شب 

جهات املراكز واملوؤ�ش�شات والهيئات 

ال��ب��ح��ث��ي��ة.  اأم����ا ال��دك��ت��ور حممد 

ال���زه���راين ف��ق��د ت��ط��رق يف ب��داي��ة 

اجلل�شة اإىل تعريف تقنية الرتجمة 

واأنها متثل اأي اأداة حمو�شبة تُ�شتخدم 

يف عملية الرتجمة، واأكد اأن التحول 

�شعباً  يكون  ق��د  ا�شتخدامها  اإىل 

على املرتجم التقليدي، غري اأن هذا 

على  مفرو�ًشا  يكون  يكاد  التحول 

كل مرتجم يف الوقت احلايل. ومن 

املهم من الآن اأن يُ�شاهم املرتجم يف 

على  بالتعّرف  وذل��ك  املجال،  ه��ذا 

تلك التقنيات وتطبيقاتها مثل: نُظم 

اإدارة امل�شطلحات، وذواكر الرتجمة، 

والرتجمة  البيانات،  حتليل  واأدوات 

التفاعلية  ال��ع��م��ل  وب��ي��ئ��ة  الآل���ي���ة، 

فريق  اأع�شاء  توا�شل  ت�شهل  التي 

بالإ�شافة  بع�شهم،  م��ع  الرتجمة 

الن�س  ج���ودة  �شمان  اأدوات  اإىل 

تطرق  ثم  لغوياً.  وتدقيقه  املرتجم 

د. الزهراين لأنظمة اإدارة الرتجمة 

TMS وهي بيئة عمل ت�شاعد على 
باحرتافية  الرتجمة  م�شاريع  اإدارة 

م���ن خ���الل ع���دة م���ي���زات جت��اري��ة 

 ،CAT tools اأو  تقنية  واأدوات 

مب�شاركة  ال�شماح  خ�شائ�شها  ومن 

العميل يف امل�شروع، واإتاحة التخزين 

من  وحفظها  للم�شاريع  ال�شحابي 

حتتويه  ما  اإىل  بالإ�شافة  ال�شياع، 

بيانات  وقواعد  ترجمية  ذواكر  من 

�شوؤال  عن  اإجابة  ويف  م�شطلحية. 

يختار  وكيف  املرتجم  يبداأ  اأين  من 

حممد  د.  اأك���د  املنا�شب؟  ال��ن��ظ��ام 

يكون  اأن  ���ش��رورة  على  ال��زه��راين 

للمرتجم هدف ي�شاعده على اختيار 

متنوعة  فالأنظمة  املنا�شب.  النظام 

ما  فمنها  خمتلفة.  خ�شائ�س  ولها 

هو خم�ش�س لالأفراد ومنها ما هو 

جماين  وبع�شها  لل�شركات،  موجه 

ما  وهناك  الثمن.  مدفوع  والآخ���ر 

بعينها.  لغوية  لأزواج  خم�ش�س  هو 

تتبعه،  الذي  النهج  ح�شب  وتختلف 

واآخر  الذاكرة  على  يعتمد  فبع�شها 

ال��ل��غ��وي��ة.  امل���دون���ات  ع��ل��ى  يعتمد 

بني  جت��م��ع  هجينة  ن��ظ��م  وه��ن��اك 

الرتجمة،  وذاكرات  الآلية  الرتجمة 

التوطني  اأن هناك نظًما تدعم  كما 

والرتجمة الإبداعية. اأما عن فائدة 

املدونات للمرتجم فهي و�شيلة مفيدة 

القوامي�س  على  ل��الط��الع  عموماً 

وامل�شارد وبنوك املعلومات املختلفة، 

من  للمرتجم  مفيدة  اأي�����ش��اً  لكنها 

الرتجمة  خيارات  تقدم  اأنها  ناحية 

اأن  وميكن  املختلفة.  �شياقاتها  يف 

النظام  م��دجم��ة يف  امل��دون��ة  ت��ك��ون 

 corpus نف�شه وي�شمى هذا النهج

 based Machin translation
على  املعتمدة  الآل��ي��ة  الرتجمة  اأي 

املدونات. وقد تكون املدونة م�شتقلة 

ب��ذات��ه��ا. ويف احل��ال��ت��ني، لب���د من 

امل��دون��ات؛  ا�شتخدام  عند  احل���ذر 

لأن هناك مدونات تاأخذ من جميع 

امل�شادر ول تكون موثوقة، يف املقابل 

اأ�ش�س  على  قائمة  م��دون��ات  هناك 

علمية ون�شو�س مرتجمة معروفة.

حممد  د.  ق����دم  ال��ن��ه��اي��ة  ويف 

الزهراين بع�س الن�شائح مل�شتخدمي 

من  ف��ح��ذر  ال��رتج��م��ة،  يف  التقنية 

العتماد الكامل على الرتجمة الآلية، 

فال بد من معرفة اأخطاء الآلة والتنبوؤ 

التحرير  خ��الل  من  ومعاجلتها  بها 

الالحق، ولبد من اختيار نظم اإدارة 

ذاك��رات  وا�شتخدام  اآم��ن��ة،  برجمة 

موثوقة. والتاأكد من اإعدادات الأمان 

يف نظم اإدارة الرتجمة حتى ل ي�شيع 

الهتمام  من  ولب��د  امل��رتج��م.  جهد 

بجودة العمل لأنها تعك�س احرتافية 

املرتجم ومهنيته واأخالقياته.

د. الزهراين ود. املجيول ي�صاركان يف اأم�صية ل�صالون الرتجمة

 موقع الت�سوير: املنطقة ال�سرقية       

يبلغ طول النَُّحام الكبري 130 �شم، وهو من الطيور 

ب�شاقني طويلتني  يتميز  كبرية احلجم، حيث  اخلوا�شة 

ت�شاعدانه يف البحث عن طعامه يف ال�شواحل الطينية،  

البلوغ   اأو دون  البالغ عن �شغري العمر  ويختلف النحام 

من حيث اللون واحلجم، حيث النحام البالغ لونه اأبي�س 

حواف  مع  ال���وردي  اللون  ب��درج��ات  اأجنحته  وتكت�شي 

�شوداء ، لكن النحام �شغري العمر لونه رمادي متدرج، 

بدون اللون الوردي. كما اأن حجم الذكر اأكر من حجم 

املهاجرة يف  الطيور  اأنواع  الكبري  من  والنَُّحام  الأنثى. 

م�شاهدة  وميكن  للمملكة،  البحرية  واجل��زر  ال�شواحل 

النحام ما بني ف�شلي اخلريف والربيع.

اإعداد وت�سوير:    

اإبراهيم ال�سوامني 

ق�سم الإعالم 

االسم العربي: النحام الكبير  
 Greater Flamingo

طير السعد



وجه  على  اللغات  وتعددت  كرثت 

التوا�صل  ط��رق  واختلفت  الأر����ض، 

بني ال�صعوب والدول والأقاليم، ففي 

ك��ل م��ك��ان جت��د منطا ول��غ��ة معينة 

للحوار  و�صيلًة  لتكون  م�صتخدمة 

بينهم. وبكل تاأكيد ومن املتفق عليه 

وبالغ  كبري  ت��اأث��ري  لها  الكلمات  اأن 

ب�صكل  ���ص��واًء  الأف���راد  م�صتوى  على 

وعندما  �صلبي.  ب�صكل  اأم  اإيجابي 

اأو دولة ما  ي�صافر الفرد اإىل مدينة 

اللغة  تت�صابه معه يف  اأو  تت�صارك  ل 

ا�صتخدام  اإىل  ي�صطر  فاإنه  نف�صها، 

للتوا�صل  واملكت�صبة  البديلة  اللغة 

م��ع الآخ��ري��ن ه��ن��اك.  بجانب هذه 

اأي�صا لغات  اللغات امل�صموعة هناك 

مرئية غري م�صموعة وهي ما ت�صمى 

 Body Language« اجل�صد  لغة 

حركات  عن  عبارة  اجل�صد  لغة   .«

املتحدث   بها  يقوم  تعابري خا�صة  اأو 

اللغة  م��ع  اإ�صافية  ر�صالة  لإي�صال 

التوا�صل  لغة  لتعزيز  امل�صتخدمة؛ 

لهذه  امل�صتقِبل  الآخ���ر  ال��ط��رف  م��ع 

الر�صالة اأو العبارات. ففي كثري من 

الأحيان يُ�صاء فهم بع�ض املفردات اأو 

العبارات املكتوبة يف و�صائل التوا�صل 

لغة  وج��ود  ع��دم  ب�صبب  الجتماعي 

لتو�صيح  ال�صوتية  اللغة  اأو  اجل�صد 

املراد منها. 

التعليم والتدري�س ولغة اجل�سد

اأن ا�صتخدام لغة اجل�صد  ل �صك 

املعلمني  ي�صاعد  ال��ت��دري�����ض  اأث��ن��اء 

واملعلمات يف اأداء مهمتهم التعليمية 

والرتبوية ب�صكل اأف�صل، اأثناء عملية 

ال�صرح، اأو حتى عند اإعطاء توجيهات 

�صلوكية وحركية للطالب والطالبات. 

اجل�صد  حلركة  اأي�صا  احل��ال  كذلك 

للمتعلمني، فهي مهمة جداً، وينبغي 

ل��ل��م��ع��ل��م م��ع��رف��ت��ه��ا 

وحتليلها  وق��راءت��ه��ا 

ج��داً  �صريع  ب�صكل 

اأبعاد  اإىل  للو�صول 

ت����ل����ك ال���ت���ع���اب���ري. 

فبع�ض هذه التعابري 

واملالمح تعطي املعلم 

تركيز  على  دللت 

اأو  ال���ط���الب  ب��ع�����ض 

تعترب  لذلك  عدمه. 

مهمة  اجل�صد  لغة 

التوا�صل  يف  ج���داً 

املر�صل  الطرف  بني 

امل�صتقِبل  وال��ط��رف 

الدرا�صية  القاعة  اأو  الف�صل  داخ��ل 

بجانب اللغة ال�صمعية 

امل�صتخدمة اأي�صاً.

فقط  الع���ت���م���اد 

ع���ل���ى ل���غ���ة واح�����دة 

يف  الأخ���������رى  دون 

التعليمية  ال��ع��م��ل��ي��ة 

ل  التعليمية  وغ���ري 

لإج���راء  كافيا  يعترب 

ع��م��ل��ي��ة ال��ت��وا���ص��ل 

ب����ني الأ����ص���خ���ا����ض. 

واملربي  املعلم  يحتاج 

بلغة  اله��ت��م��ام  اإىل 

اجل�صد؛ لتكون و�صيلة 

العملية  اأث��ن��اء  فعالة 

التعليمية. وينبغي اأي�صا جتنب بع�ض 

عدة  لها  التي  اأو  العفوية  احلركات 

معان وتختلف من ثقافة لأخرى، على 

كافة  ب�صم  اليد  حركة  املثال  �صبيل 

الأ�صابع لبع�صها البع�ض وحتريكها من 

اأعلى اإىل اأ�صفل قد تعطي عدة معان 

ودللت مثل: النتظار، اأو التمهل يف 

عمل �صيء ما، اأو رمبا تعطي دللت 

اأو  الوعيد  مثل:  ح��دة  اأك���رث  اأخ���رى 

التهديد بالقيام بردة فعل ما للموقف 

احلا�صل بني الأطراف املعنية. لذا فاإن 

مهارات التدري�ض تعتمد على عنا�صر 

متعددة، من اأهمها املعرفة  واخلربة، 

ولغة اجل�صد!

