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اخلبر.. ومنصة احلدث

0204 رسالة الجامعة تقيم »أصبوحة شعرية« االحتفاء باليوم العالمي للغة العربية

خادم الحرمين يرعى مؤتمر الموارد المائية.. غدًا
ر�سالة اجلامعة- التحرير:

ب���رع���اي�������ة خ���������ادم احل��رم��ي��������ن 

ال�����س��ري��ف��ن امل���ل���ك ���س��ل��م��ان ب��ن 

عبدالعزيز اآل �سعود -حفظه اهلل-،  

يُعقد املوؤمتر الدويل العا�سر للموارد 

الفرتة  والبيئة اجلافة خالل  املائية 

2 حتى 4 جمادى الآخرة 1444ه� 
دي�سمرب   28 ح��ت��ى   26 امل���واف���ق 

2022م.
ِقَبل اجلامعة  املوؤمتر من  م  وينظَّ

مم��ثَّ��ل��ًة مب��ع��ه��د الأم�����ر ���س��ل��ط��ان 

وال�سحراء،  واملياه  البيئة  لأبحاث 

وج����ائ����زة الأم�������ر ���س��ل��ط��ان ب��ن 

ع��ب��دال��ع��زي��ز ال��ع��امل��ي��ة ل��ل��م��ي��اه، 

عبدالعزيز  بن  �سلطان  وموؤ�س�سة 

البيئة  ووزارة  اخلرية،  �سعود  اآل 

والزراعة.  واملياه 

وي��ق��ام حفل اف��ت��ت��اح امل��وؤمت��ر يف 

يف  غ��د  ظهر  م��ن   12:30 ال�ساعة 

اجلل�سة  تليه  اجلا�سر،  حمد  قاعة 

اخل���ا����س���ة مب����ب����ادرة ال�����س��ع��ودي��ة 

امل��رك��ز  م��ع  بالتن�سيق  اخل�����س��راء 

النباتي  ال��غ��ط��اء  لتنمية  ال��وط��ن��ي 

ومكافحة الت�سحر. 

�سرح بذلك الدكتور عبدامللك بن 

عبدالرحمن اآل ال�سيخ رئي�س اللجنة 

وامل�سرف  للموؤمتر  العليا  الإ�سرافية 

لأبحاث  �سلطان  الأم��ر  معهد  على 

عام  واأمن  وال�سحراء  واملياه  البيئة 

اجلائزة، م�سيًفا اأن معايل وزير البيئة 

واملياه والزراعة املهند�س عبدالرحمن 

بن عبداملح�سن الف�سلي، �سينوب عن 

يف  ال�سريفن  احلرمن  خ��ادم  مقام 

الذي  امل��وؤمت��ر  افتتاح  حفل  ح�سور 

�سي�سارك فيه معايل رئي�س اجلامعة 

رئي�س جمل�س جائزة الأمر �سلطان 

بن عبدالعزيز العاملية للمياه الدكتور 

بدران العمر، والأمن العام للجائزة 

الدكتور عبدامللك ب�ن عبدالرحمن اآل 

ال�سي�خ .

�سي�سهد  الفتتاح  حفل  اأن  وابان 

كلمات ل�سيوف �سرف املنا�سبة، على 

ب�سكل  العلمية  اجلل�سات  تعقد  اأن 

افرتا�سي عرب �سبكة الإنرتنت يومي 

الثالثاء و الأربعاء يف متام ال�ساد�سة 

م�ساًء بتوقيت الريا�س.

العلمية  اجلل�سات  يف  وي�سارك 

الفائزين  م��ن  جم��م��وع��ة  ل��ل��م��وؤمت��ر 

بجائزة الأمر �سلطان بن عبدالعزيز 

احللول  ل�ستعرا�س  للمياه  العاملية 

الإبداعية والبتكارات التي ح�سلوا 

مب��وج��ب��ه��ا ع��ل��ى اجل���ائ���زة واآخ����ر 

اأبحاثهم ومنجزاتهم العلمية، اإ�سافًة 

العلماء  م��ن  نخبة  م�����س��ارك��ة  اإىل 

لتقدمي  ال���ب���ارزة  وال�����س��خ�����س��ي��ات 

املوؤمتر  حم��اور  �سمن  حما�سرات 

املائية،  املوارد  ت�سمل  التي  الرئي�سة 

ا�ستخدام  وتر�سيد  اجلافة،  والبيئة 

املياه، وا�ستخدام التقنيات احلديثة 

يف درا�سات البيئة اجلافة ومواردها 

ملن  الت�سجيل  ومي��ك��ن  الطبيعية. 

املوؤمتر  فعاليات  ح�سور  يف  يرغب 

م���ن خ����الل م��وق��ع��ه  الإل���ك���رتوين 

.www.icwrae-psipw.org
تطوير  اإىل  امل���وؤمت���ر  وي���ه���دف  

املعلومات يف جمال  وتبادل  املعرفة 

البيئة واملياه وال�سحراء، وال�ستفادة 

درا�سات  يف  احلديثة  التقنيات  من 

امل��ن��اط��ق اجل���اف���ة و���س��ب��ه اجل��اف��ة 

اإىل  بالإ�سافة  الطبيعية،  ومواردها 

تبادل اخلربات بن متخذي القرار 

الو�سول  بهدف  والعلماء؛  واخلرباء 

ذات  للتحديات  حلول  اإي��ج��اد  اإىل 

ال�سلة باملياه والبيئة.

التفا�سيل �سـ3

تعاون م�سرتك مع املعهد الدويل للدرا�سات الإيرانية »ر�سانة«مذكرة تفاهم مع �سركة علوم احلياة

انطالق معرض »شارك 3« في المدينة الطبية

ر�سالة اجلامعة - م�ساعد الغنيم:

اجلامعية  الطبية  باملدينة  انطلق 

ي����وم الأرب����ع����اء امل���ا����س���ي م��ع��ر���س 

»�سارك 3«، لتعزيز البيئة التناف�سية 

الإدارات  كافة  وت�سجيع  الإيجابية، 

النطالق  على  والوحدات  والأق�سام 

والإب�����داع،  التمّيز  ف�����س��اءات  نحو 

وت�����س��ج��ي��ع اأ����س���ح���اب امل����ب����ادرات، 

وامل�ساريع التي حققت كفاءة الت�سغيل 

للمدينة  التناف�سية  القيمة  وع��ززت 

املحلي  امل�����س��ت��وي��ن  ع��ل��ى  ال��ط��ب��ي��ة 

والدويل.

الدكتور  اجلامعة  وكيل  واأو���س��ح 

اأن  ال�سلمان  �سلمان  ب��ن  ع��ب��داهلل 

»�سارك 3« امتداد لن�سختن �سابقتن 

ما  التي  وامل��ب��ادرات  امل�ساريع  اأبرزتا 

باملدينة  الإن��ف��اق  كفاءة  زال��ت حتقق 

الطبية اجلامعية يف ال�سوؤون الإدارية 

م�سراً  والطبية،  والت�سغيلية  واملالية 

اإىل اأن املعر�س ي�سهد مبادرات متميزة 

وذلك  ال�سابقة،  الن�سخ  مع  مقارنة 

لرفع الكفاءة يف جمال اإدارة امل�ساريع 

والأ�سول واملرافق وا�ستثمارها بال�سكل 

الأمثل، لتطوير امل�ساريع مبا يتواءم مع 

روؤية اململكة 2030 وتطلعات القيادة 

حتقيق  يف  قدًما  وامل�سي  احلكيمة 

اأهدافها امل�ستقبلية.

التنفيذي  املدير  اأف��اد  جانبه  من 

الدكتور  اجلامعية  الطبية  للمدينة 

اأح���م���د ب���ن ����س���الح ه��ر���س��ي، اأن 

تُِقيمَها  �سنوية  فعالية  »���س��ارك« 

الربامج  ل�ستعرا�س  الطبية  املدينة 

وامل�ساريع التي تعزز كفاءة الت�سغيل 

وت��ق��ل��ي��ل ال���ه���در، وحت��ق��ق اأه����داف 

للمدينة  الإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة  اخل��ط��ة 

الطبية  املدينة  اأن  م�سيًفا  الطبية، 

تطمح من خالل »�سارك« اإىل اإيجاد 

الطبية  املدينة  م��ب��ادرات  وتطوير 

بها من خالل  والرتقاء  وم�ساريعها 

للمدينة  التناف�سية  القيمة  تعزيز 

الطبية، وا�ستثمار مواردها، واإيجاد 

موارد متويلية جديدة.

بدء التسجيل في بطولة الجامعة للشطرنج
ر�سالة اجلامعة- فهد الفليج:

ت��ق��ي��م ع��م��ادة ����س���وؤون ال��ط��الب مم��ث��ل��ًة ب�����الإدارة 

والندية  الربامج  وحدة   - الريا�سية  لل�سوؤون  العامة 

ملن�سوبات  لل�سطرجن  اجلامعة  بطولة  الريا�سية- 

الآخ���رة  ج��م��ادى   ٥ ي��وم اخلمي�س  وذل���ك  اجل��ام��ع��ة، 

اجلامعية  باملدينة  الريا�سية  ال�سالة  يف  ١٤٤٤ه����، 

للطالبات.

والأق�سام  الكليات  عرب  ال�سطرجن  ريا�سة  ن�سر  اإىل  البطولة  وتهدف 

ورفع  املواهب  ل�سقل  وذلك  باجلامعة،  واملن�سوبات  الطالبات  مب�ساركة 

امل�ستويات الفنية وتنمية املهارات يف خمتلف الأن�سطة الريا�سية.   

ودعت الإدارة العامة لل�سوؤون الريا�سية الراغبات بامل�ساركة يف البطولة 

https://forms.office.com/r/ التايل  الرابط  الت�سجيل عرب  اأىل 

rycFcY5V3B
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�شهدت فعاليات متنوعة..

الجامعة تحتفي باليوم العالمي للغة العربية

ر�شالة اجلامعة – هند ال�شيباين

اح���ت���ف���ل���ت اجل����ام����ع����ة الأ�����ش����ب����وع 

امل���ن�������ش���رم، ب����ال����ي����وم ال����ع����امل����ي ل��ّل��غ��ة 

العربية، الذي يوافق يوم 18 كانون 

ع��ام، حيث  كل  »دي�شمرب« من  الأول 

مرئية  ��ًا  ع��رو���شً ال��ف��ع��ال��ي��ات  �شملت 

وف����ق����رات ���ش��ع��ري��ة، ب���الإ����ش���اف���ة اإىل 

معر�ض تعريفي باللغة العربية.

»اللغة العربية والهوية«

الطالب  ���ش���ؤون  ع��م��ادة  نظمت   

وكلية العل�م االإن�شانية واالجتماعية، 

العربية  »ال��ل��غ��ة  ب��ع��ن���ان  ��ا  م��ع��ر���شً

الرئي�س  البه�  يف  وذل��ك  واله�ية«، 

عميد  امل��ع��ر���س  اف��ت��ت��ح  للجامعة، 

����ش����ؤون ال���ط���الب ال���دك���ت����ر علي 

ال��دل��ب��ح��ي، وع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال��ع��ل���م 

الدكت�ر  واالجتماعية  االإن�شانية 

اأب���ا اخل��ي��ل، بح�ش�ر  ع��ب��دال���ه��اب 

عدد من ال�كالء ومن�ش�بي اجلامعة 

وطالبها مبختلف التخ�ش�شات.

متن�عة  اأرك���اًن���ا  امل��ع��ر���ُس  و���ش��م 

يف  العربية   اللغة  جماليات  حتكي 

اأج�اء مل�ؤها املتعة واملعرفة والفخر 

واالعتزاز باللغة العربية.

وا���ش��ت��م��ل امل��ع��ر���س ع��ل��ى اأرك���ان 

ت��دوي��ن  مت  ح��ي��ث  ال��ع��رب��ي،  للخط 

جمال  وا�شتعرا�س  احل�ش�ر  اأ�شماء 

اخلط العربي باأن�اعه املختلفة.

اللغة  بق�شم  تعريًفا  �شهد  كما 

اللغ�ي،  التدريب  ومركز  العربية، 

االأن�شطة  ب����اإدارة  للتعريف  ورك��ن��اً 

الطالبية.

م�شاهمة »العربية« يف احل�شارة

-ممثَّال  العربية  اللغة  ق�شم  نّظم 

يف م��رك��ز ال��ت��دري��ب ال��ل��غ���ي- ي���م 

1444/5/26ه�  املا�شي  الثالثاء 

ن��دوة  2022/12/20م  امل����اف���ق 

العربية  اللغة  »م�شاهمة  ب��ع��ن���ان 

االإن�شانية«،  والثقافة  احل�شارة  يف 

وُع��ِق��دت ال��ن��دوة يف ق��اع��ة جمل�س 

للغة  العاملي  بالي�م  احتفاًء  الق�شم؛ 

ع�شر  الثامن  ي�افق  ال��ذي  العربية 

من دي�شمرب.

املفرح  ح�شة  الدكت�رة  وافتتحت 

اللغة  ق�شم  يف  امل�����ش��ارك  االأ���ش��ت��اذ 

بالرتحيب  الندوة  واآداب��ه��ا  العربية 

اأهمية  ع��ن  واحل��دي��ث  ب��احل�����ش���ر 

ي�مها  يف  العربية  باللغة  االحتفال 

العاملي، واأهمية العالقة بني اللغات 

التط�اف  بهذا  لت�شل  والثقافات، 

وقد  ال��ن��دوة،  م��ش�ع  اإىل  اخل��الق 

ُعر�شت ثالث اأوراق علمية ناق�شت 

ت��اأث��ر ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ع��ل��ى ث��الث 

والفرن�شية  ال��ع��ربي��ة  ه��ي  ث��ق��اف��ات 

واالإ�شبانية.

�شي�فها  مع  اجلل�شة  بداية  وقبل 

اأب��ن��اء ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة، �شاهد  م��ن 

مل�شتعربني  مرئًيا  مقطًعا  احل�ش�ر 

ال��ع��امل،  م��ن  م��ن��اط��ق خمتلفة  م��ن 

عربوا فيه عن اإعجابهم واعتزازهم 

باللغة العربية.

للدكت�ر  االأوىل  ال���رق��ة  وك��ان��ت 

امل�شارك  االأ���ش��ت��اذ  ال��غ��ب��ان،  حممد 

اللغات احلديثة والرتجمة  يف ق�شم 

باجلامعة،  والرتجمة  اللغات  بكلية 

تاأثر  ع��ن  مهًما  حديًثا  فيها  ق��ّدم 

العربية،  الثقافة  العربية على  اللغة 

متها الدكت�رة  اأما ال�رقَة الثانية فقدَّ

االأدب  اأ����ش���ت���اذة  ع���رو����س  ب�����ش��م��ة 

واآدابها  العربية  اللغة  بق�شم  والنقد 

اللغة  ت��اأث��ر  وت��ن��اول��ت  ب��اجل��ام��ع��ة 

الفرن�شية،  الثقافة  على  العربية 

د.  تقدمي  من  الثالثة  ال�رقة  وكانت 

االأ�شتاذ  الزهراين  بن عيظة  �شالح 

اللغة  تاأثر  الق�شم عن  امل�شارك يف 

العربية على الثقافة االإ�شبانية.

اإف�شاح املجال للمداخالت،  وقبل 

العربية  ال��ل��غ��ة  ق�شم  ط��ال��ب  م  ق����َدّ

جمه�رية  من  اإدري�س  علي  واآدابها 

العربّية  ح��ّب  يف  ق�شيدًة  غامبيا 

-اإليِك  ����ْرف  احْلَ نْ����ثَ���ى 
ُ
»اأ عن�انها 

ال��ع��رب��ي��ة-«، نالت  ال��لُّ��َغ��ة  اأيَّ���تُ���َه���ا 

ا�شتح�شان احل�ش�ر.

ثرية  مداخالت  الندوة  وت�شّمنت 

التدري�س  هيئة  اأع�شاء  م��ن  لعدد 

والطالب.

املفرح  ح�شة  د.  اختتمت  كما 

الندوة بالتذكر باأال يك�ن ي�م اللغة 

يتيًما  ي�ًما  به  نحتفل  الذي  العربية 

اهتماًما  ن��ري��د  واإمن����ا  ال�����ش��ن��ة،  يف 

به�يتنا،  واع��ت��زاًزا  بلغتنا،  حقيقًيا 

رًة  ودعًما لها يف نف��س اأبنائنا، ُمذِكّ

واآدابها  العربية  اللغة  ق�شم  بحر�س 

االع��ت��زاز  تاأ�شيل  على  باجلامعة 

يطلق  اأن  اختار  اإذ  العربية؛  باللغة 

يف ه����ذا ال���ي����م حت���دي���ًدا اإح����دى 

ُم��ب��ادرات��ه امل��ه��م��ة ب��ع��ن���ان »ل��ن��ق��راأ 

اإىل  تهدف  مبادرة  وهي  بالعربية«، 

دعم م�شروع القراءة باللغة العربية. 

اجلدير ذكره اأن هذه املبادرة بداأت 

ط��الب  م��ن  امل�����ش��ارك��ني  با�شتقبال 

برعاية  وه��ي  وطالباتها،  اجلامعة 

ب�شمة  اأ.د  الق�شم:  املبادرة يف  جلنة 

عرو�س، و د. ح�شة املفرح، و اأ. ندى 

الدايل.

جتربة ن�شر اللغة العربية

مبعهد  العلمي  امل��ن��ت��دى  افتتح   

لهذا  ن�شاطه  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ���ي��ات 

عن  مبحا�شرتني  ال��ث��اين،  الف�شل 

بن  الرحمن  عبد  ال��دك��ت���ر  جت��رب��ة 

اللغة  ن�شر  يف  ال��ف���زان  اإب��راه��ي��م 

الدكت�ر  املحا�شرتني  قدم  العربية، 

عبدالرحمن الف�زان والدكت�ر عقيل 

ال�شمري، وذلك تزامًنا مع االحتفال 

بالي�م العاملي للغة العربية.

ح�ش�ر  امل��ح��ا���ش��رت��ان  و���ش��ه��دت 

العربية  ال��ل��غ���ي��ات  م��ع��ه��د  ع��م��ي��د 

ال��دك��ت���ر حم��م��د ال���ف����زان، ووك��ي��ل 

الدبيان،  اإبراهيم  الدكت�ر  املعهد 

باالإ�شافة اإىل عدد كبر من اأع�شاء 

هيئة التدري�س والطالب.

5 اأركان
الطالبات  ق�شم  واح��ت��ف��ى  ه���ذا 

مب�شاركة  العربية  اللغ�يات  مبعهد 

وخ��دم��ة  امل�����ش��رتك��ة  االأوىل  ال�شنة 

العربية  للغة  العاملي  بالي�م  املجتمع 

وذل���ك يف م��ع��ر���س م��ف��ت���ح يف به� 

ال�شنة امل�شرتكة »العلمي« ي�م االإثنني 

 ٢٥ امل����اف���ق   ٢٠٢٢ دي�����ش��م��رب   ١٩

جمادى االأوىل ١٤٤٤ه���، حيث كان 

عن�ان الفعالية لهذا العام »م�شاهمة 

اللغة العربية يف احل�شارة والثقافة 

االإن�شانية«

ح�شر احلفل وكيلة عمادة ال�شنة 

ح�شة  ال��دك��ت���رة  امل�شرتكة  االأوىل 

لل�ش�ؤون  العمادة  ووكيلة  الطال�شي، 

ال�شهري،  هيا  الدكت�رة  االأكادميية 

اللغ�يات  معهد  عميد  وم�شت�شارة 

املالكي،  ح��ن��ان  ال��دك��ت���رة  العربية 

ووكيلة ق�شم اللغة والثقافة االأ�شتاذة 

ال�كيلة  وم�شاعدة  ال�شهري،  �شارة 

ل�ش�ؤون الطالبات وم�شرفة االأن�شطة 

امل��شى،  اأم��ل  االأ���ش��ت��اذة  الطالبية 

باالإ�شافة اإىل من�ش�بات املعهد.

واح���ت����ى االح��ت��ف��ال ع��ل��ى ع��دد 

العربية  باللغة  املت�شلة  االأرك��ان  من 

ا�شتمل  حيث  وف��ن���ن��ه��ا،  وعل�مها 

والكتابة  العربي،  للخط  ركن  على 

وامليداليات وقاعدات  االأك�اب  على 

ل��ت��ك���ي��ن اجلمل  االأك�������اب، ورك����ن 

�شاركت  وق��د  العربية،  ب��احل��روف 

بحما�شة  الركن  هذا  يف  الطالبات 

واجلمل،  الكلمات  لتك�ين  وتناف�س 

رك��ن  ع��ل��ى  االح��ت��ف��ال  ا�شتمل  ك��م��ا 

للمخط�طات ال�شعرية، وركن لعر�س 

جتارب طالبات معهد اللغ�يات لتعلم 

اللغة العربية، وركن ملق�الت منتقاة 

الأجمل ما قيل عن اللغة العربية.