ال�صنة الأوىل امل�صرتكة

لغة الجسد في التدريس

)النفط(  الأ�صود  والذهب  طويلة  عقود  منذ 

الطاقة  توليد  من  الأك��رب  الق�صط  على  ي�صتحوذ 

عال�مياً، وظل مرتبعاً ومازال يرتبع على عر�صها، 

اطره وتاأثريه على البيئِة ودوره يف  لكن مع ِذكر مخَ

ال�محرك  اأ�صبح  الدولية، حيث  ال�صراعات  خلق 

لتوليد احلرب وال�صالم معاً، ومع تقلبات اأ�صواق 

اجليو�صيا�صية،  للتقلبات  ال�م�صاحبة  الطاقة 

بالإ�صافة اإىل التوجه العال�مي للحِدّ من انبعاث 

الأن��ظ��ار  توجهت  وال��ك��رب��ون،  الدفيئة  ال��غ��ازات 

املتجددة  الطاقة  اأو  النظيفة  الطاقة  بدائل  اإىل 

الأنهار،  وم�صبات  والرياح،  ال�صم�ض،  اأ�صعة  من 

وال�����ص��دود، واحل���واج���ز امل��ائ��ي��ة، وح��رك��ات امل��د 

اأن��ه يف الآون��ة الأخ��رية  واجل���زر... وغريها. اإل 

اأ�صبح احلديث عن عائلة جديدة ان�صمت لأ�صرة 

الأخ�صر  الهيدروجني  وت�صمى  حديثاً،  الطاقة 

الأبرز  ال�مو�صوع  الذي �صار  )الذهب الأخ�صر(، 

عن  الت�صاوؤلت  واأث��ريت  العاملية،  ال�صاحة  على 

له  وهل  مميزاته؟  وماهي  ينتج؟  وكيف  ماهيته، 

اإنتاج  يف  الأول  املركز  �صيحتل  وه��ل  �صلبيات؟ 

الآم��ن  واخل��ي��ار  البديل  �صيكون  وه��ل  الطاقة؟ 

واملتاح يف امل�صتقبل القريب؟...  

يُعترب عن�صر الهيدروجني )H( الأكرث وفرة على 

كوكب الأر�ض، ولكن ب�صورة غري نقية وغري فعالة، 

وتخزينه،  وجمعه  لف�صله  اأخ��رى  طاقة  ويتطلب 

التي  اجل��دي��دة  ال��ط��رق  م��ن  الطريقة  ه��ذه  وتعد 

تقوم بف�صله من املاء الذي يتكون بدوره من: ذرتي 

هيدروجني وذرة اأوك�صجنيH2O، عرب ا�صتخدام 

م�صادر الطاقة ال�ُمتجددة، وي�صمى يف هذه احلالة 

)الهيدروجني الأخ�صر( وهو املن�صود عاملياً. ومن 

ا�صتخدام  �صيوعاً  الأكرث  الهيدروجني  اإنتاج  طرق 

احلرارة والتفاعالت الكيميائية لإنتاج الهيدروجني 

وال��غ��از  وال��ن��ف��ط  الع�صوية  امل���واد  م��ن  واإط��الق��ه 

الطبيعي الذي يُعّد اأهم م�صدر له حالياً، وي�صمى 

والطرق  الأزرق(،   )الهيدروجني  احلالة  هذه  يف 

وامل�صوؤولة عن  للبيئة  امللوثة  املظاهر  الأخرية من 

اأك�صيد الكربون CO2. ويعترب  انبعاث غاز ثاين 

التي  الوقود اجلديد  اأنواع  من  نوًعا  الهيدروجني 

بداية  مع  وازده��ر  الثمانينات،  نهاية  مع  ظهرت 

يت�صدر  وم���ازال  الثانية،  الألفية 

الأول����وي����ات ال��ع��امل��ي��ة يف جم��ال 

وذات  والنظيفة  البديلة  الطاقة 

ت�صارعت  حيث  العالية،  الكفاءة 

العقدين  خ��الل  ب��ه  الهتمامات 

ال�صركات  وتناف�صت  الأخ��ريي��ن، 

التي  املحركات  اإنتاج  يف  العاملية 

تعمل بخاليا الوقود الهيدروجيني، 

كال�صيارات، وال�صاحنات، وال�صفن، 

وال���ط���ائ���رات، وح��ت��ى امل��رك��ب��ات 

اأن  اإل  الف�صائية،  وال�����ص��واري��خ 

م��ازال��ت  حالياً  اإن��ت��اج��ه  تكاليف 

كبرية،  لتقنيات  ويحتاج  ُمرتفعة، 

الذي  والتربيد  العايل،  كال�صغط 

قد ي�صل اإىل درجة ال�صفر املطلق، ومعدات خا�صة 

للنقل والتخزين.

اإل اأن الهيدروجني ُعموماً يتميز بارتفاع ُمتواه 

الأحفوري  بالوقود  مقارنة  الناجتة  الطاقة  من 

ك��ف��اءة حتى  اأك��رث  يجعله  اأ���ص��ع��اف، مم��ا  بثالثة 

عند مقارنته مب�صادر الطاقة الأخرى، كالطاقة 

املتجددة التي ل ميكن ا�صتخدامها يف ال�صناعات 

الثقيلة، كما يتميز بعدم انبعاث غازات منه اأثناء 

بوجود  ال��ه��ي��دروج��ني  اح���رتاق  فعند  اح��رتاق��ه، 

الأك�صجني داخل خلية الطاقة فاإن اإنتاج الكربون 

يكون �صفًرا تقريباً. والهيدروجني قابل للتخزين، 

وله عدة ا�صتخدامات يف اإنتاج الكهرباء واحلرارة 

يُ�صتخدم  وكذلك  املنزيل،  الطبخ  ويف  للتدفئة، 

وقوًدا للمحركات والتنقل، كما ميكن خلطه بالغاز 

با�صتخدام   اإىل اخُلم�ض  بن�صب قد ت�صل  املنزيل 

الأ�صطوانات التقليدية نف�صها.

مازالت  التي  العيوب  بع�ض  له  فاإن  ذلك  ومع 

والقادمة،  احلالية  ال�صتثمارية  امل�صاريع  ت��وؤرق 

وجتعل املخاطرة فيه كبرية ،  وتتمثل هذه العيوب 

يف تكلفته العالية جداً، وحاجته ملعدات واأدوات 

الأخ��رى،  ال��غ��ازات  معدات  عن  ُمتلفة  خا�صة 

ويحتاج اإىل طاقة كهربائية ذات ُجهد عاٍل لف�صله، 

املتجددة  الكهربائية  الطاقة  بدائل  وجود  اأن  اإل 

التكاليف  م��ن  احل���ِدّ  يف  ت�صاهم  ق��د  والنظيفة 

الهيدروجني  لغاز  اأن  كما  العالية. 

العامة،  ال�صالمة  على  م��اط��ر 

لال�صتعال،  قابل  ُمتقلب  غاز  لأنه 

ويحتاج اإىل اإجراءات اأمن و�صالمة 

عالية. اإل اأنه يف ال�صنوات املقبلة 

حيث  ال��ن��ظ��رة،  تلك  تتغري  رمب��ا 

تتوقع  علمية  درا���ص��ات  هناك  اإن 

اإنتاجه، و�صهولة  تكاليف  تخفي�ض 

معاجلته وتخزينه ونقله.

ومن اجلدير بالذكر اأن اململكة 

ال��ع��رب��ي��ة ال�����ص��ع��ودي��ة ت��ع��د �صمن 

كما  اإنتاجه،  يف  ال�صباقة  النُخبة 

ت�صديره،  الرابعة عاملياً يف  تعترب 

ال�صنوات  يف  الأوىل  ت��ك��ون  وق��د 

�صنذكر  وه��ن��ا   .2030 ل��روؤي��ة  طبقاً  ال��ق��ادم��ة 

2022م  ل��ه يف ع��ام  اإن��ت��اج��اً  ال��ع��امل  اأك���رث دول 

واليابان،  اأملانيا،  وه�ي:  بلومبريغ،  ل�موقع  طبقاً 

واأوكرانيا،  وهولندا،  وفرن�صا،  اجلنوبية،  وكوريا 

وبريطانيا، واأمريكا، وكندا، وال�صني، والدمنارك، 

على  الهند  ثم  وال�صعودية،  واأ�صرتاليا،  وال�صويد، 

الهيدروجني  من  العال�مي  الإنتاج  ويبلغ  التوايل. 

2021م،  لبيانات  طبقاً  ال�صنة،  يف  طًنا   120
وتقدر ُم�صاهمة الهيدروجني يف ا�صتهالك الطاقة 

2019م، ومن  %4 عام  ب�  ُقدرت  بن�صبة  العاملي 

املتوقع اأن ترتفع الن�صبة بحلول 2040م اإىل اأكرث 

من %20، يف حني اأن درا�صات واإح�صائيات تتوقع 

اأنها قد ت�صل اإىل اأعلى من %50 ما بعد 2050م.

وع��م��وم��اً ي���رى نُ�����ص��ط��اء ال��ب��ي��ئ��ة وال�����ص��رك��ات 

العامل  حول  احلكومات  من  وكثري  وامل�صتثمرون 

بال  الأخ�صر  للهيدروجني  �صيكون  امل�صتقبل  اأن 

منازع، يف �صبيل التقليل من العتماد على الوقود 

املوعودة  القادمة  ال�صنوات  وملواجهة  الأحفوري، 

واإب��ط��اء  العال�مي،  احل���رارة  ارت��ف��اع  م��ن  مبزيد 

معدل الحتبا�ض احلراري، وتخفيف حدة التغري 

العملي  اخليار  هو  الهيدروجني  ليكون  املناخي، 

تنخف�ض  اأن  اأمل  واملناخ، على  البيئة  الآمن على 

تكاليف اإنتاجه وتخزينه ونقله م�صتقباًل.

كلية علوم الأغذية والزراعة

مرحلة  اأع��ت��اب  ع��ل��ى  ن��ح��ن   

الفرتا�صي،  العامل  من  ثالثة 

اأمناط احلياة،  كل  تُغري  مرحلة 

م��واٍز  ع��امل  اإىل  الب�صر  وتنقل 

دفعت  مرحلة  امل���ادي،  للعامل 

ك��ربى ال���دول وال�����ص��رك��ات اإىل 

اإ�صرتاتيجياتها  تخطيط  اإعادة 

واأه��داف��ه��ا ال��ت��ن��م��وي��ة مل��واك��ب��ة 

التكنولوجي. التطور  هذا 

ب�صكل  ي��ت��زاي��د  ف��ال�����ص��ب��اق 

م�����ذه�����ل ن����ح����و احل���������ص����ور 

ف�������ص���اء  يف  وال�����ص����ت����ث����م����ار 

امل���ي���ت���اف���ري����ض الف���رتا����ص���ي،  

وال����ص���ت���ث���م���ار ف���ي���ه ���ص��رك��ة 

ماكدونالدز  ميتا،  اإىل  ا�صمها  تغري  في�صبوك 

الأم��ري��ك��ي��ة ت��ن�����ص��ئ م��ط��اع��م اف��رتا���ص��ي��ة يف 

املتحدة  العربية  الإم��ارات  دولة  امليتافري�ض، 

ت��ط��ل��ق ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة دب���ي ل���� امل��ي��ت��اف��ري���ض 

يف  القت�صاد  ل���وزارة  ج��دي��ًدا  م��ق��ًرا  وتفتتح 

ع��امل امل��ي��ت��اف��ري���ض، وغ��ريه��ا ك��ث��ري. ف��م��ا هو 

مليتافري�ض؟   ا

اإن فكرة امليتافري�ض ظهرت من خالل رواية 

فينجي  فينور  للكاتب  ترونيمز 

ي�صور  التي  1981م،  العام  يف 

ب��داع��ي  ل���ف ب�����ص��ك��ل اإ ف��ي��ه��ا امل���وؤ

ميكن  ال��ذي  الفرتا�صي  العامل 

الواجهة  اإليه من خالل  الو�صول 

العقل  على  القائمة  احلا�صوبية 

مفهوم  ظهر  ثم  وم��ن  الب�صري، 

من  ر�صمي  ب�صكل  )امليتافري�ض 

نيل  ل�  الثلج  حتطم  رواية  خالل 

1992م،  العام  يف  �صتيفن�صون 

ال���ت���ي ت�������ص���ف ال���ت���ف���اع���ل ب��ني 

ف��ات��ار  الأ خ��الل  م��ن  الأ�صخا�ض 

اللكرتوين  العامل  يف   Avatar
ال��ذي ي���وازي ال��ع��امل ال��واق��ع��ي، 

امليتافري�ض،  الفرتا�صي  العامل  على  ويطلق 

الأبعاد  ثالثي  الفرتا�صي  الواقع  جمال  فهو 

الآخرين  مع  الأ�صخا�ض  فيه  يتفاعل  ال��ذي 

با�صم  املعروفة  الرقمية  التمثيالت  خالل  من 

فاتار. الأ

تقنية  اأن  اإىل  احلديثة  الدرا�صات  وتو�صلت 

الإيجابيات،  من  بالعديد  تتميز  امليتافري�ض 

فاإن  ثم  ومن  وال�صرعة  بالفورية  تت�صم  فهي 

بجانب  اأف�����ص��ل،  ب�صكل  يتم  الأع��م��ال  اإجن��از 

عوائد  وحتقيق  التعليم،  تطوير  يف  ت�صهم  اأنها 

�صخمة. ا�صتثمارية 

وجدير بالذكر اأن بيع الأرا�صي الفرتا�صية 

ورمب��ا  امليتافري�ض  يف  امل�صروعات  اأه��م  م��ن 

ت��ع��د مبثابة  ن��ه��ا  لأ امل���ادي؛  ال��ع��امل  م��ن  ك���رث  اأ

من  اإن  حيث  امل��ي��ت��اف��ري���ض،  ل���  ال��دخ��ول  اإذن 

ال�صتثمار  ي�صتطيع  افرتا�صية  اأر�صاً  ميتلك 

اأو  تاأجريها،  اأو  ببيعها،  فيها  باملتاجرة  اإم��ا 

واحلفالت،  العرو�ض  تنظيم  يف  ا�صتخدامها 

الفرتا�صية. واملتاجر  املعار�ض  اإقامة  اأو 

مفهوم،  جم��رد  امليتافري�ض  يعد  مل  اأخ��رياً 

ف���ب���دلً م���ن م�����ص��اه��دة وت�����ص��ف��ح امل��ح��ت��وى 

الل����ك����رتوين، ي��ت��ي��ح امل��ي��ت��اف��ري���ض ال��دخ��ول 

بوجودنا  ن�صعر  يجعلنا  ع��امل  يف  والتج�صد 

اآخر،  مكان  يف  اأو  اآخرين  اأ�صخا�ض  مع  فعال 

ف��ه��و مب��ث��اب��ة ع���امل ث��ال��ث اف��رتا���ص��ي ي��اأخ��ذ 

والتقنيات  ن��رتن��ت  الإ وم��ن  �صيئا  ال��واق��ع  م��ن 

كما  وه��و  اأخ��رى،  وخ�صائ�ض  اأ�صياء  الذكية 

فنب�ض  حياة  له  اأعطيت  الذي  »الإنرتنت  قيل 

! » قلبه

طالب دكتوراة يف  الإعالم 
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فيصل الشميري

محمد المسّلم

أ. حسين الغاوي

عائلة جديدة.. الذهب األخضر

)الميتافيرس(؟! هل نحن مستعدون لـ

من  وبتوجيه   - العليا  ال��درا���ص��ات  ط��الب  من  الكثري  يعمد 

م�صرفيهم- اإىل ح�صاب قيمة الثبات وال�صدق لال�صتبيان، وفيما 

يلي �صوف نتناول الثبات. يف الغالب يتكون ال�صتبيان من:

النوع الأول: بيانات خا�صة باملبحوث واأ�صئلة مرتبطة مبو�صوع 

البحث.

النوع الثاين: بيانات خا�صة باملبحوث واأ�صئلة ومقيا�ض مرتبط 

مبو�صوع البحث.

النوع الأول ل يتطلب قيا�ض الثبات لالأ�صباب التالية:

1- اأن ال�صتبيان يت�صمن متغريات غري كمية، مثل املتغريات 
من خالل  قيا�صها  ل ميكن  املتغريات  وهذه  والرتيبة،  ال�صمية 

الثبات.

2- قيا�ض الثبات يتعامل مع متغريات كمية فقط.
3- ل يوجد ترابط بني اأ�صئلة ال�صتبيان  من حيث ما تقي�ض. 

مثال :

�ض15 » هل �صبق لك ال�صفر خارج اململكة؟«   

�ض16 »�صبب ال�صفر: 

اأ-درا�صة     ب- �صياحة     ج- عمل   د- عالج    ه�-غري 

ذلك.

على الرغم من اأن ال�صوؤالني لهما قيم عددية اإل اأنها ل تدخل 

املتغري  وقيم  ا�صمي،  ملتغري  راجعة  القيم  تلك  لأن  القيا�ض؛  يف 

ال�صمي ل تدخل يف القيا�ض.

اأ�صئلته    جلميع  ت��ك��ون  اأن  يتطلب  ال��ث��ب��ات  اأن  ح��ني  يف   -4
املوا�صفات نف�صها وخيارات الإجابة ذاتها )مقيا�ض ليكرت(.

 .
ً
لي�ض خطاأ ال�صتبيان  اأ�صئلة  الإجابات يف  التغري يف  اأن   -5

واأ�صبحت  القبلي،  القيا�ض  العمل يف  املفردة عاطلة عن  )مثال: 

تعمل يف القيا�ض البعدي(.

مثال:

الأ�صبوعني  يف  لل�صوق  ذهبت  مرة  كم  القبلي:  القيا�ض  يف   -

املا�صيني؟ الإجابة: 4 مرات.

الأ�صبوعني  لل�صوق يف  كم مرة ذهبت  البعدي:  القيا�ض  - يف 

املا�صيني؟ الإجابة: مل اأذهب. هل الختالف ميثل عدم ثبات!

النوع الثاين من ال�صتبيان:

ال�صتبيان الذي يت�صمن مقيا�صاً، وهنا لدينا حالتان هما:

الباحث  يربز  اأن  يجب  الباحث، هنا  اإع��داد  من  املقيا�ض   -1
ثبات املقيا�ض.

2- املقيا�ض اأعده باحث اآخر، هنا الباحث بني خيارين:
a. اأن يقوم بقيا�ض الثبات، مما يعني مزيدا من تاأكيد ثبات 

املقيا�ض.

b. اأن ي�صتخدم الثبات الذي مت عر�صه باملقيا�ض.
مقيا�ض،  بدون  ا�صتبياًنا  �صمم  الذي  الباحث  اأن  اخلال�صة: 

عليه اأن يقوم بقيا�ض جودة ال�صتبيان فقط.

وميكن الو�صول اإىل جودة ال�صتبيان من خالل:

اأ-  كتابة ال�صتبيان.

ب- ت�صحيح ال�صتبيان لغوياً.

ج- عر�صه على مكمني يف  مو�صوع البحث نف�صه ولي�ض يف 

التخ�ص�ض العام للمحكم.

من  للتاأكد  الدرا�صة؛  من جمتمع  عينة  على  اأويل  قيا�ض  د- 

فهمهم لأ�صئلة ال�صتبيان.

اأ�صتاذ املناهج والقيا�ض بكلية العلوم الإن�صانية و الجتماعية

نبض المنهجية
أ.د. سعود بن ضحيان الضحيان

نبض المنهجية

األفا كرونباخ: لقد اأهانوك كثرياً
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�إليها،  تتطلع  �آفاق  ر�ؤية  لكّل 

حتقيقها،  �إىل  ت�سعى  ��أه��د�ف 

�ل��و���س��ول  ت��ط��م��ع يف  �ن���ت���ائ���ج 

�إل��ي��ه��ا، �ل���ن ي��ت��ح��ق��ق ذل���ك �إال 

�إىل  ي�ستند  حم��ك��م  بتخطيط 

�لد��فع  يف  ��لعلمية  �ملنطقية 

كلية  حت��وي��ل  �يف  ��الأه�����د�ف. 

�الآد�ب -بجامعة �مللك �سعود – 

�الإن�سانية  �لدر��سات  كلية  �إىل 

��الج��ت��م��اع��ي��ة خ��ر م��ث��ال على 

�أ.د.  �أ�س����ارت  كما  فهو  ذل��ك؛ 

م���قال����ها  يف  �لعي�سى  م��ن��ال 

�ملعن���ون ب� »حتويل كلية �الآد�ب لكلية �لدر��سات 

قر�ر  ��الآفاق«  �لر�ؤية  ��الجتماعية،  �الإن�سانية 

تهدف  طموحة  ر�ؤي��ة  من  ينطلق  ُم��رٌر  �سائب 

�إىل �لتطوير ��لتجديد يف �آن ��حد.