ا�شتعر�شت  امل��ع��ر���س  وخ����الل 

باك�شتانية-   - روح��ي��ف��ة  الطالبة 

جتربتها يف ا�شتكمال درا�شتها العليا 

يف ق�شم اللغ�يات التطبيقية، وُعر�س 

فيدي� للطالبة كادي الفريدي، فيما 

عبداملالك  م��ل���ك  الطالبة  األ��ق��ت 

ق�شيدتني  �شالح  ابت�شام  والطالبة 

���ش��ع��ري��ت��ني  ع���ن ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة. 

و���ش��ارك��ت ال��ط��ال��ب��ات ب��ر���ش���م��ات 

وخمط�طات من تنفيذهن.

حية  بكتابة  االح��ت��ف��ال  واخ��ت��ت��م 

الطالبات  ِقبل  م��ن  العربي  للخط 

الأ�شماء احلا�شرات.

400 مليون ن�شمة 
ل��الأمم  ال��ع��ام��ة  اجلمعية  اأق����ّرت 

�شمن  العربية  اللغة  اإدخال  املتحدة 

يف  العمل  ول��غ��ة  الر�شمية  اللغات 

االأمم املتحدة .

وبح�شب االأمم املتحدة، فاإن اللغة 

التن�ع  اأرك��ان  من  ركًنا  تعد  العربية 

الثقايف للب�شرية، وهي اإحدى اللغات 

االأك����ر ان��ت�����ش��اًرا وا���ش��ت��خ��داًم��ا يف 

العامل، اإذ يتحدث بها ي�مياً ما يزيد 

�شكان  من  ن�شمة  ملي�ن   400 على 

املعم�رة.

وي���ت����زع م��ت��ح��دث��� ال��ع��رب��ي��ة يف 

املناطق  من  وعدد  العربية،  املنطقة 

االأخرى املجاورة مثل »تركيا، ت�شاد، 

حيث  واإرتريا«  وال�شنغال،  وم��ايل، 

ل��دى  ق�����ش���ى  اأه��م��ي��ة  للعربية  اإن 

امل�شلمني، فهي »لغة القراآن«.

لغة ال�شيا�شة والعلم والأدب

وت��ت��ي��ح ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��دخ���ل 

بجميع  ب��ال��ت��ن���ع  زاخ���ر  ع���امل  اإىل 

اأ�شكاله و�ش�ره، ومنها تن�ع االأ�ش�ل 

اأبدعت  وقد  واملعتقدات،  وامل�شارب 

واأ�شاليبها:  اأ�شكالها  مبختلف   -

والف�شيحة  وامل��ك��ت���ب��ة،  ال�شفهية، 

مبختلف  واأب����دع����ت  وال���ع���ام���ي���ة، 

خط�طها وفن�نها النرية وال�شعرية 

- اآياٍت جمالية رائعة تاأ�شر القل�ب 

متن�عة  ميادين  يف  االألباب  وتخلب 

والفل�شفة  وال�شعر  الهند�شة  ت�شم 

والغناء.

العربية لقرون   هذا وقد �شادت 

لغة  ب��شفها  تاريخها  م��ن  ط�يلة 

فاأثرت  واالأدب،  والعلم  ال�شيا�شة 

مبا�شر  غ��ر  اأو  م��ب��ا���ش��ًرا  ت���اأث���ًرا 

يف ك��ث��ر م��ن ال��ل��غ��ات االأخ����رى يف 

»الرتكية،  مثل  االإ���ش��الم��ي،  ال��ع��امل 

واالأوردي���ة،  والكردية،  والفار�شية، 

وامل����ال����ي����زي����ة، واالإن���دون���ي�������ش���ي���ة، 

اإىل عدد  ب��االإ���ش��اف��ة  واالأل��ب��ان��ي��ة«، 

مثل  االأخ��رى  االإفريقية  اللغات  من 

وبع�س  وال�ش�احيلية«،  »الهاو�شا، 

اللغات االأوروبية وخا�شًة املت��شطية 

والربتغالية،  »االإ�شبانية،  ك���  منها 

واملالطية، وال�شقلية«.

اللغة  مثلت  ذل���ك،  ع��ن  وف�����ش��اًل 

املعارف  الإنتاج  اإىل  حافًزا  العربية 

ون�����ش��ره��ا، و����ش���اع���دت ع��ل��ى نقل 

املعارف العلمية والفل�شفية الي�نانية 

ع�شر  اأوروب����ا يف  اإىل  وال��روم��ان��ي��ة 

احل�ار  اإقامة  اأتاحت  كما  النه�شة، 

امل�شالك  ط���ل  على  الثقافات  بني 

الربية والبحرية لطريق احلرير من 

�ش�احل الهند اإىل القرن االأفريقي.
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 ي�سهد جل�سة خا�سة مببادرة ال�سعودية اخل�رضاء

خادم الحرمين الشريفين يرعى المؤتمر الدولي
 العاشر للموارد المائية.. غدًا

يشارك في الجلسات مجموعة من الفائزين بجائزة األمير سلطان الستعراض الحلول اإلبداعية

ر�سالة اجلامعة- التحرير:

برعاية خادم احلرمني ال�شريفني 

اآل  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب��ن  �شلمان  امل��ل��ك 

�شع�د -حفظه اهلل-،  يُعقد امل�ؤمتر 

الدويل العا�شر للم�ارد املائية والبيئة 

اجل��اف��ة خ���ال ال��ف��رة 2 ح��ت��ى 4 

جمادى الآخرة 1444ه� امل�افق 26 

م  وينظَّ 2022م.  دي�شمرب   28 حتى 

امل���ؤمت��ر م��ن ِق��َب��ل اجل��ام��ع��ة ممثَّلًة 

مبعهد الأمري �شلطان لأبحاث البيئة 

الأم��ري  وجائزة  وال�شحراء،  واملياه 

�شلطان بن عبدالعزيز العاملية للمياه، 

وم�ؤ�ش�شة �شلطان بن عبدالعزيز اآل 

�شع�د اخلريية، ووزارة البيئة واملياه 

والزراعة.  ويقام حفل افتتاح امل�ؤمتر 

يف ال�شاعة 12:30 من ظهر غد يف 

اجلل�شة  تليه  اجلا�شر،  حمد  قاعة 

اخلا�شة مببادرة ال�شع�دية اخل�شراء 

لتنمية  ال�طني  املركز  مع  بالتن�شيق 

الغطاء النباتي ومكافحة الت�شحر. 

�شرح بذلك الدكت�ر عبدامللك بن 

عبدالرحمن اآل ال�شيخ رئي�س اللجنة 

وامل�شرف  للم�ؤمتر  العليا  الإ�شرافية 

لأبحاث  �شلطان  الأم��ري  معهد  على 

عام  واأمني  وال�شحراء  واملياه  البيئة 

اجلائزة، م�شيًفا اأن معايل وزير البيئة 

واملياه والزراعة املهند�س عبدالرحمن 

بن عبداملح�شن الف�شلي، �شين�ب عن 

يف  ال�شريفني  احلرمني  خ��ادم  مقام 

الذي  امل���ؤمت��ر  افتتاح  حفل  ح�ش�ر 

�شي�شارك فيه معايل رئي�س اجلامعة 

رئي�س جمل�س جائزة الأمري �شلطان 

بن عبدالعزيز العاملية للمياه الدكت�ر 

بدران العمر، والأمني العام للجائزة 

عبدالرحمن  بن  عبدامللك  الدكت�ر 

اأن حفل الفتتاح  ال�شيخ . واأبان  اآل 

�شرف  ل�شي�ف  ك��ل��م��ات  �شي�شهد 

اجلل�شات  تعقد  اأن  على  املنا�شبة، 

العلمية ب�شكل افرا�شي عرب �شبكة 

الأربعاء  و  الثاثاء  ي�مي  الإنرنت 

بت�قيت  م�شاًء  ال�شاد�شة  مت��ام  يف 

الريا�س.

العلمية  اجلل�شات  يف  وي�����ش��ارك 

الفائزين  م��ن  جم��م���ع��ة  ل��ل��م���ؤمت��ر 

بجائزة الأمري �شلطان بن عبدالعزيز 

احلل�ل  ل�شتعرا�س  للمياه  العاملية 

الإب����داع����ي����ة والب����ت����ك����ارات ال��ت��ي 

ح�����ش��ل���ا مب���ج��ب��ه��ا ع��ل��ى اجل��ائ��زة 

العلمية،  ومنجزاتهم  اأبحاثهم  واآخر 

من  نخبة  م�����ش��ارك��ة  اإىل  اإ���ش��اف��ًة 

العلماء وال�شخ�شيات البارزة لتقدمي 

امل�ؤمتر  حم��اور  �شمن  حم��ا���ش��رات 

املائية،  امل���ارد  ت�شمل  التي  الرئي�شة 

ا�شتخدام  وتر�شيد  اجلافة،  والبيئة 

احلديثة  التقنيات  وا�شتخدام  املياه، 

يف درا�شات البيئة اجلافة وم�اردها 

ملن  الت�شجيل  ومي��ك��ن  الطبيعية. 

يرغب يف ح�ش�ر فعاليات امل�ؤمتر من 

www. الإل��ك��روين  خال م�قعه  

icwrae-psipw.org. ويف اخلتام 
رفع الدكت�ر عبدامللك بن عبدالرحمن 

اآل ال�شيخ نيابة عن اجلهات املنظمة 

وكافة امل�شاركني اأ�شمى اآيات ال�شكر 

وال���ع���رف���ان مل��ق��ام خ����ادم احل��رم��ني 

ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز 

اآل �شع�د  -حفظه اهلل- على تف�شله 

برعاية هذا امل�ؤمتر، واإىل ويل العهد 

رئي�س جمل�س ال�زراء �شاحب ال�شم� 

الأم��ري حممد بن �شلمان بن  امللكي 

عبدالعزيز-حفظه اهلل- على رعايته 

البحث  وم��راك��ز  بالعلماء  وعنايته 

والبتكار  البحث  وت�شجيع  العلمي 

والإبداع يف كافة املجالت يف اململكة. 

ناديا »العدالة النيابي« و »نزاهة« 
يقيمان فعاليات

 ر�سالة اجلامعة- م�ساري املالكي: 

التدخني  ملكافحة  �شفا  ن��ادي  مع  بالتعاون  النيابي  العدالة  ن��ادي  اأق��ام 

ملكافحة  ت�ع�يًّا  معر�ًشا  ال�شيا�شية،  والعل�م  احلق�ق  بكلية  وامل��خ��درات 

الفرد  على  وخطرها  املخدرات  باأ�شرار  تعريًفا  املعر�س  وقدم  املخدرات. 

ال�قاية منها،  واأجيب عن ا�شتف�شارات الطاب يف هذا  واملجتمع، و�شبل 

ال�شاأن، وُوزِّع عدد من الكتّيبات املت�شلة بامل��ش�ع، وحظي املعر�س بح�ش�ٍر 

لفت وكثيف.

بالتعاون مع  �س  يُ��شَّ ناٍد جامعي  اأول  النيابي ه�  اأن نادي العدالة  يذكر 

النيابة العامة، وباإ�شراف من عمادة �ش�ؤون الطاب، ويهدف اإىل ن�شر ال�عي 

يف  اململكة  يف  العامة  النيابة  ودور  والعدالة،  اجلنائي  بالقان�ن  املجتمعي 

فعالية  نزاهة  نادي  نظم  اآخ��ر،  جانب  وعلى  العام.  والنظام  الأم��ن  حفظ 

مبنا�شبة الي�م الدويل ملكافحة الف�شاد، حيث جرى خال الفعالية تقدمي 

الف�شاد  الف�شاد، وجه�د مكافحة  ملكافحة  الدويل  الي�م  تعريفية عن  نبذة 

يف اململكة.

وُوّزعت -خال املعر�س- كتّيبات للتعريف  بنادي نزاهة الذي يُعّد اأول 

ناٍد جامعي بالتعاون مع الهيئة ال�طنية ملكافحة الف�شاد.

الف�شاد بني طاب  النزاهة ونبذ  ثقافة  اإىل تعزيز  نادي نزاهة  ويهدف 

وطالبات اجلامعة.

»تخصصي مستقبلي«.. في ندوة بقسم اإلعالم 
العتيبي-  ماجد  اجلامعة-  ر�سالة 

ال�سبيعي: عبداهلل 

الأكادميي  الإر�شاد  جلنة  اأقامت 

ال��ع��ل���م  بكلية  الإع�����ام  ق�����ش��م  يف 

الإن�شانية والجتماعية ندوة بعن�ان 

م��درج  يف  م�شتقبلي«  »تخ�ش�شي 

كلية العل�م الإن�شانية والجتماعية.

كلية  وك��ي��ل  ال���ن���دوة  ���ش��ارك يف 

والجتماعية  الإن�����ش��ان��ي��ة  ال��ع��ل���م 

والدكت�ر  العتيق،  �شعد  ال��دك��ت���ر 

ع��ل��ي  ال��ع��ن��زي، وال��دك��ت���ر ح�شن 

الأ���ش��ت��اذ  اأداره�����ا  فيما  م��ن�����ش���ر، 

ال�عيل. م�شعل 

�شعد  الدكت�ر  مع  الندوة  ب��داأت 

اأهمية  ع��ن  حت��دث  ال���ذي  العتيق 

ال���ق���راءة وال��ت��ن��ظ��ي��م وال��رك��ي��ز يف 

واأ���ش��ار  اجلامعية،  الطالب  ح��ي��اة 

العتيق اإىل اأن من يق�م�ن بتحديد 

اأه��داف��ه��م ه��م م��ن ي�����ش��ل���ن، وم��ن 

املهم اأن يعرف الطالب دور املر�شد 

كثرياً  هناك  اإّن  حيث  الأك��ادمي��ي، 

دوره  يجهل�ن  الذين  الطاب  من 

اأن  امل��ه��م  وم���ن  م�����ش��اع��دت��ه��م.  يف 

احلق�ق  وثيقة  دليل  الطالب  يقراأ 

ويعرف  حقه،  ليحفظ  وال�اجبات؛ 

واجباته خال م�شريته الدرا�شية.

على  ق��ائ��ًا:  علي  د.  واأ���ش��اف 

تخ�ش�س  يف  الدخ�ل  يريد  من  كل 

الإع�������ام ال��ب��ح��ث ع���ن الإع�����ام 

نف�شه:  ي�شاأل  واأن  وتخ�ش�شاته، 

اأهمية  واأكد على  هل هذه رغبتي؟ 

القراءة والبحث؛ لأن ال�شغف وحده 

م��ه��ارة  لي�س  والإع����ام  ي��ك��ف��ي،  ل 

يق�م  وع��ل��م  منهج  ه���  ب��ل  ف��ق��ط؛ 

اأ�ش�س علمية. ويف حديثه عن  على 

اإنه  ق��ال  العليا  ال��درا���ش��ات  ط��اب 

ناقداً  يك�ن  اأن  الطالب  على  يجب 

يف املقام الأول.

من�ش�ر  ح�شني  ال��دك��ت���ر  وق���ال 

الإر���ش��اد  وح��دة  اإن  م�شاركته:  يف 

الأك�����ادمي�����ي ق����د وف������رت وث���ائ���ق 

وواجباته  الطالب  ح��ق���ق  ت��شح 

جداول  لتعديل  املتبعة  والإجراءات 

الطاب.

 واأكد اأنه يتم فتح ال�شعب املغلقة 

على  ال��ت��ع��ار���س  ح��ال  يف  للطالب 

�شبيل ال�شتثناء، اأو اإذا كان الطالب 

التنظيم  عن  حديثه  ويف  خريجاً. 

خطته  بتنظيم  ي��ق���م  م��ن  اأن  ذك��ر 

ال��ت��دّرب  م��ن  �شيتمكن  ال��درا���ش��ي��ة 

وج���د  ب���دون  الأخ����ري  الف�شل  يف 

للطالب  ومي��ك��ن  اأخ���رى،  م��ق��ررات 

التدرب يف حال وج�د مقرر واحد 

على احلد الأق�شى.

عدة  على  الندوة  ا�شتملت  وق��د 

حماور منها »اأبرز الأنظمة والل�ائح 

التي تهم الطالب، 

لطاب  الإر���ش��ادي��ة  واجل���ان��ب 

الدرا�شات العليا«، كما اأتيح للطاب 

امل�شارات  بخ�ش��س  ال�شتف�شارات 

واختتمت  ال��درا���ش��ي��ة.   واخل��ط��ط 

لل�ش�ؤون  الكلية  ل�كيل  بكلمة  الندوة 

»اإذا  بق�له:  والأكادميية  التعليمية 

وراءها،  ت�شري  اأه��داف  لك  يكن  مل 

فاأنت �شمن اأهداف الآخرين«

د. اآل ال�شيخ د. العمرم. الف�شلي

منتخب الجامعة يشارك في بطولة كرة الطائرة الشاطئية
كتب : فهد الفليج:

ي�شارك منتخب اجلامعة للطاب 

ال��ري��ا���ش��ي  ب��ط���ل��ة الحت������اد  يف 

الطائرة  لكرة  ال�شع�دية  للجامعات 

امل��شم  مناف�شات  �شمن  ال�شاطئية 

ت�شت�شيفها  التي   ،13 ال�  الريا�شي 

الهيئة امللكية باجلبيل خال الفرة 

١٤٤٤ه���،  الأوىل  جمادى   ٣٠  -٢٧

برعاية معايل وزير التعليم الأ�شتاذ 

ي��شف بن عبداهلل البنيان، وت�شتمر 

اأي��ام،  اأرب��ع��ة  مل��دة  املناف�شات  ه��ذه 

وي�شارك فيها 40 فريًقا ميثل�ن 22 

الفني  الجتماع  اأقيم  وقد  جامعة. 

اجلامعات  ممثلي  بح�ش�ر  للبط�لة 

امل�����ش��ارك��ة، واأ���ش��ف��رت ال��ق��رع��ة عن 

جمم�عات،   8 على  ال��ف��رق  ت���زي��ع 

يف  ومت  ف���رق،   5 جمم�عة  ك��ل  يف 

البط�لة  ق�انني  اإي�شاح  الجتماع 

وت�قيت املباريات.
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يقيم أصبوحة شعريةالقسم الثقافي في                    

ر�سالة اجلامعة - اأريج ال�سويلم:

احتفاًء باليوم العاملي للغة العربية الذي يوافق الثامن 

ع�صر من �صهر دي�صمرب عقد الق�صم الثقايف يف �صحيفة 

ر�صالة اجلامعة اأ�صبوحة �صعرية يوم الإثنني املا�صي 19 

دي�صمرب يف قاعة ملتقى كلية العلوم الإن�صانية والجتماعية، 

اأحياها كل من د. علي بن �صميان العنزي الأ�صتاذ امل�صاعد 

ر�صالة  وحترير  اإدارة  على  وامل�صرف  الإعللام،  ق�صم  يف 

اجلامعة، ود. هند بنت عبدالرزاق املطريي اأ�صتاذ الأدب 

القدمي امل�صارك يف ق�صم اللغة العربية واآدابها ، ود. اأحمد 

بن مو�صى املعيدي اأ�صتاذ الإعام والت�صال امل�صاعد يف 

اأريج ال�صويلم الأ�صتاذ امل�صاعد  بللاإدارة د.  ق�صم الإعللام 

الثقايف  التحرير  ومديرة  واآدابها  العربية  اللغة  ق�صم  يف 

الأ�صبوحة  افتتحت  التي  اجلامعة،  ر�صالة  �صحيفة  يف 

مرحبة باحل�صور، ومعرفًة بال�صعراء واإ�صهاماتهم الأدبية 

والإعامية .

�سعراء الأ�سبوحة

يف �صياق الإنتاج ال�صعري والفني، �صدر لل�صاعر د. علي 

بن �صميان العنزي ديوانان من�صوران اأحدهما اإلكرتوين 

متاح  يف موقع املو�صوعة العاملية لل�صعر العربي والآخر 

ديوان (ما زال ي�صكنني الظماأ) ال�صادر عن دار الن�صيم 

للن�صر، وله ديوان حتت الطبع (�صاعر يف باط الع�صق).

اأما  د. هند املطريي فتتنوع اإ�صداراتها بني ال�صعر   

والق�صة والنقد اأي�ًصا، فقد �صدر لها ديوان �صعري ( هند : 

اأنثى بروح املطر)، وديوان (اجلوزاء) احلا�صل على جائزة 

التميز الن�صائي  باأدبي الق�صيم عام 2018، وجمموعة 

ق�ص�صية عنوانها (اأنوثة بنكهة امللح) وراوية عنوانها

(�صرية احلب)، كما �صدر لها كتاب (البطل ال�صد يف 

�صعر ال�صعاليك : درا�صة اأ�صلوبية وظيفية) احلا�صل على 

جائزة كتاب العام عام 2015 عن نادي الريا�ض الأدبي 

الثقايف.

 ولل�صاعر د. اأحمد بن مو�صى املعيدي اأبحاث من�صورة 

وم�صاركات ثقافية متنوعة ف�صًا عن اإنتاجه لثاثة اأفام 

اإىل  (ر�صالة  فيلم  وكذلك  (الللعللرب)  و  (العيد)  وثائقية 

ال�صماء)  .