�سّباق  علمي  ���س��رٌح  �سعود  �مل��ل��ك  �ج��ام��ع��ة 

�ل�سعودية  ر�ؤية  �فق  �لتطور  عجلة  مو�كبة  يف 

من  �لعي�سى  منال  �أ.د.  �سطرته  �فيما   ،٢٠٣٠

يف  �أ�ؤي���ده  موفق  �جتهاد  �مقرتحات  ت��اأم��ات 

�أفكاره  كثر من جو�نبه، ��أختلف مع بع�ض من 

يف طرح �أ�جزه فيما يلي:

ثابتة  بُخطا  ت�سر   ٢٠٣٠ �ل�سعودية  ر�ؤية   -١

لتحقيق �أهد�ف �إ�سرت�تيجية، ��إجناز�ت مثمرة، 

��إ���س��ام��ّي  ع��رب��ّي  بعمق  ُمغلّفة 

مقدرتنا  �ي��رز  هويتنا،  يحفظ 

بدعم  �لطموحات،  حتقيق  على 

��سمو  �ل�سريفني  �حلرمني  خادم 

�رعايتهما،  �الأم���ني  ع��ه��ده  �يل 

يتم  �لن  �ملخل�سني،  �أبنائه  باأيدي 

بكل  �لتم�ّسك  ع��ن  مب��ع��زل  ذل��ك 

هذه  على  �حلفاظ  �ساأنه  من  ما 

�ل�سعي  مقدمته  �يف   ، �ل��ه��وي��ة 

ل�����س��ام��ة ل��غ��ة �ل���ق���ر�آن �ل��ك��رمي 

لذ�  ؛  �ل�سعف  �أ�  �لتحريف  من 

باللغة  �الهتمام  على  فالباعث 

�سوق  معطيات  ع��ن  مت��ام��ا  خمتلف  �ل��ع��رب��ي��ة 

�لعربية  �للغة  ��ون  ����سَ �متطلباته،   ، �لعمل 

�ملقام  يف  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  م�سوؤ�لية 

فكيف   ، عربّي  م�سلم  ك��ّل  �م�سوؤ�لية   ، �الأ�ل 

! بتعليمها  يكون �حلال مع �ملخت�سني 

�للغة  ق�سم  �إغ��اق  مقرتح  م��ع  �أختلف  ل��ذ� 

تفعيل  ت��و���ّس��ع  ��أ���س��ت��ب��دل��ه مب��ق��رتح  �ل��ع��رب��ي��ة، 

�سوق  �ح��ت��ي��اج��ات  ل��ي��ائ��م  �لق�سم  خم��رج��ات 

جم���االت  يف  ف��ق��ط  ح�����س��ره��ا  د�ن  �ل��ع��م��ل، 

�أكادميية.

م�ستقبل  ع��ن  ت�����س��ا�ؤال  �أط����رح  ك��ذل��ك   -٢

�لتي  �لبينية-  ��لدر��سات  �لنوعية  �الأب��ح��اث 

�أ�سارت �إليها �أ.د. منال �لعي�سى - يف ظّل عدم 

ثمارها! �جود طلبة علم يقطفون 

٣- ��أخًر� �أ�سر �إىل جزئية تكليف �جلامعة 

مع  �لتعاقد  ج���ّر�ء  م��ن  ك��ب��رة  مالية  ميز�نية 

�لعربي،  �لوطن  �أبناء  من  �لنافع  �لعلم  �أ�سحاب 

زم��ائ��ن��ا  م��ن  �ل��ري��ة  �خل����ر�ت  ذ�ي  م��ع  �أ� 

�لعطاء،  من  �ملزيد  على  �لقادرين  �ملتقاعدين 

منطلقني: من  ��أناق�سها 

على  ق���ادرة  م��وث��وق��ة  ق��ي��اد�ت  للجامعة  �أ- 

نافعا  علًما  يقّدم  من  بني  �الختيار  يف  �لتمييز 

هذه  مثل  يف  للمجامات  �ال جمال  غره،  من 

علمّية  مبعاير  مقّيد  ��الحتكام  �الختيار�ت، 

حمددة. 

هيئة  ع�سو  �أ�  موظف،  كّل  يتقا�ساه  ما  ب- 

ما  مقابل  له  م�سر�ع  حّق  �جلامعة  يف  تدري�ض 

يقّدمه من عمل �جهد، �يف حال تق�سره متلك 

يحول  ما  ��الإج��ر�ء�ت  �ل�سو�بط  من  �جلامعة 

د�ن �الإفر�ط �أ� �لتق�سر.

يف  ر�ئ��دة  �ساخمة  عزيزة  بادنا  �هلل  حفظ 

حار�سة   – قيادتها  �هلل  ��ف��ق  �ملجاالت،  كافة 

�إىل ما فيه خرها ��ساحها،  �للغة �لعربية – 

�جناح،  �تقّدم  تطور  من  �إليه  ت�سبو  ما  �حقق 

�أبناءه �بناته. �لوطن  ��سّخر لهذ� 

��الجتماعية �الإن�سانية  �لعلوم  كلية 

�لعلوم  �الأج���ي���ال  ي���ورث  �لتعلم 

�لتلقي  بطريقة  �ذل��ك  ��مل��ع��ارف، 

��الج��ت��ه��اد  ��لتجربة  ��مل�����س��اه��دة 

�لو�سائل  فيها  �ت�ساعدهم  �لذ�تي، 

�ملتوفرة ��لبيئة �ملتاحة �لتي تو�كب 

�لطاب،  ظ��ر�ف  �ت��و�ف��ق  �لع�سر 

�لتطور  م��ن  �أن��و�ع��ا  �ساهدنا  �ق��د 

ر�ج �ال  ��الزده��ار منذ قر�ن مما 

ال  �الأمم  �آخ���ر  ج��ان��ب  �م���ن  ز�ل، 

�متا�سيا  �جلديد،  تلقي  يف  تتها�ن 

�الأ��ساع  �أثبتت  �لقاعدة،  هذه  مع 

للو�سائل  �ال�ست�سام  �أهمية  مدى 

�جلديدة ��لتقنية �حلديثة.

 �ن��ظ��ر� ل��ل��ت��ط��ور�ت، ��إك��م��اال 

�أن�سئت  للفر�ض  �ت�سهيا  للجهود، 

�مل����د�ر�����ض ��جل���ام���ع���ات ح�����س��ب 

م��ت��ط��ل��ب��ات �ل��ع�����س��ر، �مل���ا ت��ر�خ��ى 

��الإنرتنت،  �لتقنية  �لزمن �تطورت 

��لتو��سل  �لتعامل  �أ�سلوب  �تغر 

عر �ل�سبكات ��الت�ساالت يف �إد�رة 

��لت�سوق،  ��مل��وؤمت��ر�ت،  �مللتقيات 

��الأل���ع���اب �غ��ره��ا م��ن �حل��ق��ول، 

��لتعلم،  للتعليم  �مل��ج��االت  فتحت 

�لفر�ض  �ت��وف��ر  �ل��ت��ن��ا�ل،  ل�سهولة 

�خل��ر�ء  م��ع  للتعلم 

�أن���ح���اء  ���س��ت��ى  يف 

�للجوء  د�ن  �لعامل 

�إىل �ل�سفر �إليهم.

بالتقنية  ��لتعلم 

�حل����دي����ث����ة ����س���و�ء 

�أم  ب���امل���ت�������س���ف���ح، 

م����ع �ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات 

��ل�����ر�م�����ج، �ف��ت��ح 

�مل����ج����االت الإل���ق���اء 

�عقد  �ملحا�سر�ت، 

�ل��������������د�ر�ت ع��ر 

�ل�����س��ب��ك��ات، �ح��ت��ى �حل�����س��ور يف 

عند  �لرقمية  �لدر��سية  �لف�سول 

طريق  �أف�سل  يعد  �إل��ي��ه،  �حل��اج��ة 

�حتياجات  مع  يتو�فق  مبا  للتعليم 

�لطاب، حيث �ن�سغلو� يف �جلو�الت 

�جل  �الأخ��رى،  �لرقمية  ��الأج��ه��زة 

�هم  با�ستخد�مها،  مملوء  �أ�قاتهم 

بهذه  �لتعلم  فيكون  بها،  يتلذذ�ن 

يف  �معا�نا  مثمر�  ح��ا  �لطريقة 

للميول  بالنظر  ��إر�سادهم  تعليمهم 

��لرغبات.

ي�سد  �لطريقة  ب��ه��ذه  ��لتعلم   

�ل��ف��ر�غ ��ل��ف��ج��و�ت 

يف مو�جهة �الأ��ساع 

�إىل  ت�������وؤدي  �ل���ت���ي 

�ل���غ���ي���اب، ��إك���م���ال 

�الح������ت������ي������اج������ات 

د�ن  �ل����در������س����ي����ة 

�حل�سور يف �ملدر�سة 

بالتعا�ن  ��جلامعة 

�الأ���س��ات��ذة عند  م��ع 

�حل����اج����ة �إل����ي����ه يف 

ب��ع�����ض �الأح����اي����ني، 

��إخ�������ر�ج �ل��ف��ر���ض 

�الإ���س��اف��ي��ة الك��ت�����س��اب �خل���ر�ت 

��ملهار�ت.

�ل��ت��ع��ل��ي��م   �مل��ع��ل��م يف  ي�����س��ت��ط��ي��ع 

�إي�����س��ال �مل��ع��ل��وم��ة ب��اأق��ل �ق���ت مع 

�ل��ط��اب، �ينمي  م��ر�ع��اة ظ���ر�ف 

�يجعلهم  لديهم،  �لرقمية  �ملوهبة 

�لع�سر  ملو�جهة حتديات  م�ستعدين 

بعقد  �ذل��ك  ��مل�ستقبلية،  �لر�هنة 

�لعديد من �لد�ر�ت ��ر�ض �لعمل، 

�مل��و�د  �ت��وف��ر  �ل��ط��رق،  �بت�سهيل 

�ملفيدة.

��ل��ت��ع��ل��م ب��ال��و���س��ائ��ل �حل��دي��ث��ة 

ي��ن��ا���س��ب �ل���ط���اب ��الأ����س���ات���ذة؛ 

�ي�ساعف  �ل��ف��اع��ل��ي��ة،  ي��زي��د  الأن���ه 

�البتكار�ت  ب�سبب  ��لتاأثر،  �لتاأثر 

��الخرت�عات، ��جود �أنو�ع جديدة 

�ملختلفة  ��لتطبيقات  �مل��و�ق��ع  من 

مع  �لرقمية،  �ل��ك��ف��اءة  تزيد  �لتي 

ت��رغ��ي��ب �ل��ط��اب ��الأ����س���ات���ذة يف 

��ملعلومات،  �الأف��ك��ار  يف  �لتغلغل 

��إتاحة  �لطرق،  بكل  ���ستثمارها 

�ل��ف��ر���ض ل��ه��م ل��ل��ت��ع��ل��م �ت��وظ��ي��ف 

�ملعلومات بال�سر�ئح ��الأد��ت.

�لتقنية  ب��ا���س��ت��خ��د�م  ��ل��ت��ع��ل��م   

��الإن�����رتن�����ت ي��ك��م��ل �الأغ����ر������ض 

�لرقمي،  �لع�سر  هذ�  يف  �لتعليمية 

م����ع م����ر�ع����اة ظ������ر�ف �ل���ط���اب 

��الأ����س���ات���ذة، �ي�����س��د �ح��ت��ي��اج��ات 

با�ستخد�م  تعليمهم  يف  �ل��ط��اب 

�لتي  باملهار�ت  ��إثر�ئهم  �لتقنية، 

باالإ�سافة  �لطالب،  فيها  يتخ�س�ض 

���ستخد�م  �الأخ��رى،  �ملهار�ت  �إىل 

�مفيدة  �سحيحة  بطريقة  �لر�مج 

�م�ستقبا  جن��اح��ا  ل��ه��م  ي�����س��م��ن 

باهر�.

ق�سم �للغة �لعربية ��آد�بها
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كاريكاتير - الطالب أمين حاتم

�لعمل  نظام  له  كفلها  �لتي  �حلقوق  من  للعامل جمموعة 

�لكافية، ال�سيما  �لقانونية  بتوفر �حلماية  �ل�سعودي، �ذلك 

��أنه �ساحب �ملركز �لقانوين �الأ�سعف يف �لعاقة �لتعاقدية، 

رب  بهما  ي�ستاأثر  �للَذين  ��الإ���س��ر�ف  �لتبعية  عن�سر  بحكم 

�لعمل. �ل�سمان توفر بيئة �لعمل �ملنا�سبة مل�ساعفة مرد�دية 

�لعامل ��إنتاجيته، ت�سلط »ِكفة« �ل�سوء على حقوق �لعامل يف 

�حل�سول على �الإجاز�ت �فقاً لنظام �لعمل �ل�سعودي:

�إجازة �سنوية ال تقل عن ٢١ يوما، �تزد�د حتى  للعامل   �

متو��سلة يف خدمة  �سنو�ت   ٥ �أم�سى  قد  كان  �إذ�  يوماً   ٣٠

�ساحب �لعمل.

� ال يجوز للعامل �لتنازل عن �إجازته �أ� �أن يتقا�سى بداًل 

نقدًيا عو�ًسا عنها.

� على �ساحب �لعمل �إ�سعار �لعامل باملوعد �ملحدد الإجازته 

بوقت كاٍف ال يقل عن ٣٠ يوما.

�الدة  �أي��ام يف حال  لثاثة  باأجر  �إج��ازة  �لعامل  ي�ستحق   �

طفل جديد له، �للمر�أة �لعاملة �حلق يف �إجازة ��سع مدتها 

١٠ �أ�سابيع.

�أحد  �أ�  �أيام حال �فاة ز�جه،  �إج��ازة ٥  �لعامل  ي�ستحق   �

�أربعة  مدتها  �إج��ازة  يف  �حلق  �للعاملة  فر�عه،  �أ�  �أ�سوله، 

�أ�سهر �ع�سرة �أيام باأجر كامل يف حال �فاة ز�جها.

ملرة  �حل��ج  فري�سة  الأد�ء  باأجر  �إج��ازة  �لعامل  ي�ستحق   �

تقل  �أد�ه���ا، ال  ق��د  يكن  �إن مل  م��دة خدمته  ��ح���دة ط��و�ل 

مدتها عن ١٠ �أيام �ال تزيد عن ١٥ يوما، ت�سمل �إجازة عيد 

�لعمل  يف  �أم�سى  قد  �لعامل  يكون  �أن  �ي�سرتط  �الأ�سحى، 

�سنتني مت�سلتني على �الأقل.

�إجازة باأجر كامل عند �نت�سابه ملوؤ�س�سة  � ي�ستحق �لعامل 

مدة  �حت��دد  م��ع��ادة،  غر  �سنة  عن  �متحان  الأد�ء  تعليمية 

�الإجازة بعدد �أيام �المتحان �لفعلية، �حُت�سب من �أيام �إجازته 

للعامل  فيكون  معادة  �سنة  عن  �المتحان  كان  ��إن  �ل�سنوية، 

�إجازة د�ن �أجر الأد�ء �المتحان.

باأجر  �سهر  �إج��ازة مدتها  �لعاملة �حلق يف طلب  للمر�أة   �

كامل تبد�أ بعد �إجازة �لو�سع يف حال �إجنابها لطفل مري�ض �أ� 

من ذ�ي �الإعاقة �تتطلب حالته مر�فقتها له، �لها �أن تطلب 

متديد �إجازتها �سهر�ً �آخر من د�ن �أجر.

� ي�ستحق �لعامل �إجازة مر�سية باأجر كامل عن �ل� ٣٠ يوماً 

�لتالية، �بد�ن  �الأ�ىل، �بثاثة �أرباع �الأجر عن �ل� ٣٠ يوماً 

�أجر عن �ل� ٣٠ يوماً �لتي تليها خال �ل�سنة �لو�حدة.

مبادرة كفة للحقوق

اعرف حقوقك

اعرف حقوقك

حقوق العامل في اإلجازات
حقوق الطالب

تغريد اخلثعمي �شارة  احلمدان

ال�شكرتارية الت�شوير

kiffah_spp@gmail.com
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التعلم في العصر الرقمي بالوسائل الحديثة 

*

*

*

*

أثرى لغات األرض 



اأج���رى الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور حممد 

اأح���م���د ط��ج��و -م����ن ك��ل��ي��ة ال��ل��غ��ات 

والرتجمة ق�سم اللغة الفرن�سية- بحًثا 

وعمليات  املقارنة  الأ�سلوبية  بعنوان 

مو�سوع  البحث  ت��ن��اول  ال��رتج��م��ة. 

الأ�سلوبية املقارنة، التي تعترب اأن منهج 

الرتجمة فّن ميكن اأن يقوم على علم، 

لغتني ومن  تنطلق من مقارنة  والتي 

مهنيون.  مرتجمون  نفذها  ترجمات 

الرتجمة  اأن  املقارنة  الأ�سلوبية  ترى 

وتقرتح  مبا�سرة،  غ��ر  اأو  مبا�سرة 

قواعد  على  تنطوي  عمليات  �سبع 

ترجمة تختلف عن القواعد املعمول 

بها حتى ذلك الوقت،  وت�ساعد على 

فادحة«  »اأخ��ط��اء  ال��وق��وع يف  جتنب 

بامل�ستوى  جهل  عن  تنجم  اأن  ميكن 

املقارنة  الأ�سلوبية  وتربز  الأ�سلوبي. 

وت�سف  ال��رتج��م��ة«،  »وح���دة  مفهوم 

العمليات اأو التقنيات الرتجمية التي 

والرتجمة.  اللغات  تعليم  اإىل  تهدف 

كما مييز البحث بني عمليات الرتجمة 

تعريف  وي����ورد  واإ���س��رتات��ي��ج��ي��ات��ه��ا، 

الرتجمة،  عمليات  م��ن  عملية  ك��ل 

ويو�سحها من خالل الأمثلة. وي�سر  

التي  الن��ت��ق��ادات  بع�ض  اإىل  البحث 

ويخل�ض  املقارنة،  لالأ�سلوبية  وُجهت 

اأهميتها يف درا�سات الرتجمة،  اإىل  

اإذ ا�ستوحى منها -ول يزال- العديد 

والدار�سني مو�سوعات  الباحثني  من 

مذكراتهم واأطروحاتهم التي تقوم على 

مقارنة ترجمتني اأو اأكرث، والتي تتعلق 

بعمليات الرتجمة واآلياتها يف جمالت 

عدة.

عناوين  عدة  اإىل  البحث  وتطّرق 

الأ�سلوبية  ظ��ه��ور  م��ن��ه��ا:  ف��رع��ي��ة  

من  اخلم�سينات  نهاية  يف  املقارنة 

القرن املا�سي، وتطبيق  روح مدر�سة  

 F. de ���س��و���س��ر  دو  ف��ردي��ن��ان��د 

Saussure الل�سانية على م�سكالت 
ال��رتج��م��ة، وا���س��ت��خ��دام  الأع��م��ال 

 Ch. بايل  �سارل  لأعمال  الالحقة 

اأن نظرية  الذي برهن على   Bally
الرتجمة  ميكن اأن تقوم على مقارنة 

لغتني. 

اإ�سرتاتيجيات الرتجمة

اأم عمليات  الرتجمة؟ 

ك���م���ا م���ي���ز ال���ب���اح���ث ع��م��ل��ي��ات 

نظرا  اإ�سرتاتيجياتها،  من  الرتجمة 

الكتابات  بع�ض  احلا�سل يف  للخلط 

الرتجمية، ويف الأو�ساط  الطالبية. 

التوجه  اإىل  ت�سر  فالإ�سرتاتيجية 

وه��دف  بتنا�سق  يتميز  لفعل  ال��ع��ام 

باختيار  وتتعلق  البعيد،   املدى  على 

الن�سو�ض املراد ترجمتها، اأي خمتلف 

املرتجم  يتخذها  ال��ت��ي  ال���ق���رارات 

عمليات  واأم��ا  مهامه.  ممار�سة  يف 

الرتجمة اأو طرقها اأو تقنياتها التي 

فتتعلق  وداربلنت  فيني  عنها  تكلم 

بطرق العمل والعمليات والآليات التي 

ت�سر اإىل اأ�سكال كثرة من الرتجمة، 

در�سها اأي�سا علماء الرتجمة درا�سة 

عمليات  اإليها  واأ�سافوا  م�ستفي�سة، 

 .)  Guidère، 2008( اأخ�����رى 

عمليات  وداربلنت  فيني  ق�سم  وقد 

الرتجمة اإىل اأ�ساليب مبا�سرة وغر 

مبا�سرة.

هي:  املبا�سرة  الرتجمة  عمليات 

الق���رتا����ض، وال��ن�����س��خ، وال��رتج��م��ة 

احلرفية.

املبا�سرة  غر  الرتجمة  وعمليات 

 ،transposition التبديل  ه��ي: 

والتعديل modulation، والتعادل 

 ،équivalence ال��ت��ك��اف��وؤ  اأو 

،adaptation والتكييف

اأ����س���در م��رك��ز امل��ل��ك ���س��ل��م��ان 

العربية  اجلزيرة  تاريخ  لدرا�سات 

بعنوان  جديداً  كتاباً  وح�سارتها 

ال�سعودي  العهد  الطوافة يف  مهنة 

 - 1924 1401 ه� /   - 1343«

1980م« لالأ�ستاذة/ جوزى حممد 
اإح��دى  اأ�سله  يف  وه��و  ال�سبيعي، 

بجائزة  الفائزة  العلمية  الر�سائل 

يف  العليا  للدرا�سات  �سلمان  امللك 

العربية وح�سارتها  تاريخ اجلزيرة 

يف دورتها الأوىل، وعدد �سفحاته 

اأربعة  على  الكتاب  ويحتوي   ،401
يتناول  الأول  ف�سله  يف  ف�سول: 

اململوكي  الع�سرين  يف  الطوافة 

ال��ث��اين  ف�����س��ل��ه  وال��ع��ث��م��اين، ويف 

يف  ال��ط��واف��ة  مهنة  ت��ط��ور  يحكي 

الف�سل  اأم���ا  ال�����س��ع��ودي،  ال��ع��ه��د 

الإداري��ة  التنظيمات  فعن  الثالث 

ل��ل��ط��واف��ة يف ال��ع��ه��د ال�����س��ع��ودي، 

واأخ�������راً ال��ف�����س��ل ال����راب����ع ع��ن 

والجتماعية  القت�سادية  الآث��ار 

ال��ط��واف��ة على  مل��ه��ن��ة  وال��ث��ق��اف��ي��ة 

املكي. املجتمع 

الطوافة  مهنة  الدرا�سة  تتناول 

 -   1343) ال�سعودي  العهد  يف 

1980م   -  1924  / ه���   1401
العريقة،  املهن  م��ن  تعد  التي   ،(

اخلدمات  خل�سو�سية  ذلك  ولي�ض 

امل���ق���دم���ة ل���ل���ح���ج���اج ف��ح�����س��ب، 

ب��ل لم��ت��داده��ا ال��ت��اري��خ��ي، ومل��ا 

اجتماعية،  حت��ولت  م��ن  �سهدته 

واق��ت�����س��ادي��ة، وت��ن��ظ��ي��م��ي��ة، م��رت 

على  اململكة  حر�ست  وق��د  ب��ه��ا. 