تنوعت  وقللد  جلللولت،  ثللاث  الأ�صبوحة  ا�صتغرقت 

الق�صائد يف الأ�صبوحة ما بني ق�صائد خا�صة مبنا�صبة 

العربية -م�صمنة يف ر�صالة اجلامعة  للغة  العاملي  اليوم 

لهذا العدد- ف�صًا عن الق�صائد ال�صادية بحب الوطن 

والفخر به، ومن ذلك ما جاء يف ق�صيدة (عا�صفة احلزم)   

للدكتور علي العنزي:

تللعللجللزنللا احللللللللللرَب  اأن  تلللظلللنلللون  ُكللللنللللتُللللم 

 هلللا نللحللن نلللعلللزف حللللن اللل�للصلليللف والأ�لللصلللل

وهلللللللا حمللللمللللد بللللللن �لللصلللللللملللان ملللوعلللدكلللم

 فللللتللللى َويَللللللللللا للللللللفلللتلللى ملللللن قللللائللللد بللطللل

حتللللقلللليللللق اأمللللللللللن اللللليللللمللللانلللليللللني غلللايلللتلللهلللم

ويل امللل�للصللتلل�للصللعللفللني  نللل�لللصلللرة  يف  واهلل 

�للصلليللحلل�للصللم الأملللللللللللَر �لللصلللللللملللاٌن بللحللكللمللتلله

فللللهللللو اللللللتلللللملللللام لأمللللللللللللٍر غللللللري مللكللتللمللل

من  ن�صيب  املعيدي  مو�صى  بن  اأحمد  للدكتور  كان  و 

الق�صائد الوطنية، فقد لقت ق�صيدته (ماذاك بالب�صت) 

اإعجاًبا من احل�صور، ومما جاء فيها:

ما ذاك بالب�صت

ذاك الفخر وال�صرف

وتلكم املجد والعلياء والرتُف

هي ارتدتك لأن العزم ديدنكم

اإذا م�صيت م�صت

اأو دونكم تقف

يطوق الفخر كونَّا اأنت �صيده

ر�صمت وجهته �صتان ينحرف

بق�صيدتني  احللل�للصللور  املللطللريي  هللنللد  د.  واأحتللفللت 

وطنيتنني، اإحداهما ق�صيدة (طويق ال�صعودية) تقول فيها:

الللللذي اللللبلللطلللل  اإىل  وانللللظللللر  ذا  علللنلللك  دع 

ملللليللللعللللاده يف  اللللللعللللللللللليلللللاء  بللللللله  جلللللللللللاءت 

�للللصللللادًقللللا حتللللللللدث  اإذا  طلللللويلللللق  هللللللللذا 

اأجلللللللللللداده عللللللن  اللللللتلللللاريلللللخ  يف جمللللللل�لللض 

�لللصلللنللليلللنللله حللللل�لللللصلللللاب  يف  تللللللفللللللوق  رجلللللللللل 

اأكللللللللللللللللربه علللللللللللللى ملللللليللللللاده  مللللللللاكللللللللان 

ومل تقت�صر الأ�صبوحة على الق�صائد املحتفية باليوم 

بعًدا  تاأخذ  التي  الق�صائد  تلك  اأو  العربية،  للغة  العاملي 

وطنًيا فح�صب، واإمنا تنوعت الق�صائد �صكًا وحمتوًى، 

فل�صفية جاءت  العنزي ق�صيدة  الدكتور علي  األقى  فقد 

بعنوان  »كيف؟ و ملاذا ؟« يقول فيها:

»كيف« علٌم

و»ملاذا« فل�صفة

وهما نبٌع لنهر املعرفة

»كيف« ل تبقى طويا حينما؛

تكت�صي يف ليلها

ثوب ال�صفة

و«ملاذا« تتمادى يف غٍد؛

اأم�صه نحياه؛

حتى نعرفه

يف حني هناأت  د. هند املطريي احل�صور بالعام اجلديد  

�صعًرا، وختم د. اأحمد املعيدي الأ�صبوحة بق�صيدة مما 

قاله فيها:

اإن ميت حبي فاإن املوت حُق

اأو يع�ض، ل �صك اأين باأحا�صي�صي اأحُق

مل اأكن يف عامل الأمطار برُق

لي�ض يل يف رق�صة الغابات عرُق

لي�ض يل عود ومزمار ورُق

وغبار ل ي�صُق

وعيوبي حدها الغربي غرُب

حدها ال�صرقي ..�صرق

الأ�صاتذة  من  نخبة  بح�صور  الأ�صبوحة  حظيت  وقد 

والطاب، ويف نهاية الأ�صبوحة �ُصلمت �صهادات ال�صكر 

لل�صعراء . 

احتفاءًا  باليوم العاملي للغة العربية..

بان �سعري اأم الكالم اأناين

اأم تراين هجرت حلن الأغاين

غاب عن حفلتي طبول ن�ساٍز

وجموعي يف العزف كانوا كماين

اأخربيهم يا حلوتي كيف كنا

يف �سباٍت واأن وعيي غ�ساين

ها اأنا الباقي برجمي لفظ بوحي

خ�س�سي للغرام رمز املعاين

فالهوى يف الف�سحى كالٌم مفيٌد

وافرتا�ٌض لعاملي ومكاين

لغتي يف اللغات اأذكى جذورا

لي�ض حقا اأن احلروف تعاين

لغٌة ل ت�سكو اجلمود ولكن

بع�ض قومي يلوون عنق البيان

هل راأيت الهواتف ازدان فيها

بدع �ساٍد بالهم�ض ل بالبنان

كل اأمٍر بجوفها قد تباهى

عربيا يف ر�سمه والل�سان

فاقرئيني ن�سا ولفظا ومعنى

اأعربيني يف احلب ظرف زمان

وم�سافا لكل جرٍح جديٍد

وامنحي املجرور احلزين حناين

كم اأداٍة وهمية للتمني

�سلبتنا حقوقنا يف الأماين

ن�ستكي يف غرامنا لء نهٍي

دون جزٍم اأن احلياة ثواين

ويحابي �سكوننا فعل اأمٍر

كي ن�سلي للو�سل حني الأوان

حلوتي ما عاد ال�سمري �ستريا

كربرّ ال�سوق قبل وقت الأذان

د. علي بن �سميان العنزي

يا لغتي الفريدة

ويا حروف الع�سق والق�سيدة

ويا تباريح الروؤى اليتيمة الوحيدة

ويا ب�سارات الزمان

يف ال�سنة اجلديدة

يا جرعة اللقاح

ويا  �سروق الروح يف ال�سباح

و يا فرا�سات اخلريف

اإن هبت الرياح

ويا ابت�سامة اجلمال

يف املب�سم الأقاح

يا كوكب دري

ت�سكنه املالح

ويا و�ساحا

عانق التفاح

والتهم التفاح

يا �سفتان

التقتا

اأجنبتا مزرعة من القبل

تنرثها ريح اخلريف

على ق�سور من ع�سل

حتملها الغيوم

�سوب بالد اهلل

يف جزيرة الأمل

 يا لغة للحب

غنت بها مناة

�سجا بها هبل

خلدها الإله

يف كتابه

عز وجل

د. اأحمد مو�سى املعيدي

جاِمُلوها

واأقيموا با�سمها يوًما كهذا

ثم ماذا؟

ُنوها، اأبرّ

فبُنوها

ْحجموا عنها،
َ
اأ

موها؛ وقالوا: حجرّ

اإنها لغٌة قدميْة

�ساَخ منها كُلرّ حرٍف

كُلرّ معنى

من معانيها الكرميْة

 لي�سِت الف�سحى

�سوى نحو واعراب

لنمحو ذلك النحَو

وجُنري فوقه؛

من عجمِة الأفواه، والأفالِم، والأقالمِ 

دميْة

اِد الأليمْة كي نواري �سوءَة ال�سرّ

لغُة ال�ساِد العظيمْة

ْغلقوا اأق�ساَمها يف اجلامعاْت
َ
اأ

عوا اأ�سالَءها يف ورقاْت جمرّ

وتباهوا بالل�ساِن الأعجمي

يف املدار�ِض

واملطاعِم

والنوادي

واملقاهي

وحديِث الطرقاْت!

ولهذا

ي لي�ض ُيجدى اأن نغنرّ

ما جاَء دي�سمرب كلرّ

للذي فاَت وماْت

ُنوها كفرّ

وادفنوها

اِد قيمة! مل تعد لل�سرّ

د.هند عبدالرزاق املطريي

لحن األغاني تباريح الرؤى لغة الضاد العظيمة
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الضعف اللغوي مسؤولية من؟
 ر�سالة اجلامعة – اأريج ال�سويلم:

جت��ي��ب �ل��دك��ت��ورة  �إمي����ان بنت 

نو�ف �حلربي �لأ�ستاذ �مل�ساعد يف 

ق�سم �للغة �لعربية و�آد�بها  قائلة :

 ل���ق���د ك�����رت �ل�������س���ك���وى م��ن 

�لف�سحى،  �لعربية  �للغة  �سعف 

�أل�سنة  على  �ل�سعف  ه��ذ�  وظهر 

عن  ف�����س���اً  و�مل��ع��ل��م��ن  �ملتعلمن 

غ��ره��م م���ن ع��ام��ة �ل��ن��ا���س، ول 

يحتاج  �أم��ر  �للغة  تعلم  �أن  ���س��كَّ 

�مل�ستمرة  و�ملمار�سة  �لتدريب  �إىل 

كما يحتاج �إىل معلمن �أكفاء ذوي 

عالية. خربة 

�ل�سعف  فاإن  �لأمر  حقيقة  ويف 

ولي�ست  ق��دمي��ة  م�سكلة  �ل��ل��غ��وي 

ع��رب  ت������زد�د  نَّ����ه����ا  �أ �إل  ح��دي��ث��ة 

منظور  �بن  لحظ  فقد  �لع�سور، 

دعاه  ا  ممَّ �لعربية  يف  �للحن  ذيوع 

�لعرب،  ل�سان  كتابه  تاأليف  �إىل 

ملا  »وذل��ك  مقدمته:  يف  يقول  �إذ 

�لأو�ن  ه���ذ�  غ��ل��ب يف  ق��د  ر�أي��ت��ه 

و�لأل��و�ن...  �لأل�سنة  �خت�ف  من 

�ملعايب  من  بالعربية  �لنطق  و�سار 

غر  يف  وتفا�سحو�   ... م��ع��دود�اً 

يف  �لكتاب  هذ�  فجمعُت  �لعربية 

يفتخرون،  لغته  بغر  �أه��ل��ه  زم��ن 

�لفلك  ن��وح  �سنع  ك��م��ا  و�سنعتُه 

وق��وم��ه م��ن��ه ي�����س��خ��رون« (ل�����س��ان 

ج1�س8) �لعرب 

�������ا �لأ�����س����ب����اب و�ل���ع���و�م���ل  �أمَّ

�للغوي  �ل�سعف  �إىل  �أدت  �ل��ت��ي 

يف  �للغة  منه  تعاين  �ل��ذي  �ل��ع��ام 

كما  فعديدة،  �لعربية  جمتمعاتنا 

ومظاهره  �ل�سعف  �أنَّ م�مح هذ� 

جو�نب  يف  جليَّة  و��سحة  تظهر 

يف  حتى  �إنكارها  ميكن  ل  كثرة 

فرتى  و�ملتعلمن،  �ملعلمن  �أو�ساط 

�ل��ك��ث��ر غ��ر ق���ادر ع��ل��ى �ل��ق��ر�ءة 

�ل�سليمة  �لكتابة  �أو  �ل�سحيحة، 

ونتيجة  �ل�����س��ح��ي��ح،  �ل��ت��ع��ب��ر  �أو 

�لإم�ئية  �لأخ��ط��اء  ك��رت  لذلك 

و�لتعبرية. و�لنحوية 

�ل��ع��ام  �ل��ل��غ��وي  �ل�سعف  وه���ذ� 

و�أ�سباب  جهة،  من  �أك��ر  تتحمله 

�ل�����س��ع��ف �ل��ل��غ��وي م��ت��د�خ��ل��ة ل 

كثرةٌ  وه��ي  بينها،  �لف�سل  ميكن 

وبيان  بتحديدها  �ملهتمون  تفاوَت 

�أهمها: ومن  تاأثرها، 

ن�ساأ فيها  �لتي  و�لبيئة  �لأ�سرة   �

على  �لبع�س  يحر�س  �إذ  �لطفل 

�سغر  عمر  م��ن  �لأط��ف��ال  تعليم 

ك��الإجن��ل��ي��زي��ة،  �أخ���رى  للغة   � ج���داً

�للغة  ل��ه��ذه  متقناًا  �لطفل  ف��رتى 

مك�سرة  �لعربية  �لأم  لغته  بينما 

جملة  تركيب  ي�ستطيع  ل  ركيكة، 

ك��ل��م��ات  وت��ت��خ��ل��ل��ه��ا  �إل  و�ح�����دة 

�لعك�س  ح�سل  لو  فماذ�  �أجنبية، 

منذ  �لأطفال  تعليم  على  وُحر�س 

�لف�سحى؟! �لعربية  �للغة  �ل�سغر 

�لكتب  يف  �ل��ق��ر�ءة  عن  �لبعد   �

ذ�ت �لأ�سلوب �لأدبي �لرفيع ككتب 

�ل��ر�ف��ع��ي و�ل��ع��ق��اد و�ل��ط��ن��ط��اوي 

�أنَّ  فيه  ���س��كَّ  ل  ا  فممَّ وغ��ره��م، 

�لكتب  لتلك  �مل�ستمرة  �ل��ق��ر�ءة 

توؤثر يف  كما  �لقارئ  فكر  توؤثر يف 

�ل�سبب  وه��ذ�  وف�ساحته،  ل�سانه 

�إذ  قبله،  �ل��ذي  بال�سبب  مرتبٌط 

توجيه  يف  كبر�اً  دور�اً  ل�أ�سرة  �إنَّ 

فيها  وحتبيبه  �لقر�ءة  �إىل  �لطفل 

�أن تكرب معه. �إىل 

وطرق  �لتعليمية  �ملوؤ�س�سات   �

تعليم  يف  �مل�����س��ت��خ��دم��ة  �ل��ت��ع��ل��ي��م 

ذل��ك ف�سل  وم��ن  �ل��ل��غ��ة،  ق��و�ع��د 

�لقاعدة ف�س�اً تامااً عن �لن�سو�س 

�أكل  باأمثلة  لها  �لتمثيل  �أو  �لرفيعة 

قبيل  م��ن  و���س��رب  عليها  �ل��ده��ر 

 ...� ق��ام زي��د و���س��رب زي���ٌد ع��م��راً

من  �لإكثار  عدم  �أنَّ  كما  ونحوها، 

�ملتنوعة  و�لتطبيقات  �لتدريبات 

و�لكتفاء  �للغوية  �لقاعدة  على 

يف  �سبب  لها  و�لتمثيل  بالقاعدة 

�لذهن. يف  تر�سيخها  عدم 

ومز�حمتها  �لعامية  �نت�سار   �

�لأوق�����ات  غ���ال���ب  ل��ل��ف�����س��ح��ى يف 

�حل��ي��اة  ن��و�ح��ي  يف  و��ستعمالها 

�سعف  �إىل  ذل���ك  �أدى  �ملختلفة 

�لف�سحى. ��ستعمال 

�سعف  �أ�سباب  م��ن  بع�ٌس  ه��ذه 

�للغة، قد نتفق عليها وقد نختلف، 

�أخرى مل  �أ�سباب  وقد تكون هناك 

هناك  �أنَّ  نتفق  �أنَّ��ن��ا  �إل  �أذك��ره��ا، 

�أهلها  لدى  �للغة  يف  ا  عاماً ا  �سعفاً

�أن نبادر �إىل معاجلته. ينبغي 

م�سوؤولية  �إنَّ  �لقول  وخ��سة 

جهة  على  تقع  ل  �للغوي  �ل�سعف 

على جهات  تقع  و�إمنا  �أخرى  دون 

�مل�سوؤولية  يجعل  وه��ذ�  ع��دي��دة، 

تكاتف �جلهود  �إىل  عظيمة حتتاج 

�للغة. على  للحفاظ  وت�سافرها 

ثق�فية                                ت�س�أل:

طير السعد طير 
السعد

نقار الخشب العربي 

 Arabian Woodpecker

موقع الت�سوير: منطقة ع�سري         

و�سبب  �سم،   18 �لعربي  �خل�سب  نقار  طول  يبلغ 

�لع�س،  ل�سنع  �ل�سجر  جذوع  على  ينقر  �أنه  �لت�سمية 

وي�ستفيد من منقاره �حلاد يف �لبحث عن غذ�ئه من 

�لرقات و�حل�سر�ت د�خل �لأ�سجار.  

�لأمام  يف  ث�ث  �أ�سابع،  �أربع  لديها  �لطيور  �أغلب 

�إ�سبعان  لديه  نقار �خل�سب  لكن  وو�حدة يف �خللف، 

متجهتان �إىل �لأمام، و�إ�سبعان متجهتان للخلف، حيث 

و�جل��ذوع  �لأغ�سان  على  �لتثبيت  يف  منها  ي�ستفيد 

لفرت�ت طويلة.  

�جلبلية  �ملناطق  يف  �لعربي  �خل�سب  نقار  يعي�س 

و�لغابات �لتي حتتوي على �أ�سجار �لطلح �أو �لعرعر. 

وهو  �مل�ستوطنة،  �لطيور  من  �لعربي  �خل�سب  ونقار 

�لنوع �لوحيد من عائلته �ملوجود يف �ململكة.   

اإعداد وت�سوير

الطالب: اإبراهيم ال�سوامني

ق�سم الإعالم



�أخذ  من  �لأزل  منذ  �لعربية  �للغة  متّكنت 

�حلَيّة؛  �لعاملية  �للغات  بني  �لالئقة  مكانتها 

وتبو�أتها  �أح��رزت��ه��ا  �ل��ت��ي  �ل�سامية  ملكانتها 

ع��ر ت��اري��خ��ه��ا �ل��ط��وي��ل يف جم���الت �ل��ع��ل��وم 

و�سلت  ع��ّم��ا  ن��اه��ي��ك  و�ل�����س��رع��ي��ة،  �ل��دي��ن��ي��ة 

و�لتاريخ،  و�لأدب،  �ل�سعر،  ميادين  يف  �إليه 

و�لطب،  و�لفلك،  و�لريا�سيات،  و�جلغر�فيا، 

كما  و�ل�����س��ي��دل��ة.  و�ل��ك��ي��م��ي��اء،  و�ل��ه��ن��د���س��ة، 

��ستيعاب  على  �لعربية  �للغة  قدرة  لنا  ى  يتبَدّ

يف  متثلت  �ل��ت��ي  �ل��ه��ائ��ل��ة  �حل�����س��اري��ة  �لنقلة 

�ل�سيا�سية،  �مل�سطلحات  م��ن  �ل��ز�خ��ر  �لكم 

و�ل��ق��ان��ون��ي��ة، و�لإد�ري��������ة، و�لق��ت�����س��ادي��ة، 

ذل���ك مما  غ��ر  �إىل  و�ل��ت��ق��ن��ي��ة،  و�ل��ع��ل��م��ي��ة، 

�لعلمية  �مليادين  يف  �لكتب  به  وحفلت  عّجت 

مينحنا  كما  �مل��ت��ع��ددة.  و�ملعرفية  و�لثقافية 

�لذي  �لعظيم  �جلهد  ت�سور  على  �لقدرة  ذلك 

توليها  يف  �ملعا�سرة  �لعربية  �ملجامع  بذلته 

يف  ليتنا�سخ  �لعربي  �لبالغي  �ل��ر�ث  �سطر 

ويلتحم  �مل��ع��ا���س��رة  �لتقنية  �ل��ث��ق��اف��ة  ج�سد 

و�إثر�ء،  وعنفو�ن  مناء  �إىل  فيه  ليتحول  بها؛ 

�لبالغي  �لر�ث  هذ�  حا�سر  بذلك  و��سلني 

�ساأنها  ذ�ك  ول��غ��ٌة  �لتليد.  مبا�سيه  �لعربي 

�أن  بنا  حلري  وجاللها  مكانتها  وتلك  وقدرها 

�لعبث  من  عليها  ونحافظ  ون�سونها  نحميها 

ي�سرة  نبًذ�  يلي  فيما  ولن�ستعر�ض  و�لت�سويه. 

لغتنا  وتُ�زين  تُ�طرز  �لتي  �جلماليات  تلك  من 

ونب�ًسا  وبهاًء  حيوية  �أك��ر  لتجعلها  �لعربية 

يلي: ما  ومنها  ورو�ًء، 

�لذي  �لبديع  علم  مكونات  �أحد  )�جلنا�ض( 

ه��و �أح���د �أرك����ان �ل��ب��الغ��ة �ل��ع��رب��ي��ة �ل��ث��الث��ة 

)�ل��ب��دي��ع، �مل���ع���اين، �ل��ب��ي��ان( وه���و �خ��ت��الف 

من  �جِلنا�ض  ويُعتر  و�ح���دة،  لكلمة  �مل��ع��اين 

�للفظية  �لر�كيب  ذ�ت  �للفظية  �ملح�سنات 

يحدث  دقيق،  نحو  على  �ملر�سومة  و�لعالقات 

له  ويطرب  �لنف�ض  له  تاأن�ض  مو�سيقًيا  نغًما 

تثر  ذهنية  ح��رك��ة  �إىل  ي  ِدّ ي���وؤ كما  �ل�سمع، 

�لن��ت��ب��اه ع��ن ط��ري��ق �لخ��ت��الف يف �مل��ع��ن��ى، 

ن��اب��ًع��ا من  ك��ان  �إذ�  وي���زد�د �جل��ن��ا���ض ج��م��الً 

ومل  �لكاتب،  عنها  يعّر  �لتي  �ملعاين  طبيعة 

زينة  لكان  و�إل  فيه،  مبالًغا  �أو  متكلًَّفا  يكْن 

ي�سفي  ب���د�ع  �لإ وه��ذ�  لها.  قيمة  ل  �سكلية 

ع��ل��ى �مل��ع��اين ���س��ح��ًر� وج��م��الً م��ت��م��ي��ًز�؛ بل 

�ملبدعون  ي�ستطيع  ق�سيبة  حلاًل  �أي�ًسا  يك�سبها 

��ستغالل  خر  ��ستغاللها  و�ل�سعر  �لنر  يف 

و�ل�ستجابة  �لفنية  �ل���س��ت��ث��ارة  �إح���د�ث  يف 

باأنه  �جلنا�ض  ويُعَرف  �ملتلّقي.  لدى  �ملن�سودة 

و�للفظ  �حلروف  يف  كلمتني  ت�سابه  �أو  �تفاق 

�ملعنى. يف  و�ختالفهما  و�لت�سكيل 

���س��ل��وب  �لح��ت��ب��اك: �لح��ت��ب��اك ه��و ف��ن و�أ

لالأ�سف  �لعربية،  �للغة  يف  �لبديع  من  جميل 

بنائها.  �أ م��ن  �لكثر  يعرفه  ل 

هذه  ��ستَُقّت  فقد  وللتب�سيط 

�ل�سد  �أي  �حلبكة  م��ن  �لكلمة 

ب����د�ع  و�لإح���ك���ام و�مل���ه���ارة و�لإ

يجتمع  �أن  وتعني  �ل�سنع،  يف 

فيُحذف  متقابالن،  �لكالم  يف 

�أو  مقابله  جاء  ما  �لأو�ئ��ل  من 

ن��ظ��ره يف �لأو�خ����ر، ويُ��ح��ذف 

م��ن �لأو�خ�����ر م��ا ج���اء ن��ظ��ره 

و�سماه  �لأو�ئ��ل.  يف  مقابله  �أو 

�ملقابل(. )�حلذف  �لبع�ض 

�ل��ب��دي��ع،  �ل��ت��وري��ة: يف ع��ل��م 

غمو�ًسا  �ملعنى  على  وت�سفي 

ي�سل �إىل حّد �لإبهام؛ �إذ فيها ظاهرة �خلفاء 

للن�ض  �ملتلقي  ذه��ن��ي��ة  ت��ث��ر  �ل��ت��ي  و�ل��ت��ج��ل��ي 

�أحدهما  �لأدبي، وهي كذلك لفظ له معنيان: 

قريب غر مر�د �أو مق�سود، و�لآخر بعيد هو 

�أن  يغلب  بقرينة  عليه  ويُدل  �ملق�سود،  �ملر�د 

�ملعنى  يريد  �أنه  �ل�سامع  فيتوهم  خفية،  تكون 

تكون  وقد  �لبعيد،  �ملعنى  يريد  وهو  �لقريب، 

من  �لهروب  �أو  �لذهن،  ��ستثارة  منها  �لغاية 

و�مل�ساءلة.  و�للوم  �لعتاب 

�ملعنى  منه  يُق�سد  ل  تعبر  هي  �لكناية: 

�حل��ق��ي��ق��ي، و�إمن����ا يُ��ق�����س��د ب��ه م��ع��ن��ى م��الزم 

يف  ��ستُعمل  تعبر  هي  �أو  �حلقيقي،  للمعنى 

له  ُو�سع  �لذي  )�خليايل(  �لأ�سلي  معناه  غر 

)�حلقيقي(  �لأ�سلي  �ملعنى  �إر�دة  ج��و�ز  مع 

وتعاىل:  تبارك  �هلل  ق��ول  نذكر  .وللتو�سيح 

�لفرقان:  يَ��َديْ��ِه«  َعلَى  ��امِلُ  �ل��َظّ يََع�ُضّ  »َويَ���ْوَم 

�أن  �لكرمية لوجدنا  �لآية  تاأملنا هذه  ٢٧ ، فلو 

�حلقيقي  �ملعنى  لي�ض  �لآية  هذه  من  �ملق�سود 

هو  هنا  �ملق�سود  و�إمن��ا  �ليدين،  ع�ض  وه��و 

�لذي  �لآية  هذه  لذكر  �ملالزم  �خليايل  �ملعنى 

�ل�سديد؛  �لندم  وهو  ذهننا  يف  ويظهر  يتّولد 

ور�سوله،  باهلل  بكفره  نف�سه  ظلم  من  �إّن  حيث 

م�سره  ي��َر  �لإمي����ان،  ل��دع��وة  ي�ستجب  ومل 

يف  �لإح���ر�ق  وه��و  �أل  �لقيامة،  ي��وم  �مل��رع��ب 

يف  �حلياة  يف  منه  كان  ما  على  فيندم  �لنار، 

على  يع�ض  فعندئٍذ  �لندم،  فيه  ينفع  ل  وقت 

وندًما.  ًر�  حت�ُسّ يديه 

ت�����س��ري��ح��ي��ة  ن���وع���ان:  وه���ي  �ل�ستعارة: 

به  �مل�سبه  فيها  ُذك��ر  فالت�سريحية  ومكنية، 

ل��و�زم��ه  م��ن  ���س��يء  ب��ق��اء  م��ع  �مل�سبه  وُح���ذف 

َويِلُّ   
ُ َّ
»�هلل ت��ع��اىل:  ق��ول��ه  مثل  عليه  ل��ل��دلل��ة 

�لنُّوِر  �إِىَل  لَُماِت  �لُظّ َن  ِمّ يُْخِرُجُهم  َمنُو�  �آ �لَِّذيَن 

يُْخِرُجونَُهم  اُغوُت  �لَطّ ُهُم  ْوِلَياوؤُ
َ
�أ َكَفُرو�  َو�لَِّذيَن 

فهنا   ، ٢٥٧ لَُماِت«  �لبقرة:  �لُظّ �إِىَل  �لنُّوِر  َن  ِمّ

و�سرح  �مل�سّبه  وحذف  بالظلمات،  �لكفر  �سّبه 

»�ْهِدنَا  تعاىل:  قوله  وكذلك  به،  �مل�سّبه  بلفظ 

�سّبه  فهنا   ، ٦ �مْلُ�ْستَِقيَم  �لفاحتة:  َر�َط  ّ �ل�سِ

�ل���دي���ن ب��ال��ط��ري��ق �مل�����س��ت��ق��ي��م، 

ف���ذك���ر �مل�����س��ّب��ه ب����ه، وح���ذف 

�ملتنبي:  ق��ول  ��ا  ي�����سً و�أ �مل�سّبه. 

َفما  �لِب�ساِط  يف  مَي�ِسي  ْقَبَل  َو�أ

ْم  �أ يَ�سعى  �لَبحِر  �إىل   ** دَرى 

�سّبه  فهنا  يْرتَقي،  �ل��َب��ْدِر  �إىل 

ُح��ذف  بالبحر،  �ل��دول��ة  �سيف 

به  �مل�سبه  بلفظ  ح  و�ُسِرّ �مل�سبه 

�لبحر.  وهو 

يتعدى  ل  ه��ن��ا  ُذك���ر  م��ا  �إن 

ب�سيًطا  ونزًر�  في�ض،  من  غي�ًسا 

م���ن �ل��ت��ع��ري��ف��ات و�لأم���ث���ل���ة، 

���س��ارة  ُذِك�����رت ن��ت��ف م��ن��ه��ا ل��الإ

�للغات  �أك��ر  من  هي  �لعربية  لغتنا  �أن  �إىل 

ح�سًنا  �أبهاها  ومن  و�نت�ساًر�،  و�ت�ساًعا  ثر�ًء 

��ستب�سرنا خًر�  ولقد  ورو�ءً .  وجمالً ون�سارة 

خادم  به  تف�ّسل  �ل��ذي  �لعظيم  �لعمل  بذلك 

بتاأ�سي�ض  �هلل-  -يحفظه  �ل�سريفني  �حلرمني 

�لعربية«  للغة  �لعاملي  �سلمان  �مللك  َمع  »جَمْ

�لهتمام  �سنام  ذروة  لي�سبح  ه�؛    1442 عام 

�لتي  للجهود  ومتّوجاً  ومتمًما  �لعربية  باللغة 

�لعامل  يف  �لأخ��رى  �لعلمية  �ملجامع  تبذلها 

 – خالله  فمن  �أجمع،  �لعامل  يف  بل  �لعربي؛ 

يف  �ملكتملة  �ل��روؤى  �ستتحقق  �هلل-  مب�سيئة 

�ل��ك��رمي:  �ل��ق��ر�آن  ب��ه��ا  ن��زل  �ل��ت��ي  لغتنا  دع��م 

تَْعِقلُوَن«  لََّعلَُّكْم  َع��َرِب��ًيّ��ا  ًن��ا  ُق��ْر�آ ن��َزلْ��نَ��اهُ 
َ
�أ نَّ���ا  »�إِ

يخطو  �أن  �إىل  ومتطلعني  �آملني   ،٢  يو�سف: 

دعم  �سبيل  يف  مباركة  خطو�ت  �ملَْجَمع  هذ� 

تلك  وبخا�سٍة  بها،  و�لهتمام  �لعربية  �للغة 

�لبينية  كالعالقات  �لع�سر،  �إليها  يتطلع  �لتي 

و�لتطور  �لرقمية،  و�ل��ه��م��وم  �لعربية،  للغة 

�ل�سطناعي،  �لذكاء  وحتديات  �حلا�سوبي، 

�إىل  �مل��ب��ارك  �ملَ��ْج��َم��ع  ه��ذ�  ي�سعى  �أن  ك��ذل��ك 

و�أهميته،  قيمته  وبيان  �للغوي  �لوعي  ن�سر 

وت��رب��ي��ة �ل���ذوق �ل�����س��ل��ي��م، وحم��ارب��ة �ل��ت��ل��وث 

وتقريبها  بالف�سحى،  و�ل��ن��ه��و���ض  �ل��ل��غ��وي، 

�إىل  �إ�سافة  مو�كبًة،  �أكر  وجعلها  وتب�سيطها 

�مل�سطلحات  وتعريب  �لعربية،  �لثقافة  خدمة 

وهذ�  �ل�سعوبة،  وبالغة  و�ملتنامية  �جلديدة 

لالنفتاح  كبرة  فر�سة  �ملَْجَمع  من  يجعل  ما 

�ملتنامية،  �لعاملي وحتولته  �للغوي  �لعقل  على 

وب��ذل��ك ي�����س��ّك��ل م��ب��ادرًة ث��ق��اف��ي��ة وح�����س��اري��ة 

على  �للغوية  �ملجامع  �أكر  تعّول  لذلك  عاملية؛ 

باأن  �لعربية  للغة  �لعاملي  �سلمان  �مللك  َمع  جَمْ

تتجلى  عظيماً  و�سرحاً  كبرة،  �إ�سافًة  يكون 

�ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  ري��ادة  خالله  من 

ونبتت  نبعت  �لتي  �لعربية  �للغة  خدمة  يف 

�ملباركة. �أر�سها  من  و�نت�سرت 

الهند�سة كلية 
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من جماليات لغتنا العربية

يتم  حيث  �لبحثية،  �ملناهج  �أقوى  من  �لتجريبي  �ملنهج  يُعد 

�لتحكم يف �ملتغر�ت �خلارجية �لتي ميكن �أن تلعب دور� موؤثر� 

على نتائج �لقيا�ض، كما يتميز �ملنهج �لتجريبي باأن �لقيا�ض يتم 

يف �لوقت �حلا�سر ولي�ض على حدث وقع يف �ملا�سي. كما �أنه 

يتحكم بدقة �لنتائج من خالل وجود جمموعة �سابطة ت�سهم 

يف معرفة �لعو�مل �خلارجية �لتي ميكن �أن تلعب دور�ً يف تغير 

على  يُعر�ض  »�ملوؤثر« حتى  وجود  هو  �سيء  �أهم  ولعل  �لنتائج، 

�ملجموعة �لتجريبية. مما �سبق يت�سح �أن �ملنهج �لتجريبي ذو 

قوة يف �سدق �لنتائج. وهذ� ل يعني �أن �ملنهج لي�ض له جو�نب 

ق�سور ؛ بل على �لعك�ض، فهو  يتعامل مع جمتمع �سغر، كما 

�أن عمليات �لتحكم تتطلب جهد�ً كبر�ً، بالإ�سافة �إىل متطلبات 

يف  �مل�سركني  حقوق  على  حتر�ض  �لتي  �لأخ��الق��ي��ة  �لبحث 

�لتجربة.

�ملنهج  �أن��و�ع  على  �لتعرف  يف  مهمة  م�ساألة  هناك  �أن  �إل 

�لتجريبي، حيث �إن لدينا ثالثة مناذج من هذ� �ملنهج وهي:

�ملنهج �لتجريبي �حلقيقي »�ختيار مفرد�ت �لتجربة بطريقة 

True Experimental Design   »ع�سو�ئية

بطريقة  �لتجربة  مفرد�ت  »�ختيار  �لقبلي  �لتجريبي  �ملنهج 

 Pre-Experimental Design »غر ع�سو�ئية

 Quasi-Experimental« �ل��ت��ج��ري��ب��ي  �سبه  �مل��ن��ه��ج 

 Design
وكل ت�سميم من تلك �لأنو�ع له �سماته �خلا�سة. 

 True �حل��ق��ي��ق��ي  �ل��ت��ج��ري��ب��ي  �لأول  �لت�سميم  يعتمد 

باختبار  �لباحث  يقوم  �أن  على   Experimental Design
�لتجريبية  �مل��ج��م��وع��ات  �أو  »�مل��ج��م��وع��ة  �لتجربة  م��ف��رد�ت 

نوع  لكل  م�سبق  حتديد  دون  ع�سو�ئياً،  �ل�سابطة«  و�ملجموعة 

من �ملجموعات، ثم يقوم بتوزيع تلك �ملفرد�ت على �ملجموعة 

�أو �ملجموعات �لتجريبية و�ملجموعة �ل�سابطة ع�سو�ئياً. وهذ� 

�لأمر ميّكن �لبحث من تعميم �لنتائج على �ملجتمع �لذي �سحب 

منه تلك �ملفرد�ت.

ب�سورة  مت  للمفرد�ت  و�لتوزيع  �لختيار  �أن  تعني    Rحيث

ع�سو�ئية.

�لقيا�ض   O7 �لتجريبية،  للمجموعة  �لقبلي  �لقيا�ض     O5
�لقبلي للمجموعة �ل�سابطة.

X هو �ملوؤثر،  O6 �لقيا�ض �لبعدي للمجموعة �لتجريبية، 08 
�لقيا�ض �لبعدي للمجموعة �ل�سابطة.

Pre- �لقبلي  �لتجريبي  »�مل��ن��ه��ج  �ل��ث��اين  �لت�سميم  �أم���ا 

Experimental Design« فهو �لت�سميم �لذي يخطئ فيه 
معظم طالب �لدر��سات �لعليا، بل �إن كثر� من �لباحثني يقومون 

برجمة �مل�سطلح على �أنه »�ملنهج �سبه �لتجريبي«، وهذ� خطاأ 

و��سح، فكلمة Pre ل تعني �سبه ولكن تعني �سيئا �سابقا،  ول 

يختلف هذ� �لت�سميم عن �لت�سميم �ل�سابق �إل يف ق�سية �ختيار 

مفرد�ت �لتجربة ع�سو�ئياً، مع مالحظة �أن �لتوزيع �لع�سو�ئي 

م  تُعمَّ �لت�سميم ل  �سيئاً. وهذ�  �لأمر  يغر يف  للمجموعات ل 

نتائجه على �ملجتمع �لذي �نتمت �إليه مفرد�ت �لتجربة.

 O3 �لتجريبية،  للمجموعة  �لقبلي  �لقيا�ض      O1 حيث 

�لقيا�ض �لقبلي للمجموعة �ل�سابطة.

X هو �ملوؤثر،  وO2 �لقيا�ض �لبعدي للمجموع��ة �لتجريبي�ة، 
وO4 �لقيا�ض �لبعدي للمجموعة �ل�سابطة.

)R( مالحظة ل يوجد �أي �إ�سارة �إىل �لتوزيع �لع�سو�ئي

Quasi- �لتجريبي   �سبه  �ملنهج  �لثالث  �لت�سميم  �أم��ا 

متاماً  خمتلفة  �آلية  ينتهج  فهو   ،Experimental Design
ثم  �لقيا�ض،  يثبت  حتى  مر�ت  عدة  �لقبلي  �لقيا�ض  يتم  حيث 

يتم �إدخال �ملوؤثر ويتم �لقيا�ض �لبعدي عدة مر�ت حتى يتوقف، 

و�لفرق بني �آخر قيا�سني قبلي وبعدي هو نتاج �ملوؤثر.

حيث O1، O2، O3، 04، O5 هي �لقيا�سات �لقبلية.

و O6، O7، O8، 09، O10 هي �لقيا�سات �لبعدية.

= O10 – O5 = وملعرفة �لفرق بني �لقيا�سني

ملجرد  �لقبلي  �لأول  �لقيا�ض  بعد  �ملتكررة  �لقيا�سات  �أن  �أي 

�لتاأكد من �أّن O5 هي �أعلى قيمة ت�سل �إليها مفردة �لدر��سة 

�إليها  �أعلى قيمة ت�سل  O10 هي  �أّن  �لقبلي، كما  يف �لقيا�ض 

مفردة �لدر��سة يف �لقيا�ض �لبعدي. فالقيا�سات �ملتكررة متت 

للتاأكد من تاأثر �أي عو�مل خارجية قد توقف �لقيا�ض �لقبلي 

و�لقيا�ض �لبعدي على حد �سو�ء.

اأ�ستاذ املناهج والقيا�س بكلية العلوم الإن�سانية 

والجتماعية

نبض المنهجية
أ.د. سعود بن ضحيان الضحيان

نبض المنهجية

 الفهم اخلاطئ للمنهج التجريبي

*

*

*

*

األلعاب التعليمية والحوافز الشخصية
تُ��ع��د �حل���و�ف���ز و�ل����دو�ف����ع من 

لغر�ض  �حل��ي��اة  يف  �ملهمة  �لأ���س�����ض 

حت���ق���ي���ق �لأح���������الم و�لأه���������د�ف 

�حلو�فز  وتعد  للفرد.  �ل�سخ�سية 

»Motivations« عن�سر�ً مهماً يف 
�لعملية �لتعليمية يف �لوقت �لر�هن 

�أثر مبا�سر وغر مبا�سر  ملا لها من 

يف جعل �لطالب �أكر �هتماماً باملادة 

�لعلمية وخ�سو�ساً مع تطور �لأجهزة 

�ل��ت��ق��ن��ي��ة �حل��دي��ث��ة وت���وف���ره���ا يف 

�لف�سول �لدر��سية وخارجها. يحتاج 

دو�ف��ع  لوجود  و�لطالبات  �لطالب 

ت�سهل  وخ��ارج��ي��ة  د�خلية  وح��و�ف��ز 

�لو�سول للهدف �ملن�سود وبلوغ �أعلى 

هرم �لنجاح. تعد �لألعاب �لتعليمية 

و�حدة من �لعو�مل �ملحفزة للطالب 

وبعيدة  جديدة  م��ه��ار�ت  لكت�ساب 

�لتقليدية  �لتعليمية  �لأ�ساليب  عن 

�سبيل  على  �لتلقني  على  �ملعتمدة 

�ملثال.

ق�سمني  �إىل  �حل��و�ف��ز  تنق�سم 

وهما:

 Intrinsic« حلافز �لد�خلي�- 

ياأتي  �أن  ويعني   ،»Motivation
�لفرد  تلقاء  من  �حلافز  �أو  �لد�فع 

�حل��و�ف��ز  م��ن  �ل��ن��وع  وه��ذ�  نف�سه، 

مي��ك��ن م��الح��ظ��ت��ه ب�����س��ه��ول��ة من 

�لعمل،  �أو  �ل��در����س��ة  ف��رة  خ��الل 

�سخ�سية  �أه����د�ف  وج���ود  ب�سبب 

تظهر  وهنا  �إليها،  للو�سول  ي�سعى 

�سخ�سية �لطالب �أو �لفرد �ملختلفة 

متاماً عن �لبقية. 