اله��ت��م��ام ب��ه��ا، اإمي���ان���ا م��ن ولة 

تقوم  ال��ذي  ال��دور  باأهمية  الأم��ر 

به، وملا متثله للم�سلمني ولقت�ساد 

البالد. وتهدف هذه الدرا�سة اإىل 

التاريخية  اجل���ذور  ع��ن  الك�سف 

وحتولتها  وتطورها،  املهنة  لهذه 

ال��ت��اري��خ��ي��ة، وال�����س��ع��وب��ات ال��ت��ي 

قبل  م��ن  واح��ت��ك��اره��ا  ب��ه��ا،  حفت 

فئة حمددة للعمل بها. كما تهدف 

اخلدمات  على  ال�سوء  اإلقاء  اإىل 

بها يقوم  التي 

اإىل  والتعرف  للحجاج،  املطوف 

حتت  يعمل  الذي  الإداري  اجلهاز 

النوعية  ال��ن��ق��ل��ة  وب��ي��ان  م��ظ��ل��ت��ه، 

العهد  يف  املهنة  على  اأدِخلت  التي 

التنظيمات  حيث  من  ال�سعودي، 

ا�سرتاطها  اأو  الدولة،  �سنتها  التي 

فيمن يزاولها، وانعكا�ض ذلك على 

اأثر  واإي�ساح  احل��اج،  وعلى  املهنة 

اأثر املراأة،  اأ�سرة املطوف، مبا فيه 

بها  يقوم  التي  الرتتيبات  واإب��راز 

داخل  احل��ج  مو�سم  قبل  املطوف 

وخارجها. البالد 
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 االعتبارات اإلنسانية في التصميم المعماريقـــ

املوؤلف: ك. م. دي�سي و ثوما�ض ل�سويل

املرتجم: عبدالعزيز بن �سعد املقرن

بالرغم من مرور اأكرث من 15 �سنة على ترجمة 

م��ازال  اأن��ه  اإل  العربية  اللغة  اإىل  الكتاب  ه��ذا 

يف  املتاحة  الكتب  بني  الأف�سل  العلمي  املرجع 

املكتبة العربية عن العتبارات الإن�سانية املتعلقة 

ومدى   ،Built Environment املبنية  بالبيئة 

تاأثر هذه البيئة على ال�سلوك الفردي واجلماعي. 

اأردت برتجمتي لهذا الكتاب اأن اأ�سيف �سيًئا ي�سًرا 

ومتناولً يف يد الطالب املعماري العربي واملمار�سني 

املهتمني بت�سميم بيئة مالئمة خلدمة الإن�سان وتلبية 

والثانية منه  الأوىل  الطبعتني  نف�اد  احتياجاته. وما 

اإل دليال عل�ى حاجة املكتبة العربية للكثر من الكتب 

العلمية املتخ�س�سة. فاأحمد اهلل �سبحانه وتعاىل على 

ترجمة  يف  درا�سّيا توفيقه  متطلًبا  ليكون  واختياره  القيم،  املرجع  هذا 

ملقرر التطبيقات الإن�سانية يف العمارة.

دار جامعة امللك �سعود للن�سر

 حرفة البحث
Wayne C. Booth :املوؤلف

املرتجم: منرة اإبراهيم املهيزع

يتعلق  م��ا  ك��ل  ال��ك��ت��اب  ه���ذا  يغطي 

وتخطيط،  اإع��داد،  من  العلمي  بالبحث 

ُم��وّج��ه  وه��و  ون�سر.  واإخ����راج،  وك��ت��اب��ة، 

عام  ب�سكل  ال��ع��ل��وم  �ستى  يف  للباحثني 

ويحاول  وموظفني.  واأ�ساتذة  طالب  من 

حلول  طرح  خا�ض-  نحو  -على  املوؤلفون 

الدرا�سات  تواجه طالب  التي  للمع�سالت 

والباحثني، وكثر منهم قد ل يجيد  العليا 

حتدث اللغة الإجنليزية. ومن هذه امل�ساكل: 

منها،  والتحقق  امل��ع��ل��وم��ات،  جمع  عملية 

وتوثيقها، والكتابة عنها. ويتناول هذا الكتاب 

وكيفية  ال��ف��ك��رة،  جم��رد  ع��ن  البحث  مهمة 

�سياغتها، والبحث عن امل�سكلة، وكيفية الن�سر 

يتطرق  كما  وق��واع��ده.  العلمية  املجالت  يف 

اأ�ساليب الكتابة، واأنواع امل�سادر، وكيف  لتنوع  اأي�ساً  املوؤلفون 

يتم توظيف كل منها؟ ويف اأي مرحلة من البحث؟

دار جامعة امللك �سعود للن�سر

مهنية المترجمين بأسلوب المقارنة و الترجمة المباشرة وغير المباشرة

كتاب جديد من مركز الملك سلمان لدراسات تاريخ الجزيرة 
العربية وحضارتها
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مب�شاركة )2924( طالًبا وطالبة

الشؤون الرياضية تنفذ 27 بطولة وفعالية خالل الفصل األول
الفليج: فهد  اجلامعة-  ر�سالة 

لل�ش�ؤون  العامة  الإدارة  ن��ف��ذت 

الطالب  ���ش���ؤون  بعمادة  الريا�شية 

الأول  ال��درا���ش��ي  ال��ف�����ش��ل  خ���الل 

ال��ب��ط���لت  م��ن  ال��ع��دي��د  1444ه� 
والفعاليات وامل�شاركات الريا�شية 

(ط�����الب وط���ال���ب���ات) و���ش��م��ل��ت 

(الداخلية)  والبط�لت  الفعاليات 

، وفعالية   92 ال�طني  الي�م  فعالية 

اجلامعية،  للريا�شة  العاملي  الي�م 

لل�شحة  العاملي  الي�م  مع  وتزامنا 

ال��ي���غ��ا،  جل�شة  فعالية  النف�شية 

وبط�لة كرة قدم ال�شالت، وبط�لة 

وبط�لة  ال�شاطئية،  ال��ط��ائ��رة  ك��رة 

البلياردو،  وبط�لة  للتن�س،  اجلامعة 

كرة  وبط�لة  الطائرة،  كرة  وبط�لة 

للمكف�فني،  الطاولة  وك��رة  الهدف 

من  وغريها  الطائرة،  الري�شة  وكرة 

الفعاليات الريا�شية.

واملناف�شات  امل�شاركات  و�شملت 

لبط�لة  اجلامعة  حتقيق  اخلارجية 

اخ�����راق ال�����ش��اح��ي��ة ل��ل��ج��ام��ع��ات، 

وامل�شاركة يف بط�لتي اجل�دو وال�شلة 

وا�شت�شافت  ال�شع�دية.  للجامعات 

اجل��ام��ع��ة ب��ط���ل��ت��ي ال��ت��اي��ك���ن��دو 

والكاراتيه للجامعات.

اجلامعية للريا�سة  العاملي  اليوم 

اأق��ام��ت ع��م��ادة ���ش���ؤون الطالب 

لل�ش�ؤون  ال��ع��ام��ة  ب�����الإدارة  مم��ث��ل��ًة 

ال��ري��ا���ش��ي��ة، ي���م ال��ث��الث��اء امل���اف��ق 

الي�م  “فعالية  ١٤٤٤ه����  �شفر   ٢٤

مبنا�شبة  وذلك  املفت�ح”،  الريا�شي 

اجلامعية  للريا�شة  العاملي  ال��ي���م 

واأقيمت  �شبتمرب،   20 ي�افق  الذي 

الريا�شية  ال�����ش��ال��ة  يف  ال��ف��ع��ال��ي��ة 

)القبة اله�ائية( للطالب وكذلك يف 

اجلامعية  باملدينة  الريا�شي  النادي 

للطالبات، حيث �شارك يف هذا الي�م 

الريا�شي (519) م�شارًكا من طالب 

اجلامعة وطالباتها ومن�ش�بيها.

�شملت الفعالية كرة القدم، وكرة 

الطائرة، وكرة ال�شلة، وكرة الطاولة، 

الطائرة،  والري�شة  ال�شك�ا�س،  و 

وغريها من الألعاب الريا�شية.

امل�شاركة  اإىل  الفعالية  وهدفت 

يف الي�م العاملي للريا�شة اجلامعية 

الريا�شات  من  جمم�عة  خالل  من 

ترفيهي،  بطابع  املختلفة  والألعاب 

اجلامعة  طالب  جميع  حث  واأي�شا 

وطالباتها  ومن�ش�بيها واأع�شاء هيئة 

الن�شاط  يف  للم�شاركة  التدري�س 

الريا�شي؛ ملا له من اأثر اإيجابي على 

والبدنية  ال�شحية  الن�احي  جميع 

الريا�شة  ت�شهم  حيث  والذهنية، 

اجل��ام��ع��ي��ة يف حت��ق��ي��ق الأه�����داف 

مبا  العاملية  اجلامعية  الريا�شية 

يتما�شى مع روؤية اململكة 2030.

اجلولف بريا�سة  التعريف  فعالية 

م�شارًكا   420 من  اأكرث  مب�شاركة 

ومن�ش�بيها  اجل��ام��ع��ة  ط���الب  م��ن 

ن��ظ��م��ت ع���م���ادة ����ش����ؤون ال��ط��الب 

لل�ش�ؤون  العامة  ب����الإدارة  -ممثلة 

الحت��اد  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون  الريا�شية 

ال�شع�دي للج�لف- ي�م الإثنني 17 

التعريف  فعالية  1444ه�،  حم��رم 

ب��ري��ا���ش��ة اجل����ل���ف حت���ت ���ش��ع��ار 

الرئي�شي  بالبه�   ،« تطري  »خليها 

باجلامعة، وا�شتمرت ملدة اأ�شب�عني. 

ال��ت��ع��ري��ف  اإىل  ال��ف��ع��ال��ي��ة  ت��ه��دف 

امل�اهب  واكت�شاف  اجل�لف،  ب�لعبة 

للم�شاركة  اجل��ام��ع��ة؛  يف  امل���ج���دة 

يقيمها  التي  التدريبية  ال��دورات  يف 

الحتاد ال�شع�دي للج�لف.