 Extrinsic« حلافز �خلارجي�- 

عك�ض  وه���ي   ،»Motivation
�عتماده  ب�سبب  �لد�خلي  �حلافز 

�ملحفز�ت  توفر  يف  �لآخرين  على 

ما،  �سيء  لعمل  �ملادية  �أو  �ملعنوية 

وقا�سرة  �سلبية   بطريقة  يوؤثر  مما 

على تنفيذ �ملهمة فقط. ورمبا �أكر 

هم  �لإ�سر�تيجية  هذه  يطبق  من 

�أولياء �لأمور مع �أبنائهم وبالتحديد 

من هم يف �سن �لطفولة.

و�لتحفيز  �لتعليمية  �لأل���ع���اب 

 Games Based Learning«

»& Motivations
ت��ل��ع��ب �حل�����و�ف�����ز و�لأل�����ع�����اب 

تنمية  يف  مهما  دور�ً  �لتعليمية 

عن�سر  و�إ�سافة  �لطالب  مهار�ت 

�لف�سول  د�خل  و�ملناف�سة  �لت�سويق 

�لدر��سية. ن�ساأ هذ� �جليل �حلايل 

�لع��ت��م��اد على  �ل��ط��الب على  م��ن 

�لأجهزة �لإلكرونية و�أجهزة �ألعاب 

بعك�ض  ج��د�ً  مبكرة  ب�سن  �لفيديو 

من  �أ�سبح  لذ�  �ل�سابقة.  �لأجيال 

ه��ذه  ����س��ت��خ��د�م  جت��اه��ل  �ل�سعب 

�ملتخ�س�سة  �لتطبيقات  �أو  �لتقنية 

�أثناء  �لذكية  �لهو�تف  �أج��ه��زة  يف 

�حل�����س�����ض �ل���در�����س���ي���ة ل��ت��دع��ي��م 

خارجها.  حتى  رمب��ا  �أو  �ل��درو���ض 

�أف�سل  من  �لتعليمية  �لألعاب  تُعد 

�لطرق يف �لتعلم �أو �كت�ساب �للغات 

�لت�سويق  عنا�سر  وج���ود  ب�سبب 

�لر�مج  هذه  يف  للطالب  �ملحفزة 

�أو �لألعاب.

م�سطلح  لنا  يظهر  هنا  وم��ن   

تقنيات  ويعني   »Gamification«

ت�ساعد  �لتي  �لتحفيزية   �لألعاب 

رفع  يف  �مل�ستخدمني  �أو  �ل��ط��الب 

و�ل��ق��درة  ل��دي��ه��م  �لتحفيز  ن�سبة 

هذه  ت�ساعد  �مل�����س��اك��ل.  ح��ل  على 

حتفيز  على  �لأل��ع��اب  من  �لنوعية 

�لجتماعي  و�لتطور  �لعقلي  �لنمو 

من  تعزز  كما  �لطالب،  �أو  لالأفر�د 

�ل�سعور باحليوية و�لإبد�ع لديهم. 

�أوج������ه ر���س��ال��ت��ي ون�����س��ي��ح��ت��ي 

ميتلكو�  �أن  و�ل��ط��ال��ب��ات  للطالب 

�ل��د�خ��ل��ي دون �لع��ت��م��اد  �حل��اف��ز 

ف��ق��ط ع��ل��ى �حل��و�ف��ز �خل��ارج��ي��ة. 

يجعل  ب��امل�����س��وؤول��ي��ة  ف��الإح�����س��ا���ض 

على  وق���ادًر�  ناجًحا  �إن�ساًنا  منك 

متر  �لتي  �لتحديات  ك��ل  مو�جهة 

�لآن  ودورك  �مل�����س��ت��ق��ب��ل.  يف  ب��ك 

يحّتم عليك  ب�سفتك طالبا جامعيا 

�ملنا�سب،  �لتعليمي  �لنمط  �ختيار 

وذل���ك ب��ال���س��ت��ف��ادة م��ن �لأج��ه��زة 

لتحقق  بك.  �ملحيطة  و�لتكنولوجيا 

كامل �أهد�فك يف م�سرتك �لعلمية 

و��ستك�ساف  بالبحث  قم  و�لعملية، 

لرفع  �مل��ف��ي��دة  �لتطبيقات  بع�ض 

م�ستوى  ورفع  �لدر��سي  حت�سيلك 

�حلو�فز لديك!

ح�سني �سعيد الغاوي



االت�شال Communication: كلمة ُم�شتقة 

 Commnis كلمة  وه��ي  الالتينية  اللغة  م��ن 

االت�شال  ويعترب  امل�����ش��رك،  ال�����ش��يء  ومعناها 

اأو  الفكر  اأو  املعلومات  يف  وم��داول��ة  ُم�شاركة 

االجتاهات بني االأفراد وبع�شهم البع�ض.

مع  وتطورت  بداأت  اإن�شانية  واالت�شال ظاهرة 

تطور احلياة االإن�شانية داخل املجتمعات. كما اأن 

االت�شال يلبي حاجة اأ�شا�شية عند االإن�شان ويعترب 

اأوجه الن�شاط االإن�شاين ومن الظواهر  اأقدم  من 

املاألوفة االأكرث تطورا مع تطور احلياة االإن�شانية، 

طبقا لتطور املجتمعات الب�شرية.

يعني  اأ�شكاله:  اأب�شط  يف  االإن�شاين  واالت�شال 

نقل املعلومات واالأفكار واالأهداف من �شخ�ض اإىل 

اآخر ومن جمتمع اإىل اآخر، فال ي�شتطيع االإن�شان 

اأن  ي�شتطيع  وال  االآخرين،  عن  مبعزل  يعي�ض  اأن 

ي�شبع حاجاته دون االت�شال ببقية اأفراد املجتمع، 

واحل�شاري  الفكري  التفاعل  عن  غنى  ال  حيث 

داخل املجتمع الواحد واأي�شا بني املجتمعات.

نف�شية  تفاعل  عملية  االت�شال  ويعترب       

خالل  م��ن  وامل�شتقبل  املر�شل  ب��ني  واجتماعية 

ناجتا  منهما،  لكل  النف�شية  واحلاجات  الّدوافع 

الر�شالة،  لهذه  وم�شتقبل  ر�شالة من مر�شل،  عن 

بطريقة  معينة  معلومات  اأم  اأفكاًرا  اأكانت  �شواء 

معينة ويف ظروف معينة؛ لتحقيق اأهداف معينة 

اأي�شا.

العملية  اأهمية االت�شال يف كونه       وتظهر 

و�شمات  خ�شائ�ض  الفرد  الكت�شاب  االأ�شا�شية 

حيث  اإل��ي��ه؛  وينتمي  فيه  يعي�ض  ال��ذي  املجتمع 

اأف��ك��اًرا  االت�����ش��ال  عملية  خ���الل  م��ن  يكت�شب 

ومعتقدات جمتمعه، وينقلها لالآخرين ب�شورة اأو 

باأخرى، وعن طريق االت�شال يتعلّم اأفراد املجتمع 

قدرتهم  من  فيزيد  االآخرين،  مع  التعامل  طرق 

على التكيف االجتماعي املتبادل.  

بني  والرابط  والتقارب  االت�شال  يحقق  مما 

اأفراد املجتمع الواحد، ومما يدعم التفاعل بينهم 

لتاأكيد التما�شك االجتماعي. 

كما يوؤدي االت�شال بكافة و�شائله اإىل املحافظة 

نقل  خ��الل  من  للمجتمع  الثقافية  الهوية  على 

من  عليه  والتعرف  جيل  اإىل  جيل  من  ال��راث 

خالل النظم االأ�شا�شية للثقافة داخل املجتمع. 

العنا�صر الرئي�صة يف عملية االت�صال: 

تت�شمن عملية االت�شال اأربعة عنا�شر اأ�شا�شية 

هي:  املر�شل، وامل�شتقبل، والر�شالة، والو�شيلة.

يكون  وقد  الر�شالة  م�شدر  وهو  املر�شل:   1-

فردا، اأو موؤ�ش�شة، اأو خربا موجها اإىل فرد اأو عدة 

اأخ��رى، وهناك عدة عوامل  اأو جمتمعات  اأف��راد 

يجب اأن توؤخذ يف االعتبار عند اختيار امل�شدر اأو 

تقييمه، وهي: الثقة يف امل�شدر اأو املر�شل، ونوع 

امل�شدر �شواء اأكان ر�شميا اأم غري ر�شمي.

-2 امل�شتقبل: وقد يكون املتلقي فردا اأو عدة 

اأفراد يف جمموعة واحدة اأو يف جمموعات، وقد 

تكون ر�شالًة موجهًة عرب االإذاعة اأو التلفزيون اأو 

و�شبكة  ال�شناعية،  كاالأقمار  احلديثة،  الو�شائل 

بع�ض  اإىل  االأن��ظ��ار  للفت  اأو  للتوجيه  االإن��رن��ت 

املتغريات يف الطق�ض اأو الكوارث اأو اأخبار معينة 

باحلروب اأو ما �شابه.

الذي  املحتوى  اأو  امل�شمون  هي  -3الر�شالة: 

امل�شتقِبل،  اإىل  الر�شالة  م�شدر  اأو  املر�شل  ينقله 

الرموز  من  جمموعة  من  عادة  الر�شالة  وتتكون 

وقد  االت�شال،  عملية  اأ�شا�ض  وهي  عليها،  متفق 

اأو  م�شورًة  اأو  مكتوبًة  اأو  �شفهيًة  ر�شالًة  تكون 

من خالل  وذلك  اال�شتقبال،  اأجهزة  عرب  مذاعًة 

لرجمة  وامل�شتقبل  املر�شل  بني  املتوافرة  اخلربة 

رموز الر�شالة بنف�ض املعاين التي اأرادها املر�شل 

حتى حتقق االأثر الوا�شح ملا يريده املر�شل.

تتوفر  اأن  ينبغي  التي  ال�شروط  بع�ض  وهناك 

منها:  املطلوب،  التاأثري  الر�شالة حتى حُتدث  يف 

اأن ت�شمم الر�شالة وتر�شل بطريقة حتقق  ينبغي 

الثقة اأوال، ثم لفت واإثارة انتباه امل�شتقبل، وذلك 

من خالل عن�شر التوقيت، ونوعية الر�شالة، ومن 

بامل�شتقِبل  تدفع  التي  والكلمات  العناوين  حيث 

من  اأنواعا  الر�شالة  تثري  اأن  ويجب  بها.  لالأخذ 

امل�شتقبل  ل��دى  ال�شخ�شية  واحل��اج��ات  ال��دواف��ع 

لدى  تخلق  كما  واحل��ب.  والفهم،  االأم���ان،  مثل: 

خالل  من  الر�شالة  مبحتوى  القناعة  امل�شتقِبل 

اإ�شباع حاجاته. 

نقل  يتم عن طريقها  التي  الو�شيلة: وهي   4-

مثل  م��ق��روءة  ت��ك��ون  وق��د  االت�شالية،  الر�شالة 

اخلطاب، اأو الكتاب، اأو ال�شحيفة، اأو االإعالنات 

ال��رادي��و،  مثل  م�شموعة  تكون  وق��د  املطبوعة، 

التلفزيون  م��ث��ل  م�شموعة  م��رئ��ي��ة  ت��ك��ون  وق���د 

توير  : مثل  التوا�شل  و�شائل  من  اأو  وال�شينما. 

Twitter، واالإن�شتقرام Instagram، وال�شناب 
.  TikTok والتيك توك ، Snapchat

اأو  باالإيجاب  اإم��ا  توؤثر  عوامل  عدة  وهناك    

بني  فيما  االت�شالية  العملية  على جناح  بال�شلب 

وهو  ال�شدى،  رج��ع  ومنها:  وامل�شتقبل  املر�شل 

ردود االأفعال نتيجة ا�شتقبال الر�شالة االت�شالية 

�شواء اأكانت مفهومة اأم غري وا�شحة تثار حولها 

ا�شتف�شارات معينة ؛ حيث تت�شح اأهميتها يف مدى 

تقبل امل�شتقِبل للر�شالة ومدى فهمه ملحتوياتها، اأو 

احتياجه اإىل املزيد من االإي�شاح اأو الفهم.

يحققان  ال�شدى  رج��ع  م��ن  ن��وع��ان  وه��ن��اك   

ال���ت���اأث���ريات وه���م���ا: رج���ع ال�����ش��دى االإي��ج��اب��ي 

ال�شدى  ورج���ع    ،Positive Feed Back
والت�شوي�ض    .Negative Feed Back ال�شلبي 

من خالل  الر�شالة  و�شوح  عدم  اأو  التداخل  هو 

�شمعية  خارجية  عوامل  تاأثري  ب�شبب  الو�شيلة 

ي��وؤدي  مما  للر�شالة،  امل�شتقِبل  على  ب�شرية  اأو 

وا�شتيعاب  فهم  يف  امل�شتقِبل  تركيز  ع��دم  اإىل 

الر�شالة مما يوؤدي اإىل عدم تاأثره مبعنى الر�شالة 

احلقيقي. 

د. مها بنت حممد ال�صديري 

ق�صم الرتبية الفنية  - كلية الرتبية 

اأحد  م��ن   الفريق  ب��روح  التعاون 

ميكن  التي  االإيجابية،  القيم  اأه��م 

الأي �شخ�ض التمتع بها وهي ت�شاعد 

على القيام باإنتاج اأ�شياء جديدة، اأو 

واملهام  االأم���ور  من  اإمت��ام جمموعة 

واالأع��م��ال، وذل��ك وف��ق مبداأ العمل 

تعاون  اإىل  ي���وؤدي  ال���ذي  اجلماعي 

ذل��ك،  على  ال��زم��الء  م��ن  جمموعة 

وتُعترب روح التعاون يف بيئة التدريب  

اإىل  جهة   كل  ت�شعى  وم��ه��ارة  قيمة 

تنميتها يف طالبها، مما يعك�ض اأثرها 

واالأداء  ال�شلوكيات  على  االإيجابي 

واإجناز االأعمال، وبالتايل رفع جودة 

االإنتاج، املبنية على قدرات جمموعة 

من الزمالء، الذين يت�شاركون العمل 

باأفكارهم واإمكانياتهم الإمتام املطلوب 

من  يعزز  مم��ا  االأه����داف،  وحتقيق 

الكفاءات وزي��ادة  اخل��ربات؛  لذلك 

تركز  كثري من اجلامعات على حتفيز 

وتنميتها  القيمة  التدريبات  ه��ذه  

الطالب اخلربة  اإك�شاب  من خالل  

التخرج،  قبل  والتدريبية  العملية 

املبا�شر  ال��ط��الب  احتكاك  ��ا  واأي�����شً

ع��ن قرب  وال��ت��ع��رف  ال��ع��م��ل،  ببيئة 

الدرا�شة  وتدعيم  العمل،  �شوق  على 

م��ن خالل  ال��ط��الب،  ل��دى  النظرية 

وكتابة  والتدريب،  العملي،  التطبيق 

التقارير، واأي�ًشا تدريب الطالب على 

حتمل امل�شوؤولية، والتقيد باملواعيد، 

وح�شن  والقوانني،  اللوائح  واح��رام 

ال��ت��ع��ام��ل م���ع االآخ����ري����ن، ومت��ك��ني 

من  واالأه��ل��ي��ة  اخلا�شة  املوؤ�ش�شات 

ال��ت��ع��رف ع��ل��ى م���ه���ارات ال��ط��الب، 

واإت��اح��ة  للتوظيف،  وا�شتقطابهم 

وفتح  اخل����ربات،  ل��ت��ب��ادل  الفر�شة 

قنوات التعاون بني اجلامعة وجهات 

التدريب.

مع  اأو  فريق  �شمن  العمل  يُعد 

التي تعتمد  اأحد االأ�شكال  الزمالء  

على جمموعٍة من الزمالء ميتلكون 

مهاراٍت عالية، ومتقاربة، وُمتكاملة، 

بحيث اإّن كَل زميل  يف الفريق يتمتع 

مبهارة ت�شّد النق�ض عند زميٍل اآخر، 

وهكذا حّتى يكتمل الفريق مبهاراٍت 

عاليٍة، ونوعية خمتلفٍة، حيث ي�شعون 

وال  واحدة،  جماعية  ُمهمة  لتحقيق 

الفوز  اإىل  اأف���راده  من  اأح��د  يهدف 

تكون  فاملناف�شة  الفردي،  التمّيز  اأو 

مع فريٍق اآخر، والهدف املراد واحد 

هناك  اأّن  كما  الزمالء،  جميع  لدى 

اأن  يجب  التي  املهارات  من  العديد 

فمن  فريق،  �شمن  الفرد  يف  تتوفر 

التي  فريق  �شمن  التدريب  مهارات 

التوا�شل  مهارات  معرفة  منها  البد 

وتنميتها؛   ، الزمالء  بني  واالت�شال 

لت�شمل توا�شل  الزمالء  مع البيئة 

ا�شتخدام  ج��ان��ب  اإىل  اخل��ارج��ي��ة، 

ال��و���ش��ائ��ل احل��دي��ث��ة يف ال��ت��وا���ش��ل 

ك��ال��ربي��د االإل����ك����روين، وو���ش��ائ��ل 

التوا�شل االجتماعي، ومعرفة كيفية 

التي  املختلفة  التطبيقات  ا�شتخدام 

ترفع كفاءة الفريق وتعاونه.

�صعود عبد الرحمن املن�صور

ق�صم االإعالم

ت�شدر عن ق�شم االإعالم 

بكلية العلوم االإن�شانية واالجتماعية - جامعة امللك �شعود

املرا�شالت با�شم امل�شرف على الإدارة والتحرير

  ر�شالة اجلامعة -كلية الآداب

جامعة امللك �شعود �ض.ب.2456 الريا�ض 11451

resalah@ksu.edu.sa / الربيد اللكرتوين

املو�شوعات املن�شورة تعرب عن كتابها 

ولتعرب بال�شرورة عن راأي اجلامعة اأو ال�شحيفة

امل�شاركة

مطابع  دار جامعة امللك �شعود للن�شر 

 ردمد 1319-1527

ت/4672870/ف/4672894

الطباعة

الق�شم الفني

عبدالكرمي  الزايدي

راكان اأبابطني

الإعالم الرقمي

اأ. بندر احلمدان 

حممد العنزي

فهد العنزي 

�شناعة املحتوى

اأ. روؤى ال�شليم

هيا القريني

عبداهلل املنبهي - عمر اجلميعة -اأو�ض ال�شلوم 

عبدالعزيز العليوي - �شلطان العنزي - بدر العرجاين

�شدمي الكليب - بيان الر�شيد - اإح�شان العي

الفريق الطالبي

الت�شحيح اللغوي

اأ. هند ال�شيباين

اأ. خديجة العبا�شي

نهية احلمدان

م�شرفة الت�شحيح اللغوي

اأ. عبري الطلحي

التحرير

 قما�ض املني�شري - د. هند القحطاين

اأ.العنود العنزي - اأ.رمي احلايف

مدير حترير الأخبار

وليد احلميدان

مدير التحرير الثقايف

د. اأريج ال�شويلم

r s . k s u . e d u . s a r s . k s u . e d u . s a

كاريكاتير - الطالب أمين حاتم

اأعتاب مرحلة جديدة يف جمال  تَقف اململكة على 

التقنية والتكنولوجيا احلديثة مما اأدى  لظهور اأمناط 

مفهوم  تر�شيخ  على  �شاعدت  والتعليم  للتعلم  جديدة 

اإىل  املبادرة  وتهدف هذه  الذاتي،  اأو  الفردي  التعليم 

زيادة كفاءة القطاع التعليمي والو�شول به اإىل اأف�شل 

برامج  من  م  يُقدَّ ما  خالل  من  الكفاءة  من  م�شتوى 

درا�شية تُ�شهم يف رفع امل�شتوى املعريف والثقايف، وذلك 

االإ�شراتيجيات احلديثة  اأحدث   االعتماد على  عرب 

يف التعليم واأهمها، ومن ثَم رفع م�شتوى قدرة املتعلم 

للقدر  مبهاراته  واالرت��ق��اء  والتحليل،  التفكري  على 

والدويل  املحلي  العمل  �شوق  اإىل دخول  يوؤهله  الذي 

اأولويات اجلامعة يف ُخطتها  م�شتقباًل ، وتلك اإحدى 

التعليم  عملية  على  الركيز  وه��ي  االإ�شراتيجية، 

من  التي  الر�شينة  العلمية  املنهجية  واتباع  والتعلم 

�شاأنها اأن ت�شمن رجاحة خطتها االإ�شراتيجية.