تعريفي امل�ساركة يف معر�ض 

اجلامعة   رئي�س  معايل  برعاية 

الرحمن  عبد  بن  ب��دران  الدكت�ر 

���ش���ؤون  عميد  وب��ح�����ش���ر  ال��ع��م��ر، 

ال��ط��الب الأ���ش��ت��اذ ال��دك��ت���ر علي 

العامة  الإدارة  �شاركت  الدلبحي، 

باإقامة  الريا�شية  لل�ش�ؤون 

�شمن  وذل����ك  خ���ا����س)،  (رك����ن 

التي  باخلدمات  تعريفي  معر�س 

وطالباتها،  اجلامعة  لطالب  تُقدم 

الذي نظمته عمادة �ش�ؤون الطالب 

واخلمي�س  الأرب��ع��اء  ي���م��ي  خ��الل 

واأقيم  1444ه�،   �شفر   12-11
باجلامعة. الرئي�شي  البه�  يف 

برو�ش�رات  على  الركن  ا�شتمل 

وع����ر�����س م���رئ���ي ت���ع���ري���ف���ي ع��ن 

الإدارة  تقدمها  ال��ت��ي  اخل��دم��ات 

لطالب  الريا�شية  لل�ش�ؤون  العامة 

الربو�ش�ر  ت�شمن  حيث   ، اجلامعة 

واأهدافها  ور�شالتها  الإدارة  روؤي��ة 

  ، وخدمات كل وحدة من وحداتها 

ك�حدة املن�شاآت واملرافق الريا�شية 

كلية  حما�شرات  ت�شت�شيف  التي 

البدين،  والن�شاط  الريا�شة  عل�م 

وت��ع��د وجت��ه��ز ب��ط���لت اجل��ام��ع��ة 

بط�لت  وت�شت�شيف  امل��رك��زي��ة،  

الحت�����اد ال��ري��ا���ش��ي ل��ل��ج��ام��ع��ات 

املنا�شبات  من  وغريها  ال�شع�دية 

وكذلك   ، الريا�شية  والفعاليات 

تقيم  التي  والأندية  الربامج  وحدة 

وال�شباقات  واملناف�شات  البط�لت 

ومن�ش�بيها  اجلامعة  ط��الب  ب��ني 

الطالب  وحت��ث  عليها،  وت�����ش��رف 

امل�شاركة،واأي�شا  على  وحتفزهم 

تقيم الدورات التعليمية والتدريبية 

التثقيفية  امل��ح��ا���ش��رات  وت��ق��ي��م 

ال��ري��ا���ش��ي��ة  ال�����ش��ح��ة  يف جم����ال 

للطالب واملن�ش�بني. وكذلك وحدة 

التي  الأكادميي  والدعم  املنتخبات 

من  ريا�شياً  املتميزين  ت�شتقطب 

ومتثيل  للم�شاركة  اجلامعة  طالب 

اململكة . اجلامعة على م�شت�ى 

جهاز  املعر�س  ت�شمن  وك��ذل��ك 

قيا�س فح�س كتلة ال�زن وال�ش�ائل 

املطل�ب  امل��ث��ايل  ال����زن  واإع��ط��اء 

القيا�س. له  جري 
ُ
اأ الذي  لل�شخ�س 

الدراجات  و�سباق  �سباق اجلري 

الهوائية

ال��ع��ام��ة  الإدارة  ���ش��ارك��ت  ك��م��ا 

�ش�ؤون  بعمادة  الريا�شية  لل�ش�ؤون 

الطالب يف الحتفال بالي�م ال�طني 

الإث��ن��ني  ي���م  اختتمت  حيث   ،  92
�شباق  1444ه�  �شفر   30 امل�افق 

اله�ائية  الدراجات  و�شباق  اجلري 

نظمتها  متن�عة  ريا�شية  وفعاليات 

ع���م���ادة ����ش����ؤون ال���ط���الب مم��ث��ل��ًة 

الريا�شية،  لل�ش�ؤون  العامة  ب��الإدارة 

واأقيمت يف اجلامعة بح�ش�ر �شعادة 

علي  الدكت�ر  الطالب  �ش�ؤون  عميد 

الإدارة  ومدير  الدلبحي،  كناخر  بن 

الأ�شتاذ  الريا�شية  لل�ش�ؤون  العامة 

ال�شلطان.  عبدالرحمن  ب��ن  تركي 

�شارك يف الفعالية ( 376 ) م�شارًكا 

من طلبة اجلامعة ومن�ش�بيها وكذلك 

من خارج اجلامعة . 

عميد  �شعادة  �شلّم  اخل��ت��ام  ويف 

�ش�ؤون الطالب امليداليات واجل�ائز 

للفائزين باملراكز الأوىل.

الطائرة     الري�سة  بطولة 

اأق��ام��ت ع��م��ادة ���ش���ؤون الطالب 

لل�ش�ؤون  ال��ع��ام��ة  ب�����الإدارة  مم��ث��ل��ًة 

الطائرة  الري�شة  بط�لة  الريا�شية، 

ل��ل��ط��ال��ب��ات وج��م��ي��ع م��ن�����ش���ب��ات 

اجل��ام��ع��ة، وذل���ك ت��زام��ن��اً م��ع �شهر 

ي�مي  ال��ث��دي،  ب�شرطان  الت�عية 

ربيع  الأرب���ع���اء واخل��م��ي�����س٢٣-٢٤ 

الريا�شي  بالنادي  ١٤٤٤ه���،  الأول 

وكيلة  �شعادة  بح�ش�ر  للطالبات، 

الدكت�رة  الطالبات  ���ش���ؤون  عمادة 

املدير  وم�شاعدة  القفيدي،  روؤى 

للتخطيط والتط�ير الأ�شتاذة �شامية 

الحتاد  اأع�شاء  من  وع��دد  الف�از، 

ال�شع�دي للري�شة الطائرة.

و�شارك يف البط�لة )١٦( لعبة، 

ولُعبت )١٢( مباراة، وانتهت البط�لة 

الأول،  باملركز  ���ش��راج  ب�شمة  بف�ز 

الثاين،  باملركز  القحطاين  وح�شة 

ون�شرية �شالينداوان باملركز الثالث.

اليوم  تزامنا مع  اليوغا  جل�سة 

النف�سية لل�سحة  العاملي 

اأق��ام��ت ع��م��ادة ���ش���ؤون الطالب 

لل�ش�ؤون  ال��ع��ام��ة  ب�����الإدارة  مم��ث��ل��ًة 

الي�غا  جل�شة  فعالية  الريا�شية، 

الي�م  مع  تزامنا  وذل��ك  للطالبات، 

الأحد  ي�م  النف�شية  لل�شحة  العاملي 

ب��ال��ن��ادي  1444ه�  الأول  رب��ي��ع   6
الريا�شي مب�شاركة 58 طالبة.

دورة الكونغ فو

اأق��ام��ت ع��م��ادة ���ش���ؤون الطالب 

لل�ش�ؤون  ال��ع��ام��ة  ب�����الإدارة  مم��ث��ل��ًة 

الريا�شية، دورة الك�نغ ف�  للطالب 

ي�م الأحد 27 ربيع الأول 1444ه� 

التعليمية  بال�شالة  اأقيمت  التي   ،

طالبا   24 مب�����ش��ارك��ة  ب��اجل��ام��ع��ة 

وا�شتمرت ملدة 30 ي�ما.

الريا�سيني تغذية  عمل  ور�سة 

اأق��ام��ت ع��م��ادة ���ش���ؤون الطالب 

لل�ش�ؤون  ال��ع��ام��ة  ب�����الإدارة  مم��ث��ل��ًة 

تغذية  ع��م��ل  ور����ش���ة  ال��ري��ا���ش��ي��ة، 

ال�شلة(،  ك��رة  )طالبات  الريا�شيني 

 13 الأح����د والإث���ن���ني -12  ي���م��ي 

اأقيمت  التي  1444ه�،  الثاين  ربيع 

بالنادي الريا�شي باملدينة اجلامعية 

مب�شاركة 12 طالبة.

للبلياردو  اجلامعة  بطولة 

طالبات

ربيع   ١ الأرب���ع���اء  ي����م  اختتمت 

بط�لة  مناف�شات  ١٤٤٤ه����  ال��ث��اين 

التي  »طالبات«  للبلياردو  اجلامعة 

نظمتها عمادة �ش�ؤون الطالب ممثلًة 

الريا�شية،  لل�ش�ؤون  العامة  ب��الإدارة 

واأقيمت يف ال�شالة الريا�شية بنادي 

من  لعبة   ١٦ مب�شاركة  الطالبات 

خمتلف كليات اجلامعة.

اهتمام  من  انطالقاً  ذلك  وياأتي 

الريا�شية  لل�ش�ؤون  العامة  الإدارة 

على  اجل��ام��ع��ة  ط��ال��ب��ات  بت�شجيع 

واملناف�شات  ال��ربام��ج  يف  امل�شاركة 

وا�شتك�شاف  الريا�شية  والبط�لت 

منتخب  لتمثيل  وتط�يرها  امل�اهب 

اخلارجية  البط�لت  يف  اجلامعة 

مبختلف الألعاب.

بطولة كرة الهدف وكرة الطاولة 

فني للمكفو

اأق��ام��ت ع��م��ادة ���ش���ؤون الطالب 

لل�ش�ؤون  ال��ع��ام��ة  ب�����الإدارة  ممثلة 

ال��ري��ا���ش��ي��ة وب��ال��ت��ع��اون م��ع ن��ادي 

الإثنني  ي�م  الإعاقة،  ذوي  الطالب 

13 ربيع الثاين 1444ه� »بط�لة كرة 
للمكف�فني«  الطاولة  وك��رة  الهدف 

لذوي  املفت�ح  الي�م  فعالية  �شمن 

بال�شالة  اأق��ي��م��ت  ال��ت��ي  الإع���اق���ة  

الريا�شية )القبة اله�ائية(.

التايكوندو   بطولة 

التعليم  وزير  معايل  رعاية  حتت 

الأ�شتاذ ي��شف بن عبداهلل البنيان، 

وبت�شريف من معايل رئي�س اجلامعة 

عبدالرحمن  ب��ن  ب����دران  ال��دك��ت���ر 

امللك  جامعة  ا�شت�شافت  ال��ع��م��ر، 

للجامعات  التايك�ندو  بط�لة  �شع�د 

الأول  التجمع  �شمن  ال�����ش��ع���دي��ة 

م�شابقة  من  ع�شر  الثالث  للم��شم 

الحت������اد ال��ري��ا���ش��ي ل��ل��ج��ام��ع��ات 

ال�شع�دية »طالب«.

وك��ذل��ك ا���ش��ت�����ش��اف��ت اجل��ام��ع��ة 

بط�لة الكاراتيه �شمن التجمع الأول 

وذل��ك  »ط��ال��ب��ات«  الثالث  للم��شم 

ربيع   12  -  9 م��ن  ال��ف��رة  خ���الل 

من  اأك��رث  مب�شاركة  1444ه�  الأول 

21 جامعة وكلية، واأقيمت البط�لة 
باجلامعة  الريا�شية  ال�شالة  يف 

الريا�شي  ال��ن��ادي  ويف  ل��ل��ط��الب، 

الحتاد  عليها  واأ�شرف  للطالبات، 

ال�شع�دي للجامعات.  