ُمبادرات من  ولتحقيق ذلك عملت اجلامعة عدة   

بينها ٥ ُمبادرات لركيزة التعليم والتعلم نذكر منها ما 

مت البدء به يف مرحلة اأوىل: 

وتهدف  بعد-،  -عن  التعليم  برامج  حت�شني  اأوال: 

هذه املبادرة اإىل ا�شتحداث برامج اأكادميية عن بعد 

وحتقيق  بعد،  عن  للتعليم  اجليد  اال�شتثمار  ت�شمن 

التدري�ض  لطرق  الفعال  والدمج  املرجوة  االأه��داف 

التعلم  يف  االإلكرونية  التقنيات  وا�شتخدام  احلديثة 

والتعليم باأ�شاليب حديثة حتقق الفائدة الق�شوى من 

جمتمع  احتياجات  لتحقيق  وذلك  بعد؛  عن  التعليم 

يف  ي�شهم  العاملي مما  االقت�شاد  منظومة  يف  مندمج 

تطوير جمتمع املعلومات واملعرفة.

ثانيا: اإعداد دورات تاأهيلية لطلبة ما قبل التخرج 

�شوق  فهم  اإىل  املبادرة  هذه  وتهدف  العمل،  ل�شوق 

�شوق  يف  اجلامعة  خريجي  تناف�شية  ورف��ع  العمل 

العمل.

وتهدف  للربامج،  امليداين  التدريب  تطوير  ثالثا: 

اأدنى  وو�شع حد  التدريب  كفاءة  لزيادة  املبادرة  هذه 

ي�شهم يف  مبدة ال تقل عن ف�شل درا�شي كامل، مما 

رفع تناف�شية خريجي اجلامعة يف �شوق العمل.

التعليمية  ل��ل�����ش��وؤون  اجل��ام��ع��ة  وك��ال��ة  وت�����ش��رف 

واالأكادميية على تنفيذ املبادرات، ويقوم مكتب اإدارة 

اخلا�شة  االأداء  ُموؤ�شرات  بر�شد  واملبادرات  التحول 

ومتابعة تطور املبادرة وحتقيقها.

مكتب اإدارة التحول واملبادرات

إستراتيجيتنا
أروى محمد الرشيدي

إستراتيجيتنا

ُمبادرات ركيزة التعليم والتعلم

تغريد اخلثعمي �شارة  احلمدان

ال�شكرتارية الت�شوير

Sp2020@ksu.edu.sa

روح التعاون بالتدريب مع الزمالء في التدريب الميداني

*

فنون االتصال 
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ر�سالة اجلامعة - دمية املقرن:

اإدارة  ف���ي���ه  اأ����س���ب���ح���ت  ع������امل  يف 

ال��ب��ي��ان��ات ج��ان��ًب��ا ُم��ه��ًم��ا م��ن ج��وان��ب 

الأعمال احلديثة، وذراًعا اقت�ساديا 

����ا يف جم������الت  ل���ل���م���ن���اف�������س���ة ع����امل����يًّ

كثرية، وحت��دي��ًدا يف جم��ال التحول 

ال�����رق�����م�����ي، جن����ح����ت اجل�����ام�����ع�����ة يف 

مب��وؤ���س��رات  الكلي  الم��ت��ث��ال  حتقيق 

حوكمة البيانات والبيانات املفتوحة 

وف���ق ت��ق��ري��ر ن��ت��ائ��ج ق��ي��ا���س ال��ت��ح��ول 

للعام  احلكومية  للجهات  ال��رق��م��ي 

احلكومة  هيئة  م��ن  ال�����س��ادر  ٢٠٢٢م 

ال�ستحقاق  بهذا  وحفاوة  الرقمية. 

ن�سلط ال�س�وء على اأبرز مالمح هذا 

الإجناز .

يف ه���ذه امل��ق��اب��ل��ة، م��ع��ن��ا ال��دك��ت��ور 

اإبراهيم بن حممد متنمبك -رئي�س 

ل��ل��ح��دي��ث  ال���ب���ي���ان���ات-  اإدارة  م��ك��ت��ب 

باجلامعة  البيانات  اإدارة  عن مكتب 

منذ اإن�����س��ائ��ه وح��ت��ى اآخ���ر اإجن��ازات��ه، 

ولنا معه ع��دة ت�����س��اوؤلت ح��ول واق��ع 

ودوره���ا  وم�ستقبلها  البيانات  اإدارة 

وتعزيز  الرقمي  التحول  يف حتقيق 

البتكار والتنمية.

- ما منطلقات اإن�ساء مكتب اإدارة 

الهدف  وم��ا  اجل��ام��ع��ة؟  البيانات يف 

منه؟

املت�ضمن  الكرمي  للتوجيه  تنفيذا 

ال��ب��ي��ان��ات  لإدارة  م��ك��ات��ب  اإن�����ض��اء 

معايل  وتعميم  احلكومية  باجلهات 

ذلك،  ب�ضاأن  امللكي  الديوان  رئي�س 

اأ����ض���در م��ع��ايل رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة 

ق������راًرا ب��اإن�����ض��اء امل��ك��ت��ب، وذل���ك 

النظم  و�ضع  اأبرزها:  لأه��داف عدة 

تنفيذها  ال���واج���ب  وال�����ض��ي��ا���ض��ات 

ودع��م  باجلامعة،  البيانات  لإدارة 

املعنية،  اجلامعة  وح���دات  امتثال 

والتاأكد من تنفيذها ل�ضيا�ضات اإدارة 

التدريبية  الربامج  وو�ضع  البيانات، 

امل��ت��خ�����ض�����ض��ة ل��ارت��ق��اء ب��ق��درات 

البيانات،  مع  التعامل  يف  املوظفني 

وت��خ��ط��ي��ط ال����ربام����ج ال��ت��وع��وي��ة  

اإدارة  ث��ق��اف��ة  لن�ضر  ؛  وت��ن��ف��ي��ذه��ا 

طلبات  واإدارة  وتر�ضيخها،  البيانات 

واملعلومات  البيانات  م�ضاركة  تبادل 

الإح�����ض��ائ��ي��ة م��ع الأط������راف ذات 

وخارجها،  اجلامعة  داخ��ل  العاقة 

ومع الباحثني واملهتمني ومع اجلهات 

اإتاحة  على  والعمل  العاقة،  ذات 

الإح�ضائية  واملعلومات  البيانات 

العامة للعموم عرب املن�ضات املختلفة 

وو���ض��ع  ال��ع��اق��ة،  ذات  ل��ل��ج��ه��ات 

ال�ضتفادة  لتعظيم  وخطط  اآل��ي��ات 

التكامل  وحت��ق��ي��ق  ال��ب��ي��ان��ات،  م��ن 

واأنظمة  م�ضادر  من  البيانات  بني 

خ�ضو�ضية  على  واحلفاظ  متعددة، 

البيانات ال�ضخ�ضية، واإدارة و�ضيانة 

والن�ضخ  البيانات  تخزين  اأنظمة 

الحتياطي وال�ضرتداد.

اأن تذكر لنا -ب�سفة  - هل ميكن 

موجزة- اأبرز الإجنازات التي حققها 

املكتب خالل الفرتة املا�سية؟

من�ضوبيه  بجهود  املكتب  ا�ضتطاع 

ال��ع��اق��ة  ذات  اجل���ه���ات  وت���ع���اون 

وكانت  املكتب،  تاأ�ضي�س  باجلامعة 

حول  درا�ضة  اإجراء  الأوىل  اخلطوة 

معايري  وف��ق  التاأ�ضي�س  اإط���ار  بناء 

الوطنية،  ال��ب��ي��ان��ات  اإدارة  مكتب 

واأف�����ض��ل امل��م��ار���ض��ات ال��ع��امل��ي��ة يف 

الآت��ي:  عنها  نتج  التي  اجل��ام��ع��ات 

لإدارة  ال��راه��ن  الو�ضع  ت�ضخي�س 

�ضورة  وب��ن��اء  باجلامعة،  البيانات 

»الت�ضخي�س،  لتطويرها  �ضاملة 

ب��ن��اء ت�����ض��ور ل��اح��ت��ي��اج��ات امل��ادي��ة 

تنظيمي  هيكل  وب��ن��اء  والب�ضرية«، 

داعم لأهداف مكتب اإدارة البيانات 

باجلامعة، يتوافق مع معايري مكتب 

اإدارة البيانات الوطنية، ومع الأدوار 

لإدارة  ال��وا���ض��ح��ة  وامل�����ض��وؤول��ي��ات 

مهام  وحتديد  وحوكمتها،  البيانات 

ي�ضمن  مب��ا  البيانات  اإدارة  مكتب 

حت��ق��ي��ق الأه������داف م���ن اإن�����ض��ائ��ه، 

والكفاءات  اخلربات  على  والتعرف 

يف جمال اإدارة البيانات يف اجلامعة 

املكتب،  لتاأ�ضي�س  دعًما  وا�ضتثمارها 

واإع������داد اخل��ط��ة الإ���ض��رتات��ي��ج��ي��ة 

للمكتب، وو�ضع �ضيا�ضات واإجراءات 

وتوفري  وحوكمتها،  البيانات  اإدارة 

والتوعية  للتدريب  واأن�ضطة  برامج 

وحوكمتها،  البيانات  اإدارة  ح��ول 

املختلفة  التوا�ضل  ق��ن��وات  وت��وف��ري 

للعديد  اخل��ط��ط  وو���ض��ع  للمكتب، 

ومنها:  البيانات  اإدارة  جمالت  من 

املفتوحة ون�ضرها، وحتليل  البيانات 

ال�ضتفادة منها.

- حدثنا عن الإجناز الذي حققه 

املكتب موؤخرًا يف تقرير نتائج قيا�س 

التحول الرقمي 2022م؟ 

ال��ب��ي��ان��ات  اإدارة  م��ك��ت��ب  يُ���لْ���زم 

ذات  املوؤ�ضرات  متطلبات  بتحقيق 

العاقة بالتحول الرقمي يف جمايل 

والبيانات  البيانات  وحوكمة  اإدارة 

كبرًيا  املكتب جهًدا  املفتوحة. وبذل 

املتطلبات  ا�ضتكمال جميع  اأجل  من 

التي اأقرتها هيئة احلكومة الرقمية، 

ح��ي��ث و����ض���ع امل��ك��ت��ب ال�����ض��واب��ط 

املنظمة  والإج����راءات  وال�ضيا�ضات 

وحوكمتها،  البيانات  اإدارة  ملجالت 

املفتوحة  ال��ب��ي��ان��ات  ن�ضر  وك��ذل��ك 

م��ن خ���ال امل��ن�����ض��ات الإل��ك��رتون��ي��ة 

املخ�ض�ضة لها مما اأثمر يف حتقيق 

نتائج  يف  باملتطلبات  الكلي  اللتزام 

القيا�س.

ال���ب���ي���ان���ات  اإدارة  ت����ن����ال  مل��������اذا   -

وحوكمتها هذا الهتمام؟

ال��ب��ي��ان��ات  اإدارة  اأه��م��ي��ة  تكمن 

املوؤ�ض�ضات  متكني  يف  وحوكمتها 

من اتخاذ اأف�ضل القرارات وحتقيق 

اأه���داف���ه���ا، م���ن خ����ال ت��زوي��ده��ا 

مبعلومات دقيقة يف الوقت املنا�ضب، 

تطبيق  على  املوؤ�ض�ضات  وحت��ر���س 

البيانات؛  اإدارة  يف  املعايري  اأعلى 

وج��ودت��ه��ا  ال��ب��ي��ان��ات  دق���ة  ل�ضمان 

حماية  يف  ت�ضهم  كما  وات�ضاقها. 

البيانات من الو�ضول اأو ال�ضتخدام 

الذي  به،  امل�ضرح  غري  الك�ضف  اأو 

ي�����ض��ك��ل اأم�����را ����ض���روري���ا حل��م��اي��ة 

واملوؤ�ض�ضات،  الأف���راد  خ�ضو�ضية 

اأو  القّيمة  البيانات  ف��ق��دان  ومنع 

اإمكانية  زي���ادة  وك��ذل��ك  �ضرقتها، 

وم�ضاركتها  ل��ل��ب��ي��ان��ات  ال��و���ض��ول 

وتبادلها مع اجلهات الأخرى لتنفيذ 

واحل�ضول  �ضمولية،  اأكرث  حتليات 

اأك���رث دق��ة،  ع��ل��ى روؤى وت�����ض��ورات 

اأهمية  اأكرث  معلومات  والك�ضف عن 

بناء  ق��رارات حا�ضمة  اتخاذ  وميكن 

عليها.

- م��ا دور ال��ب��ي��ان��ات امل��ف��ت��وح��ة يف 

خطط التحول الرقمي للمملكة؟

تُ�����ض��ري ال��ب��ي��ان��ات امل��ف��ت��وح��ة اإىل 

التي  ل��ل��ج��ه��ات  ال��ع��ام��ة  ال��ب��ي��ان��ات 

تتيحها جماًنا لأي �ضخ�س للو�ضول 

اإليها وا�ضتخدامها وم�ضاركتها وفقا 

التي  املفتوحة  البيانات  ل�ضيا�ضة 

التي تكفل لاأفراد  اململكة،  تتبناها 

�ضهل  ب�ضكل  لها  الو�ضول  يف  احلق 

ن�ضرها  ع��ادًة  ويتم  للجميع.  وع��ادل 

اآل��ي��ا،  ق��راءت��ه��ا  مي��ك��ن  بتن�ضيقات 

خال  من  توفريها  يتم  ما  وغالًبا 

البوابة الوطنية للبيانات املفتوحة اأو 

الأنظمة اخلا�ضة باجلهة. وت�ضتثمر 

اإ�ضرتاتيجيتها  وفق  اململكة  حكومة 

وحوكمتها  البيانات  لإدارة  الوطنية 

اإت���اح���ة ب��ي��ان��ات��ه��ا ال��ع��ام��ة؛ ل��دع��م 

اأهمها:  الأه��داف من  جمموعة من 

ك��ف��اءة احل��ك��وم��ة، وحتقيق  ت��ع��زي��ز 

ال�ضفافية وامل�ضاءلة، وتعزيز التعاون 

والتن�ضيق، ودعم البحث والبتكار.

القطاعات  م��ن  العديد  ُت��واج��ه   -

ا يف املوارد الب�سرية ذات  التقنّية �ُسحًّ

ال��ك��ف��اءة، م��اذا ع��ن امل��ه��ارات الالزمة 

نتغلب على  وكيف  البيانات؟  لإدارة 

هذه امل�سكلة؟

امل���وارد  نق�س  يُ�ضكل  ب��ال��ف��ع��ل، 

ال��ب�����ض��ري��ة وامل�����ه�����ارات ال��ت��ق��ن��ي��ة 

البيانات  لإدارة  التحديات  اأب���رز 

اإدارة  تطبيق  اأجل  فمن  وحوكمتها. 

فعال،  ب�ضكل  وحوكمتها  البيانات 

م��ه��ارة  ذوي  م��وظ��ف��ني  اإىل  حت��ت��اج 

مثل: حتليل  املهام  اأداء  على  وقدرة 

البيانات،  جودة  و�ضمان  البيانات، 

واأمن البيانات، والمتثال للمتطلبات 

الت�ضريعية والتنظيمية.

يخلق  ال��ازم��ة  امل��ه��ارات  ونق�س 

العديد من امل�ضاكل ومنها: البيانات 

ال��ك��ام��ل��ة،  اأو غ��ري  ال��دق��ي��ق��ة  غ��ري 

وال�����ض��رر ب��اأم��ن ال��ب��ي��ان��ات، وع��دم 

وال�ضوابط  لل�ضيا�ضات  الم��ت��ث��ال 

حتقيق  من  يقلل  كما  واملوا�ضفات. 

من  الكافية  ال�ضتفادة  املوؤ�ض�ضات 

على  ق��درت��ه��ا  يعيق  مم��ا  بياناتها، 

وحتقيق  ال�ضائبة  ال��ق��رارات  اتخاذ 

الأهداف.

من  امل���زي���د  اإىل  ن��ح��ت��اج  ل��ذل��ك 

ال���ض��ت��ث��م��ار يف ب���رام���ج ال��ت��دري��ب 

املوظفني،  مهارات  لبناء  والتطوير 

وا���ض��ت��ق��ط��اب م��وظ��ف��ني م��وؤه��ل��ني 

ي��ت��م��ت��ع��ون ب���امل���ه���ارات واخل����ربات 

الوعي  تعزيز  اإىل  اإ�ضافة  الازمة. 

على  قائمة  ثقافة  وب��ن��اء  واملعرفة 

البيانات  اإدارة  ل�ضمان  البيانات؛ 

وحوكمتها ب�ضكل فعال. ولبد اأي�ضا 

فهم  على  املن�ضوبني  ت�ضجيع  م��ن 

ا�ضتخدامها  واأهمية  البيانات  قيمة 

بطريقة م�ضوؤولة واأخاقية، والتاأكد 

دراية  على  املوظفني  جميع  اأن  من 

البيانات  اإدارة  ب�ضيا�ضات  وف��ه��م 

وح��وك��م��ت��ه��ا وح���م���اي���ة ال��ب��ي��ان��ات 

ال�ضخ�ضية.

دعم  ال��ب��ي��ان��ات يف  اإدارة  دور  م��ا   -

وتعزيز البتكار داخل اجلامعة؟ 

الفعالة  ال��ب��ي��ان��ات  اإدارة  تُ��ع��د 

اأي  داخ��ل  لابتكار  رئي�ضا  ممّكنا 

وتنظيم  جمع  �ضاأنها  فمن  منظومة، 

ك��م��ي��ات ك��ب��رية م��ن ال��ب��ي��ان��ات ذات 

ومتكني  العالية،  واجل��ودة  املوثوقية 

املبتكرين من الو�ضول لها ي�ضهم يف 

ي�ضاعد  حيث  البتكار؛  عجلة  دفع 

البيانات  لهذه  ال�ضحيح  التحليل 

جديدة  وروؤى  معاٍن  ا�ضتخراج  على 

ميكن  ل  خمتلفة  ن��ظ��ر  ووج���ه���ات 

وقد  اأخ��رى،  بطريقة  لها  الو�ضول 

ُفر�س  ال��روؤى يف خلق  تُ�ضاعد هذه 

مبتكرة  ح��ل��ول  وت��ط��وي��ر  ج���دي���دة 

وح������راك ت���ط���وي���ري لف����ت داخ���ل 

وحدات اجلامعة املختلفة.

ال��ب��ي��ان��ات  اإدارة  ت��رت��ب��ط  ك��ي��ف   -

مبفهوم احلوكمة ال�ساملة؟

ارتباًطا  البيانات  اإدارة  ترتبط 

وث���ي���ًق���ا ب���احل���وك���م���ة ال�����ض��ام��ل��ة 

الفعالة  الإدارة  وتعد  للموؤ�ض�ضات. 

دق��ة  ل�ضمان  ���ض��روري��ة  للبيانات 

واأمنها،  وتكاملها  املوؤ�ض�ضة  بيانات 

كما اأنها �ضرورية ل�ضمان ا�ضتخدام 

للقوانني  وف��ًق��ا  املوؤ�ض�ضة  ب��ي��ان��ات 

واللوائح ذات ال�ضلة. 

اأن  ال��ب��ي��ان��ات  لإدارة  ه��ل مي��ك��ن   -

ت�سهم يف حتقيق التميز يف البحث 

العلمي للجامعة؟

املمار�ضات  ت�ضاعد  ب��ال��ت��اأك��ي��د، 

دعم  يف  ال��ب��ي��ان��ات  لإدارة  اجل��ي��دة 

ال���ب���ح���ث والب����ت����ك����ار م����ن خ���ال 

موثوقة  ببيانات  الباحثني  ت��زوي��د 

لختبار  ا�ضتخدامها  ميكن  وقوية، 

ال��ف��ر���ض��ي��ات، وت��ط��وي��ر ن��ظ��ري��ات 

جديدة، والتحقق من �ضحة نتائجها. 

بالإ�ضافة اإىل توفري م�ضادر واأنظمة 

ت�ضهل الو�ضول للبيانات وم�ضاركتها،  

البحثي  والتعاون  ال�ضراكات  وتعزيز 

التخ�ض�ضات،  متعددة  والأب��ح��اث 

واأخريا متكني الباحثني من م�ضاركة 

بياناتهم مع الآخرين. 

- ك��ي��ف ت�����س��ت��ف��ي��د اجل���ام���ع���ة من 

تقنيات البيانات وتطبيقاتها؟ 

على  ال��ق��ائ��م��ة  للتقنيات  مُيْ��ك��ن 

ال�ضطناعي  ال��ذك��اء  مثل  البيانات 

وذكاء الأعمال اأن تُ�ضهم ب�ضكل كبري 

يف دع��م ج��ه��ود اجل��ام��ع��ة؛ لتحقيق 

الريادة يف عدة جم��الت من خال 

تزويد الباحثني بالأدوات واملوارد التي 

البيانات  حتليل  يف  اإليها  يحتاجون 

ت�ضاعد  اأن  ميكن  كما  وت�ضويرها، 

والأمن���اط  الأف��ك��ار  عن  الك�ضف  يف 

التي ل تظهر على الفور، ومتكن من 

اأي�ضا  فعالية.  اأك��رث  ق��رارات  اتخاذ 

تعزيز  يف  منها  ال���ض��ت��ف��ادة  مي��ك��ن 

تعلم الطاب وم�ضاركتهم با�ضتخدام 

اأنظمة الذكاء ال�ضطناعي التي تزّود 

م�ضممة  تعليمية  بتجارب  الطاب 

احتياجاتهم  لتنا�ضب  خ�ضي�ًضا؛ 

وتف�ضياتهم الفردية. وكذلك حت�ضني 

كفاءة وفعالية العمليات الإدارية من 

خال الأدوات واملوارد التي حتتاجها 

واأي�ضا  واإدارت��ه��ا.  البيانات  لتحليل 

وال�ضراكات  والتعاون  التن�ضيق  زيادة 

الفاعلة بني جهات اجلامعة املختلفة 

وبني اجلامعة واجلهات اأو القطاعات 

الأخرى.