اجلامعة حتقق املركز الأول يف 

ال�ساحية اخرتاق  بطولة 

حققت جامعة امللك �شع�د املركز 

الأول يف بط�لة اجلامعات ال�شع�دية 

التي  للطالب  ال�شاحية  لخ���راق 

نظمها الحتاد الريا�شي للجامعات 

م��شمه  فعاليات  �شمن  ال�شع�دية 

الريا�شي ال�13، وا�شت�شافته جامعة 

ط��ال��ب��اً،   142 ج�����ازان، مب�����ش��ارك��ة 

ميثل�ن 21 جامعة.

الريا�شي  الحت���اد  رئي�س  وت���ج 

خالد  الدكت�ر  ال�شع�دية  للجامعات 

بح�ش�ل  ال��ف��ائ��زة  ال��ف��رق  امل��زي��ن��ي 

ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���ش��ع���د ع��ل��ى امل��رك��ز 

على  خالد  امللك  وجامعة  الأول،  

املركز الثاين ، فيما حققت جامعة 

الق�شيم املركز الثالث.

ال�سلة لالحتاد  كرة  بطولة 

ال�سعودية للجامعات  الريا�سي 

لكرة  اجل��ام��ع��ة  منتخب  ���ش��ارك 

ك��رة  ب��ط���ل��ة  يف  للطالبات  ال�شلة 

للجامعات  الريا�شي  ال�شلة لالحتاد 

جامعة  ا�شت�شافتها  التي  ال�شع�دية 

عفت يف جدة خالل الفرة ١٦-١٨ 

التجمع  �شمن  ١٤٤٤ه���  الأول  ربيع 

الثالث مب�شاركة )١٦( جامعة.

ب��ق��ي��ادة  لع��ب��ة   )١٢( ���ش��ارك��ت 

و  القع�د  دلل  الأ���ش��ت��اذة  الإداري����ة 

با�شمة  الأ���ش��ت��اذة  املنتخب  م��درب��ة 

هنادي  الأ�شتاذة  وباإ�شراف  �شراج 

القباع.

الريا�سي  بطولة اجلودو لالحتاد 

ال�سعودية   للجامعات 

������ش�����ارك م���ن���ت���خ���ب اجل���ام���ع���ة 

لالحتاد  اجل���دو  بط�لة  للج�دو يف 

الريا�شي للجامعات ال�شع�دية التي 

خالل  ح��ائ��ل  جامعة  ا�شت�شافتها 

الفرة 23-26 ربيع الأول 1444ه�.
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مع وافــــد

�شدر �لعدد رقم ٢٥٢ يف تاريخ ١١ �شعبان ١٤٠٤هـ ..  �أبرز ما جاء 

ن�شر هذ� �لكاريكاتري يف �لعدد ١٠٧٧ يوم �ل�شبت ١٤٣٣/١/٨ هـ للطالب بدر �لنفيعييف �لعدد �حتفال �ل�شحيفة مبرور ١٠ �شنو�ت على �ن�شائها

�ال�شم: دومبيا عبد�هلل

�الإن�شانية  �لعلوم  �لكلية: 

و�الجتماعية 

قــ�ــشــم: �الإعــــام يف مرحلة 

�ملــــــاجــــــ�ــــــشــــــتــــــري، �لــــ�ــــشــــنــــة 

�ملنهجية. 

�جلــنــ�ــشــيــة: دولــــــة �ــشــاحــل 

�لعاج )كوت ديفو�ر( 

لفت انتباهي العرضة النجدية.. وطريقة صب القهوة السعودية مميزة وفريدة
حو�ر - روؤى �ل�شلّيم:

الللطللاب  ت�ضم اجلللامللعللة عللللدًدا مللن 

الوافدين  املنح  طللاب  مللن  والطالبات 

لدرا�ضة  الللعللامل؛  دول  خمتلف  مللن  لها 

واملاج�ضتري  والبكالوريو�س  العربية  اللغة 

والدكتوراة يف اجلامعة؛ اأ�ضوة باجلامعات 

العاملية. 

اجلامعة  ر�ضالة  �ضحيفة  وخ�ض�ضت 

كل  فيها  ت�ضت�ضيف  لهم  حوارية  زاويللة 

اأ�للضللبللوع طللالللًبللا حتللللاوره حلللول جتربته 

على  والتعرف  اجلامعة،  يف  والدرا�ضة 

ال�ضعودية،  الثقافة  من  انتباهه  لفت  ما 

الطالب  الللزاويللة  هللذه  يف  اللليللوم  ومعنا 

دومبيا عبداهلل من دولة �ضاحل العاج:

- ماذ� تعني لك جامعة �مللك �شعود؟

منبًعا  يل  تعني  �ضعود  امللك  جامعة 

اإليها يظفر بكم هائل  للعلوم، من ان�ضم 

من املعلومات التي �ضتخدمه يف خمتلف 

املجاالت �ضواًء العلمية اأم املهنية.

توفر لطابها جميع  اأن اجلامعة  كما 

عن  �ضخ�ضياتهم،  لتقوية  املمكنة  ال�ضبل 

النافعة،  العلمية  الللدورات  اإقامة  طريق 

االإنللللرنللللت جملللاين؛  اأن  علللللى  علللللاوة 

ليتمكن طابها من االطاع على العامل 

اخلارجي. 

- �أين جتد نف�شك بعد �لتخرج؟

بعد التخرج �ضاأكون يف بلدي؛ الأبث يف 

املجتمع ما تعلمته هنا من العلم اأواًل، ثم 

اإىل  باالإ�ضافة  وعاداتهم،  العرب  ثقافة 

اأمور اأخرى باإذن اهلل.

- هــــل تـــربـــطـــك عـــاقـــة �ـــشـــد�قـــة مــع 

طاب �شعوديني؟ وكيف جتدها؟

مع  جلليللدة  عللاقللة  تربطني  بالطبع، 

زماء �ضعوديني، يل معارف كرث، واأخرج 

معهم اأحياًنا الأتعرف على مدينة الريا�س 

واملعامل التي توجد بها، اإْذ ال ي�ضلح بعد 

كل ال�ضنوات التي ق�ضيتها هنا اأن اأرجع 

اإىل بلدي دون اأن تكون لدي اأية معلومات 

حول مدينة الريا�س ومعاملها. 

وما  �ل�شعودية؟  �لثقافة  جتد  كيف   -

�أبـــــرز �ــشــيء لــفــت �نــتــبــاهــك يف �لــثــقــافــة 

�ل�شعودية؟

ثقافة  عن  تختلف  ال�ضعودية  الثقافة 

ومثرية  جيدة  هي  عموماً  اآخللر،  بلد  اأي 

لللاهللتللمللام، واأطلللللب مللن بقية الللزمللاء 

هو  انتباهي  لفت  ومللا  عليها،  التعرف 

املنا�ضبات  يف  النجدية  العر�ضة  طريقة 

وطريقة �ضب القهوة لل�ضيف.

تقارب بني ثقافة وهوية  - هل هناك 

بلدك مع �لثقافة و�لهوية �ل�شعودية؟

الثقافتني،  بللني  م�ضركة  نقاط  ثمة 

فثقافة  املحرمات،  عن  االبتعاد  اأولللهللا 

ال�ضعوديني ت�ضتمد من الثقافة االإ�ضامية 

وهناك  للا،  اأيلل�للضً م�ضلم  جمتمع  وبلللللدي 

بطبيعة احلال اأوجه اختاف كاأي ثقافة 

عن اأخرى.

- كيف وجــدت �الأكــل �ل�شعودي؟ وهل 

�أعجبك؟

اأعجبني حلم احلا�ضي مع االأرز، لذيذ 

االأ�ضدقاء  من  اأحًدا  ليت  للغاية،  الطعم 

يعزمني على الع�ضاء يوماً ما الأريه كيف 

يتم (ال�ضرب باخلم�س) كما تقولون.

- هــل زرت مــدنــًا �شعودية خــال فرتة 

�ــشــعــوديــة؟  �شياحية  مــعــامل  �أو  در��ــشــتــك 

وكيف وجدتها؟

زرت  كما  للعمرة  املكرمة  مكة  زرت 

املدينة املنورة وجبل اأحد وغريه.

- هل تتابع �لدوري �ل�شعودي؟ وما هو 

فريقك �ملف�شل؟

اأحلليللانللاً اأتللابللع الللللدوري اللل�للضللعللودي، 

الفريق الذي اأ�ضجعه قوي جداً دائماً يف 

ال�ضدارة، لكن لن اأف�ضح عن ا�ضمه، الأين 

اآخذ باالعتبار التع�ضب يف الريا�ضة.

- كلمة �أخرية تود قولها؟

فر�ضة  اإتللاحللة  على  اأ�ضكركم  اأخلللرًيا 

راأيي  ميثِّل  ذكرته  ما  وكل  هذه،  احلللوار 

هللذه  اأحلللب  كللمللا  واأحللبللكللم  ال�ضخ�ضي، 

اجلامعة العريقة من كل اأعماق قلبي.

ياغريب كن أديبا..
ر�شالة �جلامعة - �شامي �لدخيل:

(ياغريب كن اأديبا) تعني احرام االأنظمة  والقوانني 

لتعك�س  عنه؛  غريًبا  وتكون  اإليه  تذهب  مكان  اأي  يف 

�ضورة ح�ضنة وانطباًعا جيًدا عنك. قبل عدة اأ�ضابيع 

للجامعة  العام  التعليم  مدر�ضي  من  جمموعة  ح�ضر 

الختبار حتديد امل�ضتوى يف قيا�س، وبعد انتهاء اجلميع 

من االختبار ورحيلهم عن اجلامعة، ترك عدد منهم 

فللاالأوراق  عنهم،  �ضيئة  و�ضورة  ح�ضاري  غري  منظًرا 

منت�ضرة  والقاذورات  واالأو�ضاخ  مكان،  كل  متناثرة يف 

يف اأرجاء املكان؛ جعلوها عنواًنا لهم »نحن قد مررنا 

من هنا«.

احلياة ال ت�ضتقيم اإال بالنظام واالنتظام واالن�ضباط 

على  حثنا  احلنيف  فديننا  احلياة،   �ضوؤون  كافة  يف 

النظافة والعمل بها وقد اقرنت النظافة باالإميان.

القدوة  نفتقد ممثِّل  امل�ضهد  اأنه يف هذا  واملوؤ�ضف 

مثاالً  املللدر�للس  يكون  اأن  املفر�س  من  اإْذ  احل�ضنة، 

»قد  تعاىل:  قللال  وت�ضرفاته،  اأفعاله  يف  به  يُحتذى 

كانت لكم اأ�ضوة ح�ضنة يف اإبراهيم والذين معه«. فكان 

املخلفات  ورمي  كان،  مثلما  املكان  ترك  الواجب  من 

الت�ضّرف  هللو  فللهللذا  املللهللمللات،  �ضلة  يف  واالأوراق 

الطبيعي واملفرو�س العمل به.
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