 إدارة البيانات من التشخيص إلى التنفيذ..
مراحل التطور وخطط المستقبل

د. متنمبك: سد الفجوات في المهارات الالزمة إلدارة البيانات مطلب مهم لضمان الجودة

د. اإبراهيم متنمبك

خطوات مهمة نحو التحول الرقمي من خالل التميز يف اإدارة  وحوكمة البيانات باجلامعة
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ي�شاهد املهتمون بالقطاع العقاري 

امل�شبوقة  وغري  احلديثة  التحوالت 

يف  ال�شعودي  العقاري  ال�شوق  يف 

والنقلة  املا�شية،  القليلة  ال�شنوات 

وال��رام��ج  اخل��دم��ات  يف  النوعية 

هذه  عنها  نتج  ال��ت��ي  وامل���ب���ادرات، 

مو�شوع  يف  واملكت�شبات  املنجزات 

ج���ِري���ت درا���ش��ة 
ُ
االإ���ش��ك��ان. وق���د اأ

العقارية  امل��وؤ���ش��رات  تُطبق  علمية 

ال���دول  يف  امل�شتخدمة  امل��ت��ط��ورة 

م�شتوى  على  م��رة  الأول  املتقدمة 

ال�شوق العقاري يف اململكة، للدكتور 

من  القحطاين  نا�شر  ب��ن  �شعيد 

املالية،  ق�شم  االأعمال،  اإدارة  كلية 

املوؤ�شرات احلالية  فيها:  حيث جاء 

التحوالت  مواكبة  على  ق��ادرة  غري 

حتركات  تغري  قيا�س  يف  ال�شريعة 

الوقت  يف  دق��ي��ق  ب�شكل  االأ���ش��ع��ار 

القيا�شات  هذه  الأن  ذلك  املنا�شب؛ 

واملوؤ�شرات ال�شعرية ت�شتخدم طرق 

تقل  التي  احل�شابية«  »املتو�شطات 

االنتقال  عند  قيا�شاتها  فاعلية 

االأ�شا�س  اإىل  ال�شنوي  االأ�شا�س  من 

الربعي وال�شهري. 

يق�شم  احل�����ش��اب��ي  ف��امل��ت��و���ش��ط 

ريا�شيا جمموع العينة على عددها، 

خا�شية  اأه���م  يتجاهل  وب��ال��ت��ايل 

ت��ت��م��ي��ز ب��ه��ا االأ����ش���ول ال��ع��ق��اري��ة، 

وه���ي خ��ا���ش��ي��ة ال��ت��ف��رد وال��ت��ب��اي��ن 

يعني  مما   .»Heterogeneity«

ال�شعرية  املتو�شطات  اأن  بال�شرورة 

اأن  �شحيح-  غري  -ب�شكل  تفرت�س 

غري  واملميزة  املختلفة  املوا�شفات 

مهمة، وال توؤثر على ال�شعر النهائي 

العقاري. للمنتج 

عدم  العلمية  االأبحاث  واأثبتت   

واملوؤ�شرات  القيا�شات  هذه  فاعلية 

املتو�شطات  ط��رق  ت�شتخدم  التي 

ال�شعرية؛ الأنها تقدم نتائج متحيزة 

»Selection bias«، وغري دقيقة 

 ،»Misleading estimates«

ت��رك��ي��ب��ة  يف  ب���ال���ت���غ���ري  ت����ت����اأث����ر 

ف��رتة  اإىل  ف���رتة  م���ن  ال�����ش��ف��ق��ات 

 ،)Compositional Effects(

الت�شوي�س  عالية  تقديرات  وتقدم 

.»Noisy Estimates«

اأ���ش��ع��ار  يف  ال��ت��غ��ري  ق��ي��ا���س  اإن 

العقارات مهم لالقت�شاد، ُخ�شو�شا 

اأن هذه االأ�شعار تُوؤثر ب�شكل مبا�شر 

اال�شتهالكي،  االإن��ف��اق  ق��ن��اة  على 

من  كبريا  ج��زءا  اأن  اإىل  باالإ�شافة 

االأ�شول  موجود يف  االأفراد  ثروات 

اإىل  ال��درا���ش��ات  وت�شري  العقارية، 

العامل  ث��روات  من   50% ن�شبة  اأن 

م��وج��ودة يف االأ����ش���ول واالأ����ش���واق 

اأهمية  ت��اأت��ي  ه��ن��ا  م��ن  ال��ع��ق��اري��ة. 

ال���ع���ن���اي���ة ب��ت��ط��وي��ر ال��ق��ي��ا���ش��ات 

التقنيات  اإىل  ال�شعرية  واملوؤ�شرات 

املتقدمة؛  ال���دول  يف  امل�شتخدمة 

احليوي  القطاع  ه��ذا  تخدم  حتى 

من  ف��ائ��ق  باهتمام  يحظى  ال���ذي 

الر�شيدة. القيادة 

العلمية  ال��درا���ش��ة  ه��ذه  ق��دم��ت 

ال�شوق  م�شتوى  على  م��رة  -والأول 

امل��وؤ���ش��رات  اململكة-  يف  ال��ع��ق��اري 

ال��ع��ق��اري��ة امل��ت��ط��ورة ال��ت��ي تُ��راع��ي 

االأ�شاليب  ا�شتخدام  قيا�شاتها  يف 

االإح�����ش��ائ��ي��ة  وخ��ا���ش��ي��ة ال��ت��ف��رد 

االأ�شول  بها  متتاز  التي  والتباين 

ال���ع���ق���اري���ة، ووظ���ف���ت ال��ت��ق��ن��ي��ات 

Case- م���وؤ����ش���ر  يف  امل����وج����ودة 

ال�شكنية  ل��ل��ع��ق��ارات   Shiller
االأمريكية. 

تختلف االأ�شول العقارية وتتفرد 

االأخ��رى  املالية  االأ���ش��ول  بقية  عن 

عقار  فكل   ،»Heterogeneity«

خا�شة  عقارية  ب�شمة  عن  عبارة 

مب��وا���ش��ف��ات خم��ت��ل��ف��ة ت��ت��م��ث��ل يف 

وامل�شاحة،  العقار،  وعمر  امل��وق��ع، 

وجودة  والواجهة،  ال�شوارع،  وعدد 

ال��ت�����ش��ط��ي��ب��ات...اإل��خ، وه��ي حتدد 

ويجب  ح��دة،  على  عقار  كل  �شعر 

نتعامل  بحيث  التفرد  هذا  مراعاة 

بقية  ع��ن  خمتلفة  ب��ط��ري��ق��ة  م��ع��ه 

االأ����ش���ول امل��ال��ي��ة االأخ����رى، ���ش��واء 

هذه  اأ�شعار  حركة  قيا�س  يف  اأك��ان 

اأم  اإدارتها،  اأم  العقارية،   االأ�شول 

اأم تقييمها. ت�شويقها، 

ال��درا���ش��ة  ه���ذه  اأن  وال��ن��ت��ي��ج��ة 

عقارية  موؤ�شرات  قدمت  العلمية 

تناف�س  دقيقة  بقيا�شات  متطورة 

تنجح  مل  التي  احلالية،  املوؤ�شرات 

ارتفاع  موجة  على  التعرف  بعد يف 

االأ���ش��ع��ار يف ال�����ش��ن��وات االأخ���رية، 

القرار  �شناع  م�شاعدة  وب��ال��ت��ايل 

املنا�شبة  االأدوات  ا�شتخدام  على 

يف  االأ���ش��ع��ار  ارت��ف��اع  م��ع  للتعامل 

العقار ال�شكني يف الوقت املنا�شب، 

ال�شهري  االأ�شا�س  على  خ�شو�شا 

والربعي الذي يحتاجه �شانع القرار 

�شيا�شات  لتنفيذ  اأ�شا�شي؛  ب�شكل 

العاجلة ومعاجلة مو�شوع  االإ�شكان 

االإ�شكان اأو اأي ت�شوهات يف ال�شوق 

العقاري يف الوقت املنا�شب. 

ومن النتائج املهمة تقدمي طريقة 

بن�شبة  جن��اح��ه��ا  اأث��ب��ت��ت  ع��ل��م��ي��ة 

تداخل  م�شكلة  معاجلة  يف   94%
ال�شوق  منها  يعاين  التي  ال�شفقات 

اخلليجية  الدول  وبع�س  ال�شعودي 

وال���ع���رب���ي���ة، وت�����ش��ت��خ��دم ط��ري��ق��ة 

 Clustering التجميع  خوارزمية 

Algorithm Analysis ملعاجلة 
العقارية  ال�شفقات  بيانات  هيكل 

واإعادة تعريف نوع العقار، والك�شف 

االقت�شادية  ال��دورة  عن  مرة  الأول 

يف  ال�شكني  ال��ع��ق��اري  ال�����ش��وق  يف 

ال�����ش��ع��ودي��ة، وال��ت��ع��رف ع��ل��ى قمم  

ال�����ش��وق وق��ي��ع��ان��ه، وامل�����ش��اع��دة يف 

يف  املالية  الفقاعات  وجود  اختبار 

ال�شوق ب�شكل دقيق.

اأهمية  حول  علمية  ورقة  ن�شرت 

ت�����ش��م��ن مم��ار���ش��ة ط���ب ال��ف��م يف 

اململكة  ال�شحية يف  الرعاية  اأنظمة 

يف املجلة ال�شعودية الأبحاث االأنظمة 
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للدكتور  ال�شحة،  ل���وزارة  التابعة 

من   ، ال�شغريرّ حممد  ب��ن  ع��ب��داهلل 

الفم  ق�شم طب  االأ�شنان،  كلية طب 

الورقة  الت�شخي�س. وحتدثت  وعلوم 

عن احلاجة املا�شة اإىل عمل جماعي 

املمار�شات  يف  التخ�ش�شات  متعدد 

يف  تت�شمن  الفم  لطب  ال�شريرية 

االأمرا�س  ع��الج  االأح��ي��ان  من  كثري 

الوجه  يف  املزمنة  واال���ش��ط��راب��ات 

تكون  اأن  التي ميكن  والفم  والفكن 

احلياة  ج���ودة  على  وت��وؤث��ر  م��وؤمل��ة، 

تكون  ورمب��ا  الفم،  ب�شحة  املتعلقة 

مهددة للحياة.

 وت����واف����ق اأه�������داف امل��م��ار���ش��ة 

مبادئ  التخ�ش�س  يف  ال�شريرية 

ل��روؤي��ة  ال�شحي  ال��ت��ح��ول  ب��رن��ام��ج 

بالتكامل  تُعنى  التي   ،٢٠٣٠ اململكة 

املهنين؛  ب��ن  العاملة  ال��ق��وى  ب��ن 

�شحية  رعاية  خدمة  على  للحفاظ 

قائمة على تلبية احتياجات املر�شى 

وال�����ش��ك��ان، وم��ت��واف��ق��ة اأي�����ش��ا مع 

اأهداف جمل�س ال�شحة العامة الذي 

ملكافحة  الوطني  املركز  حمل  حل 

االأمرا�س.  

وت�شمل املبادئ التوجيهية: تقييم 

ع��وام��ل اخل��ط��ر واالأم���را����س التي 

العامة  بال�شحة  ت�شر  اأن  ميكن 

التبغ«،  تعاطي  املثال،  �شبيل  »على 

ال�شحية  الرعاية  خدمات  وتعزيز 

القيمة  ع��ل��ى  وال��ق��ائ��م��ة  ال��وق��ائ��ي��ة 

املبكر  الك�شف  املثال،  �شبيل  »على 

يف  لل�شرطان  ال�شابقة  االآف��ات  عن 

للخطر«،  امل��ع��ر���ش��ة  امل��ج��م��وع��ات 

عن  بيانات  قواعد  اإن�شاء  واأهمية 

املجتمع  �شحة  تهم  التي  االأمرا�س 

»م��ث��ل ���ش��رط��ان ال���ف���م«، وحت��دي��د 

اأولويات ال�شحة العامة »على �شبيل 

املثال، جودة احلياة املتعلقة ب�شحة 

الفم«. 

وعالوة على ذلك، مل يكن هناك 

ما ي�شري بو�شوح اإىل العدد التقديري 

ال�شعودية،  يف  الفم  طب  ملمار�شي 

وعدد املر�شى الذين متت معاينتهم 

على حد  املمار�شن  هوؤالء  قبل  من 

�شواء.

واأ������ش�����ارت ال����ورق����ة ال��ع��ل��م��ي��ة 

لالختالفات يف ممار�شات طب الفم 

يف خمتلف اأنظمة الرعاية ال�شحية 

العامل، رمبا ب�شبب االعرتاف  حول 

امل��ت��اأخ��ر ب��ال��ت��خ�����ش�����س يف ال��ق��رن 

بالتخ�ش�شات  م��ق��ارن��ة  امل��ن�����ش��رم 

وم��ع عدم  االأ���ش��ن��ان،  الطبية وط��ب 

وجود توافق موحد يف االآراء ب�شاأن 

تعريفه ونطاق ممار�شته.

ع��ل��ى  ال�������ش���وء  ت�����ش��ل��ي��ط  ومت 

املراجعات  يف  املوجودة  االعتبارات 

حيث  القيود،  هذه  ملعاجلة  العلمية 

يف  خطوات  عدة  ت�شاعد  اأن  ميكن 

ودم��ج  اأف�شل  ب�شكل  ب��ه  التعريف 

اململكة  ال�شحية يف  الرعاية  اأنظمة 

ال�شحي  التمويل  زيادة  االآت��ي:  عر 

للم�شادر  والرتويج  الطب  خلدمات 

لتحديد  ال���وي���ب؛  اإىل  امل�����ش��ت��ن��دة 

وح���دات ط��ب ال��ف��م امل��ت��اح��ة داخ��ل 

املر�شى  قبل  من  واملنطقة  املدينة 

واملتخ�ش�شن يف الرعاية ال�شحية.

 ميكن تعزيز دور طب الفم ب�شكل 

فعال يف املناهج الدرا�شية والرامج 

املهني  التطوير  واأن�شطة  ال�شريرية، 

ذات  الطبية  للتخ�ش�شات  امل�شتمر 

ال�شلة.

م�شارات  الإن�����ش��اء  ح��اج��ة  ه��ن��اك 

متعددة  وع��ي��ادات  �شريعة  اإح��ال��ة 

التخ�ش�شات  م��ع  ال��ت��خ�����ش�����ش��ات 

يف  املو�شحة  االأم��ث��ل��ة  م��ع  الطبية 

الورقة.

برامج  لدعم  كبرية  حاجة  هناك 

واالأك��ادمي��ي��ة  ال�شريرية  ال��ت��دري��ب 

املتخ�ش�شن  عدد  لزيادة  الوطنية؛ 

يف ط���ب ال���ف���م خ����الل ال�����ش��ن��وات 

القادمة.

الرامج  ه��ذه  ت�شاعد  اأن  ميكن 

ال��ت��ع��رف على  اأي�����ش��ا يف حت�����ش��ن 

ح��اج��ات امل��ر���ش��ى واحل��ف��اظ على 

ت��دف��ق��ه��م داخ����ل اأن��ظ��م��ة ال��رع��اي��ة 

على  ح�شولهم  من  للتاأكد  ال�شحية 

العناية املخت�شة.

ال�شحية  املهنية  للهيئات  ميكن 

اأن ت�شاعد يف التعرف على التعاون 

امل��ح��ت��م��ل م��ع ال��ت��خ�����ش�����ش��ات ذات 

ال��ع��الق��ة م��ن اأج����ل ت��وف��ري رع��اي��ة 

ممتازة وموؤثرة للمر�شى.

وجود  عدم  اإىل  الورقة  واأ�شارت 

الفم   طب  لتخ�ش�س  جمعية حملية 

الطبية  التخ�ش�شات  م��ن  ك��غ��ريه 

اإن�شاء مثل  فاإن  وبالتايل  االأخ��رى.  

ه���ذه اجل��م��ع��ي��ة امل��ه��ن��ي��ة مي��ك��ن اأن 

اأي�ًشا يف التوا�شل والتعاون  ي�شاعد 

مع اجلمعيات الطبية الوطنية لطب 

االأ���ش��ن��ان امل��وج��ودة.  وع���الوة على 

اأن  املجتمع  ه��ذا  ملثل  ميكن  ذل��ك 

للمر�شى  ال�شحية  الثقافة  يدعم 

الفم  باأمرا�س  يتعلق  فيما  واملجتمع 

اأن�شطة  وي��ق��دم  وال��ف��ك��ن،  وال��وج��ه 

ويوؤ�ش�س  امل�شتمرة،  املهني  التطوير 

توجيهية،  ومبادئ  َوَطِنًيرّا  اإجماًعا 

وال�شريرية  الوبائية  البحوث  ويدفع 

الأمرا�س الفم.

م��ع ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ه��ذه 

 COVID- اجلائحة  يف  االأدوار 

خدمات  ب�شدة  عطلت  ال��ت��ي   ،19
اأنحاء  جميع  يف  ال�شحية  الرعاية 

املتعلقة  تلك  �شمنها  وم��ن  ال��ع��امل، 

بطب واأمرا�س الفم.
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تصميم وتحليل التجارب:قـــ
الجانب النظري والتطبيقي

الدريني - علي  املوؤلف: حممود 

اإ�سماعيل

حتقيق  اإىل  الكتاب  هذا  يهدف 

تتحدد  االأه������داف،  م��ن  جم��م��وع��ة 

االإح�شائية  امل�شطلحات  عر�س  يف 

ال��ت��ج��ارب  ت�شميم  يف  امل�شتخدمة 

االأ�ش�س  على  وال��ت��ع��رف  وحتليلها، 

عليها  يقوم  التي  العامة  وال��ق��واع��د 

حتديد  وكيفية  التجريبي،  الت�شميم 

لظروف  املنا�شب  التجريبي  الت�شميم 

مركبا،  اأم  ب�شيطا  اأكان  �شواء  التجربة، 

ومن ثم متكن الطالب من حتديد �شكل 

للت�شميم  املنا�شب  القيا�شي  النموذج 

االختبارات  كافة  واإج��راء  معامله  وتقدير 

تنفيذ  اأه���داف  حتقق  التي  االإح�شائية 

التجربة وفقا للت�شميم امل�شتخدم.

دار جامعة امللك �سعود للن�سر

 ترميم اآلثار المعدنية وصيانتها

املوؤلف: عبد النا�سر بن عبد الرحمن الزهراين

التي  التلف  عوامل  من  للعديد  املعدنية  االآث��ار  تتعر�س 

الذي  االأم��ر  �شياعها،  واأحيانا  و�شداأها،  تاآكلها  ت�شبب 

هذا  ويهدف  و�شيانتها.  وعالجها،  ترميمها،  ي�شتلزم 

وكيفية  االأثرية  للمعادن  وافية  درا�شة  تقدمي  اإىل  الكتاب 

ترميمها و�شيانتها، حيث يتناول يف بدايته طبيعة املعادن 

واأق�شامها املختلفة من فلزات خال�شة اأو خامات، وخوا�شها 

خاماتها،  من  ا�شتخال�شها  وكيفية  والكيميائية،  الفيزيائية 

وتقنيات ت�شكيلها وزخرفتها، وخا�شة يف الع�شور القدمية. 

كما يتناول الكتاب الظروف والعوامل التي تت�شبب يف تعر�س 

االآثار للتاآكل وال�شداأ، وطبيعة هذا التاآكل واأ�شكاله. ويتفرد 

الكتاب بدرا�شته للفلزات التي �شاع ا�شتخدامها قدمًيا، ومنها: 

الذهب، والف�شة، والنحا�س، واحلديد، والق�شدير، والر�شا�س، 

درا�شة  خالل  من  وذلك  منها،  امل�شنوعة  املعدنية  وال�شبائك 

تعر�شها  وميكانيكية  ت�شنيعها،  وط��رق  وخوا�شها،  طبيعتها، 

ويُختم  و�شيانتها.  وعالجها  ترميمها  وكيفية  والتاآكل،  لل�شداأ 

املتاحف  يف  املعدنية  لالآثار  املتْلفة  الظروف  بدرا�شة  الكتاب 

امل�شتقبلية،  التاأثريات  من  ووقايتها  �شيانتها  وكيفية  واملخازن، 

وذلك يف اإطار ما يُعرف بال�شيانة الوقائية لالآثار املعدنية.

دار جامعة امللك �سعود للن�سر

ألول مرة في المملكة.. تطبيق المؤشرات العقارية المتطورة 
المستخدمة في الدول المتقدمة 

ضرورة وجود جمعية محلية لطب الفم وأمراضه
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مع وافــــد

�صدر �لعدد رقم 894 يف تاريخ 1429/4/29هـ ..  �أبرز ما جاء 

ن�صر هذ� �لكاريكاتري يف �لعدد 681 يوم �ل�صبت 1420/1/20 هـ للطالب علي عا�صوريف �لعدد تكرمي من�صوبي �جلامعة يف �خلم�صينية

اال������س�����م: م������رح ع�����ادل 

اأبوها�سم

اجلن�سية: فل�سطينية 

)العلوم  االآداب  الكلية: 

االإن�سانية واالجتماعية(

التخ�س�ص: اإعالم

امل�ستوى: العا�سر

التحاقي بالجامعة.. نعمة عظيمة لمستقبل مشرق
حو�رـ ر�ؤى �ل�صلّيم:

ال��ي��وم يف زاوي���ة م��ع واف��د نلتقي مع 

دولة  من  اأبوها�سم  ع��ادل  مرح  الطالبة 

فل�سطني لتحكي لنا عن جتربة الدرا�سة 

يف اجل��ام��ع��ة وع��الق��ت��ه��ا م��ع اجل��ام��ع��ة 

وزميالتها .. فاإىل ن�ص احلوار.

ـ ماذ� تعني لك جامعة �مللك �صعود؟ 

عندما كنت طالبة يف املرحلة الثانوية 

تعليم  ج���ودة  ذات  ج��ام��ع��ة  دخ���ول  ك���ان 

ثميًنا،  حلًما  �سعود  امللك  كجامعة  عالية 

وقد بذلت كل ما بو�سعي الأ�سبح طالبة 

اأوؤمن  الأين  العريقة،  اجلامعة  بهذه  تليق 

نعم  من  عظيمة  نعمة  بها  التحاقي  باأن 

مل�ستقبل  االأوىل  وهو اخلطوة  علّي،  اهلل 

م�سرق باإذن اهلل.

ـ �أين جتدين نف�صك بعد �لتخرج؟

العمل  يف  فر�ستي  تكون  اأن  اأمتنى   

ال��ب��ح��ث ع��ن وظ��ي��ف��ة مرتبطة  ع��ال��ي��ة، 

خطوتي  ه���ي  اجل��ام��ع��ي  بتخ�س�سي 

القادمة. 

ـ هل تربطك عالقة �صد�قة بطالبات 

�صعوديات؟ �كيف جتدينها؟ 

ن��ع��م، ل����دي ع����دد م���ن ال�����س��دي��ق��ات 

ب��ه��م عالقة  ال�����س��ع��ودي��ات، وجت��م��ع��ن��ي 

�سداقة قائمة على االحرتام والثقة، واأنا 

�سعيدة مبعرفتهن.

ـ كــيــف جتــديــن �لــثــقــافــة �لــ�ــصــعــوديــة؟ 

�ما �أبرز �صيء لفت �نتباهك يف �لثقافة 

�ل�صعودية؟ 

دولتي  ثقافة  بني  كبري  ت�سابه  هناك 

كلتاهما  فالدولتان  ال�سعودية،  وثقافة 

عربيتان اإ�سالميتان، والذي لفت انتباهي 

هو تعدد لهجات ال�سعوديني على الرغم 

يقلل  اللغة واحدة، ولكن ذلك ال  اأّن  من 

من حمبتهم لبع�سهم البع�ص اأو تقاربهم 

االجتماعي.

ـ هــل هــنــاك تــقــارب بــن ثقافة �هوية 

بلدك مع �لثقافة ��لهوية �ل�صعودية؟ 

ن��ع��م ه��ن��اك ت��ق��ارب ك��ب��ري م��ن حيث 

اأن��واع��ه��ا  بجميع  وال��ت��ق��ال��ي��د  ال���ع���ادات 

الزواج  ومرا�سم  التقليدي  اللبا�ص  مثل: 

والطعام وغريها.

�هل  �ل�صعودي؟  �لأكـــل  �جـــدِت  كيف  ـ 

�أعجبك؟

ولذيذا،  �سهيا  ال�سعودي  االأك��ل  اأج��د 

والكب�سة هي طبقي ال�سعودي املف�سل.

ـ هــل زرِت مــدنــا �ــصــعــوديــة خـــالل فــرة 

�ــصــعــوديــة؟  �صياحية  مــعــامل  �أ�  در��ــصــتــك 

�كيف �جدتها؟ 

بالطبع ذهبت اإىل مكة الأداء منا�سك 

ال�سرقية  املنطقة  اإىل  وذهبت  العمرة، 

اأي�ًسا، واأنا من �سكان الريا�ص، واأجدها 

من  ك��غ��ريه��ا  وم���زده���رة  جميلة  م��دي��ن��ة 

القيادات  تطوير  ب�سبب  ال�سعودية؛  مدن 

اململكة،  ال�سياحية يف  للمناطق  احلاكمة 

وجعلها كما تبدو االآن يف غاية اجلمال.

�ل�صعودي؟ �ما  �لــد�ري  تتابعن  ـ هل 

هو فريقك �ملف�صل؟ 

اأنا ال اأحب ريا�سة كرة القدم عامة 

ـ كلمة �أخرية تودين قولها؟ 

�سعود،  امللك  جامعة  اأ�سكر  اأن  اأري��د 

متنيت  فيها،  طالبة  بكوين  اأفتخر  التي 

ي��وم،  ذات  طالباتها  اإح����دى  اأك����ون  اأن 

وق��د حتقق يل ذل��ك، وه��ا اأن��ا ذا اأب��ذل 

ق�سارى جهدي كي اأكون اإحدى طالباتها 

احللم،  يتحقق  اهلل  وبف�سل  املتميزات، 

�سكرا لكرمك ولعطائك.

اليوم العالمي للغة 
العربية.. والجامعة

ر�صالة �جلامعة ـ �صامي �لدخيل

ت�صويرـ ر�ؤى �ل�صلّيم

باليوم  نحتفل  عام  كل  من  دي�سمرب   ١٨ تاريخ  يف 

ومعرفًة  العربية  باللغة  اعتزاًزا  العربية،  للغة  العاملي 

الأهميتها ومكانتها بو�سفها لغة القراآن الكرمي، اإ�سافًة 

يف  وا�ستخداًما  انت�ساراً  االأك��ر  اللغات  من  اأنها  اإىل 

العامل.

فهي لغة احل�سارة العربية االإ�سالمية، ولغة العلوم 

واملعرفة واالآداب، ولها منزلة رفيعة يف القراآن الكرمي 

عمرو  بن  اهلل  عبد  فعن  ال�سريفة،  النبوية  وال�سنة 

ر�سي اهلل عنه قال: خرج علينا ر�سول اهلل �سلى اهلل 

ع فقال: اأنا حممد النبي االأمي   عليه و�سلم  يوماً كاملوِدّ

� قاله ثالث مرات �  وال نبي بعدي، اأوتيت فواحت الكلم 

وخوامته وجوامعه.اأخرجه اأحمد يف م�سنده.

ولي�ص مب�ستغرب تفاعل اجلامعة مع اليوم العاملي 

للغة العربية، اإْذ تقام يف كل عام الفعاليات واالأن�سطة 

املتمثلة يف اللوحات واملج�سمات واجلل�سات احلوارية 

التي حتتفي باللغة العربية تقديًرا الأهميتها ومكانتها، 

هممهم  وت�سحذ  بها  االع��ت��زاز  على  الطالب  وحت��ث 

للتحدث بها يف تعامالتهم اليومية.
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ت�سوير - �سارة احلمدان
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م�شت�شفى امللك عبدالعزيز اجلامعي يثقف عمال بناء املواقع الإن�شائية

منصتنا
منصتنا

 صناعة اللغةالحضارة العربية إرث تتشارك فيه األمم

د. هند القحطاني

ال يخفى على اأحد اأن االختالف الثقايف بني ح�ضارات العامل احلايل 

اأف�ضى اإىل �ضراع ح�ضاري حتاول فيه كّل ح�ضارة فر�ض هيمنتها على 

االأخرى، ويُعزى هذا ال�ضراع اإىل العديد من االأ�ضباب، ومن اأهمها وجود 

اختالفات جوهرية بني احل�ضارات كاملعتقدات الدينية والتقاليد، والتع�ضب 

الديني الناجت عن طبيعة االختالفات الدينية والعرقية الثابتة وغري القابلة 

القدمية  ثقافاتهم  الدفاع عن  االأف��راد  التفاو�ض، مع حماولة  اأو  للتغيري 

واأ�ضولهم احل�ضارية املهددة.

املتزايد  والتوا�ضل  التداخل  عن  الناجت  احل�ضاري  الوعي  انت�ضار  اإن 

وامل�ضتمر بني احل�ضارات؛ ي�ضهم يف تبادل املعارف والفوائد على اختالف 

اأنواعها. وال �ضّك يف اأن ارتباط ثقافة اللغة العربية باحل�ضارة االإ�ضالمية - 

التي انت�ضرت يف اأ�ضقاع االأر�ض، فامتزجت بف�ضل الرابطة الدينية ح�ضارات 

العرب باحل�ضارات املختلفة من احل�ضارة االإ�ضالمية- نتاُج تفاعِل ال�ضعوِب 

االإ�ضالميِة خمتلفِة الثقافات، بع�ضهم مع بع�ض، فهي عبارة عن اإرٍث تت�ضارك 

فيه االأمم مع بع�ضها، مّما اأدى اإىل بنائها، وازدهارها، وال تقت�ضُر احل�ضارة 

، بل هي �ضاملة، ومتكاملة لكل جوانب حياة  االإ�ضالمية على جن�ٍض معنّيٍ

الفرد واملجتمع. وقد �ضهدت هذه احل�ضارات تو�ضعا تاريخيا كبريا وتطورا 

اأهم  ومن  املجتمعات،  وتطور  والفنون  العلوم  جمال  يف  وا�ضعا  ح�ضاريا 

التطورات التي برزت يف ح�ضارات العامل القدمي العمارة، و�ُضنفت بع�ض 

مظاهرها �ضمن عجائب الدنيا ال�ضبعة اأو الثمانية، اأو كما �ُضنِّفت، واأبرزها 

االأهرامات امل�ضرية، وهي الوحيدة التي ال تزال قائمة، وكذلك حدائق بابل 

املعلقة، و�ضور ال�ضني العظيم، والكثري من االأبنية والعمارات، مبا ت�ضمنته من 

الفنون املتعددة كالر�ضم والنحت وامل�ضرح القدمي.

وبعد تلك احل�ضارات -وباالأخ�ض يف الع�ضور الو�ضطى-  كانت اللغة 

العربية هي لغة التقدم واحل�ضارة، عندما و�ضل العرب اإىل اأ�ضبانيا عام 

711م، وبعد ن�ضف قرن فقط من اإقامتهم هناك راحوا ي�ضّكلون امرباطورية 
�ضيا�ضية وثقافية وا�ضعة عا�ضمتها قرطبة. وقد نُِقل الفكر العربي يف القرنني 

الثاين ع�ضر والثالث ع�ضر اإىل اأ�ضبانيا، ومن اأ�ضبانيا راح ي�ضّع على بقية 

بلدان اأوروبا؛ ولكن عملية النقل كانت قد ابتداأت يف الواقع قبل ذلك، فبدءاً 

من القرنني التا�ضع والعا�ضر راحت اأ�ضبانيا االإ�ضالمية ته�ضم كل التقدم 

العلمي والفل�ضفي والتكنولوجي الذي ح�ضل يف املجال العربي، عندئذ كان 

مفكرو االإ�ضالم هم اأ�ضاتذة اأوروبا حقاً؛ نذكر من بينهم الغزايل، والفارابي، 

والكندي، وابن �ضينا، وابن ر�ضد، اإل��خ... ولكن ال ينبغي اأن نن�ضى اأهمية 

الرتجمة العلمية. فالواقع اأن اهتمام علماء اأوروبا ترّكز اآنذاك على ترجمة 

كتب الريا�ضيات والعلوم العربية، فالغرب تعَرّف على االأرقام -وب�ضكل خا�ض 

على رقم ال�ضفر- عن طريق احل�ضارة االإ�ضالمية، وكان ذلك عن طريق 

ترجمة كتب اخلوارزمي، ثم ترجموا اأعمال ثابت بن قرة، وهو العامل العربي 

املخت�ض بهند�ضة اإقليد�ض وفيثاغور�ض واأرخميد�ض، وكذلك ترجموا كتب علم 

الفلك والطب العربية، واأما يف جمال علم الب�ضريات فقد ترجموا اأعمال 

العامل العربي الكبري احل�ضن بن الهيثم، وفيما يخ�ض التقنيات الزراعية فقد 

ا�ضتفاد االأوروبيون من علوم العرب وخربتهم يف هذا املجال؛ فقد تعلَّموا من 

العرب فن القنوات املائية والنواعري وطواحني املاء وكيفية ال�ضيطرة على مياه 

االأنهار وا�ضتغاللها من اأجل الزراعة، وهكذا مت حتديث الزراعة املتو�ضطية، 

وكرثت حقول القمح والزيتون والكرمة، ونُِقلت زراعات جديدة من البلدان 

العربية اإىل اأوروبا كالنخيل، والربتقال، وامل�ضم�ض، اإلخ... وحتولت اأ�ضبانيا 

اإىل عرو�ض اأوروب��ا، وازده��رت  االزده��ار كله ب�ضبب اال�ضتفادة من مناهج 

العرب وعلومهم وتقنياتهم، ثم انتقلت هذه املناهج والتقنيات العقالنية من 

خالل اأ�ضبانيا اإىل خمتلف بلدان اأوروبا.

العربية يف  اللغة  بها  �ضاهمت  التي  االإ�ضهامات  تلك  كل  من  وبالرغم 

احل�ضارات العاملية؛ اإال اأن الركيزة االأ�ضا�ضية لهذه االإ�ضهامات هي القراآن 

حياتها  ملجاالت  واملنهاج  العربية،  االإ�ضالمية  احل�ضارة  د�ضتور  الكرمي 

املختلفة، واملعجزة االإلهية -التي بحفظ الرحمن لها- ُحفظت اللغة العربية 

و�ضتُحفظ اإىل يوم الدين. واإن كان للعرب وامل�ضلمني جمهودات لالإ�ضهام 

يف ن�ضرها ون�ضر ح�ضارتها وتاأثريها على احل�ضارات العاملية، فينبغي اأن 

تت�ضافر اجلهود لت�ضهيل تعليمية اللغة العربية، وجهود الرتجمة والنقل 

واالت�ضال العلمي والتعريب بني الثقافات واحل�ضارات املختلفة. ولال�ضتفادة 

فقط عّرجت يف هذا املقال على القرون الو�ضطى وازدهار احل�ضارة العربية 

اآنذاك، لي�ض ال�ضتدرار العواطف والبكائيات على اأجماد القرون املا�ضية. 

نا  ة اأعَزّ خامتة حديثي مبقولة عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه: (نحن اأَمّ

للعرب  تقم  فلم  اهلل)؛  اأذلَّنا  بغريه،  ة  الِعَزّ ابتغينا  فمهما  باالإ�ضالم،  اهلل 

قائمة بو�ضفهم اأمة واأ�ضحاب ح�ضارة، وال للغتهم وال لتاريخهم؛ اإال بعد 

ظهور االإ�ضالم فيهم، ونزول الوحي املقد�ض على الر�ضول �ضلى اهلل عليه 

و�ضلم، وتاأثر جوانب احلياة االأخرى »االقت�ضادية وال�ضيا�ضية واالجتماعية 

واالأدبية... اإلخ« بهذا احلدث الديني العظيم الذي غرّي وجه الدنيا.

ق�شم  التحرير الثقايف

مدير الإدارةنائب رئي�س التحريرامل�شرف على الإدارة والتحرير

د. علي بن �ضميان العنزي

ت/4673555  

alialanazi@ksu.edu.sa

�ضامي بن عبدالعزيز الدخيل

ت/4673446 

saldekeel@ksu.edu.sa

عبداهلل بن عبداملح�ضن الفليج

ت/4678781  

aalfulaij@ksu.edu.sa

د.وعدعارف تفوز بجائزة التميز البحثي بجامعة ليدز البريطانية

 منتخب قدم الجامعة يحصد أول نقاط دوري الجامعات

ر�شالة اجلامعة - التحرير:

ليدز  يف  ال�ضعودي  ال��ن��ادي  هناأ 

هيئة  ع�����ض��و  امل��ت��ح��دة  ب��امل��م��ل��ك��ة 

الدكتورة  االإع��الم  بق�ضم  التدري�ض 

ع���ارف، على  اإب��راه��ي��م  بنت  وع��د 

البحثي  ال��ت��م��ي��ز  ب��ج��ائ��زة  ف��وزه��ا 

ليدز  بجامعة  الدكتوراه  خلريجي 

لهذا العام.

ت�ضلمت  اأن  ب��ع��د  ذل����ك  ج����اء 

عميد  م��ن  خطابا  وع��د  ال��دك��ت��ورة 

الدرا�ضات العليا بجامعة ليدز يفيد 

ر�ضحتها  اأن  بعد  باجلائزة  بفوزها 

 ، باجلامعة  املمتحنني  م��ن  جلنة 

واأ�ضار خطاب العميد اإىل اأن بحث  

الدكتورة وعد كان مبتكرا واأ�ضياًل، 

اإطار  و�ضع  يف  الر�ضالة  واأ�ضهمت 

املرتبطة  االأح���داث  لدرا�ضة  مهم 

تو�ضياتها معززة  وتَُعّد  مبو�ضوعها، 

املتعلقة  امل�ضاكل  معاجلة  لو�ضائل 

مبو�ضوع الدرا�ضة.

الدكتورة  املنا�ضبة �ضكرت  وبهذه 

االأ�ضتاذ  التعليم  وزير  معايل  وعد 

رئي�ض  وم��ع��ايل  ال��ب��ن��ي��ان،  ي��و���ض��ف 

العمر،  ب���دران  ال��دك��ت��ور  اجلامعة 

الثقافية  ال�����ض��ع��ودي��ة  وامل��ل��ح��ق��ي��ة 

ب���ل���ن���دن، وع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 

الدكتور  واالجتماعية  االإن�ضانية 

ورئي�ض  اخل��ي��ل،  اأب��ا  ع��ب��دال��وه��اب 

ق�����ض��م االإع�����الم ال��دك��ت��ورة ع��ه��ود 

اأ�ضاتذتها  اإىل  باالإ�ضافة  ال�ضهيل، 

بالق�ضم  وزم��ي��الت��ه��ا  وزم���الئ���ه���ا 

وتعاون  دع��م  من  وجدته  ما  على 

واهتمام من اجلميع.

ر�شالة اجلامعة- فهد الفليج:

لكرة  اجل��ام��ع��ة  منتخب  ك�����ض��ب 

االإم��ام  منتخب جامعة  القدم نظريه 

عبدالرحمن بن في�ضل بنتيجة هدفني 

م��ق��اب��ل ال ���ض��يء، يف ال��ل��ق��اء ال��ذي 

جمعهما ع�ضر يوم اجلمعة ٢٢ جمادى 

االأوىل ١٤٤٤ه� على ملعب اجلامعة1، 

وذلك �ضمن بطولة االحتاد الريا�ضي 

اأ،  القدم  لكرة  ال�ضعودية  للجامعات 

حيث اأحرز االأهداف عبداهلل التومي 

و مزيد العنزي.

و���ض��ج��ل م��ن��ت��خ��ب اجل��ام��ع��ة يف 

الدقيقة ٣٠ هدفه االأول عن طريق 

الالعب عبداهلل التومي اإثر ت�ضديدة 

ا�ضتقرت  اجل��زاء  منطقة  خارج  من 

بعدها  ح��اول  احلار�ض،  ي�ضار  على 

عبدالرحمن  االإمام  جامعة  منتخب 

التعادل  ه��دف  اإح���راز  في�ضل  ب��ن 

ال�ضوط  لينتهي  ج���دوى،  دون  لكن 

االأول بتقدم منتخب اجلامعة بهدف 

مقابل ال �ضيء.

ا�ضتمرت  ال��ث��اين،  ال�����ض��وط  ويف 

الإح���راز  االإم����ام  جامعة  حم���اوالت 

ا�ضتثمر  حينها  ال��ت��ع��ادل،  ه���دف 

م��رت��دة  هجمة  اجل��ام��ع��ة  منتخب 

العنزي  مزيد  الطالب  منها  اأح��رز 

 ٩٠ الدقيقة  عند  ال��ث��اين  ال��ه��دف 

لتنتهي املباراة بفوز منتخب اجلامعة 

وبك�ضب اأول ثالث نقاط. 

منتخب  جم��م��وع��ة  اأن  ي���ذك���ر 

»الق�ضيم،  جامعات  ت�ضم  اجلامعة 

امللك  عبدالعزيز،  بن  �ضطام  االأمري 

بن  ع��ب��دال��رح��م��ن  االإم����ام  في�ضل، 

في�ضل، حفر الباطن«

*

*

د. وعد عارف
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