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كان لها ال�صدارة يف �إعداد وتطوير «� »9أكواد من �أ�صل « »17كود ًا
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كلية العمارة والتخطيط تشارك في إعداد
وتطوير كود البناء السعودي

ساهمت الكلية في إعداد كودين مهمين هما «كود المباني السكنية» و«كود المباني الخضراء»
شاركت  9لجان فنية تضم أساتذة ومهندسين أكفاء من كليتي الهندسة والعمارة والتخطيط

متابعة :علي عجالن
ب��رع��اي��ة م�ع��ايل وزي ��ر ال �ت �ج��ارة واال��س�ت�ث�م��ار ال��دك�ت��ور
م��اج��د الق�صبي ،د��ش��ن م�ع��ايل وزي ��ر الإ� �س �ك��ان الأ��س�ت��اذ
م��اج��د احل �ق �ي��ل ي ��وم االث �ن�ي�ن  1440/3/11امل��واف��ق
2018/11/19م ،كود البناء ال�سعودي ،بح�ضور عدد
من �أ�صحاب ال�سمو وامل�ع��ايل وامل�س�ؤولني والأكادمييني
لعدد من اجلهات املمثلة للقطاعني احلكومي واخلا�ص،
والقطاع التعليمي الأكادميي.
وقد ت�شرفت جامعة امللك �سعود بامل�ساهمة وامل�شاركة
الفاعلة يف ه��ذا امل�شروع الوطني الكبري والهام منذ
بدايته ،وكان لها ال�صدارة يف �إعداد وتطوير �أكرث من
«� »9أكواد من �أ�صل « »17كوداً ،وذلك من خالل ت�سع
جلان فنية ت�ضم �أ�ساتذة ومهند�سني �أكفاء ميتلكون خربة
�أكادميية ومهنية عالية من كليتي الهند�سة والعمارة
والتخطيط ،كان على ر�أ�س تلك اللجان الدكتور خالد
بن حممد اجلماز ،ع�ضو هيئة التدري�س بق�سم العمارة
وعلوم البناء ،وهو ممثل جامعة امللك �سعود ،ع�ضواً يف
اللجنة الوطنية ،وقد كلف رئي�ساً للجنة اال�س�شارية،
بالإ�ضافة لع�ضويته يف اللجنة الفنية لكود املباين

اخل�ضراء.
وق��د �ساهمت كلية العمارة والتخطيط يف كودين
مهمني من �أكواد البناء ،وهما كود املباين ال�سكنية الذي
عملت عليه اللجنة الفنية لكود املباين ال�سكنية برئا�سة
الدكتور فهد بن �سعود اللهيم وكيل الكلية لل�ش�ؤون
الأك��ادمي��ي��ة ،وع�ضوية كل من د .حممد باكرمان ،د.
فواز بن �سراء ،م .علي عجالن ،م .ع�صام حيدر ،حيث
قامت اللجنة ب�إعداد وتطوير الكود اخلا�ص باملباين
ال�سكنية بكافة �أنواعها ،وو�ضعت املعايري والإ�شرتاطات
واملتطلبات الالزمة لتحقيق ال�سالمة وال�صحة ،واملنفعة
واجلوده ال�سيما يف قطاع مهم جداً كقطاع ال�سكن الذي
يعد االحتياج الأول لكل فرد من �أفراد املجتمع.
�أم��ا الكود الآخ��ر فهو ك��ود املباين اخل�ضراء الذي
عملت على �إعداده اللجنة الفنية التي تر�أ�سها الدكتور
وليد �أبامنى الأ�ستاذ امل�شارك بق�سم العمارة وعلوم
البناء ،وع�ضوية كل من الدكتور حممد كتبي رئي�س ق�سم
العمارة وعلوم البناء ،د .خالد بن حممد اجلماز� ،أ.
د .ال�سيد عبدالفتاح عامر ،د .عبدالرحمن البخيت ،م.
في�صل ن�صر الدين عبداهلل ،حيث قامت اللجنة ب�إعداد
الكود اخلا�ص باملباين اخل�ضراء من خالل و�ضع الأ�س�س

مبان �صديقة للبيئة ،تدعم
وال�ضوابط واملعايري لإن�شاء ٍ
ال�صحة وتعزز اال�ستدامة ال�شاملة للبيئة وحتقق الأمن
االقت�صادي للأجيال احلالية واملتعاقبة .وقد �شكلت
اللجنتان مع اللجان الأخرى امل�شاركة من كلية الهند�سة
منوذجاً رائعاَ ومثاالً للعمل اجلماعي املتناغم واملتكامل
طيلة عامني كاملني ،حتى خ��روج ثمرة تلك العقول
بجهودها وطاقتها بالكود ال�سعودي ب�شكله النهائي.
ونتيجة لتلك اجلهود اجلبارة التي بذلت ،فقد كرم
معايل وزير الإ�سكان ،خالل احلفل ،اللجان امل�شاركة
با�سم اجلامعة ،وعرب معاليه خالل التكرمي عن �شكره
لكل اللجان امل�شاركة على جهودها امللمو�سة واملتميزة
التي �أخ��رج��ت الكود حليز ال��وج��ود ،كما �أثنى معايل
حمافظ الهيئة العامة للموا�صفات واملقايي�س واجلودة
على اجلهود الكبرية التي بُذلت من قبل اللجان امل�شاركة
و�أخرجت الكود بهذا الإ�صدار املتميز.
ويف هذا ال�صدد التقى الدكتور عبداهلل بن �أحمد
الثابت عميد الكلية ،الدكتور خالد اجل��م��از ،رئي�س
اللجنة اال�ست�شارية ،ممثل اجلامعة يف الكود ال�سعودي،
ور�ؤ���س��اء و�أع�ضاء جلنتي ك��ود املباين ال�سكنية ،وكود
املباين اخل�ضراء ،يف مكتبه يوم اخلمي�س 1440/3/14

املوافق 2018/11/22م ،وا�ستمع خالل اللقاء ل�شرح
مف�صل من الدكتور اجلماز عن طبيعة م�شاركة الكلية
من خالل اللجنتني الفنيتني ،ومقدار اجلهود التي بُذلت
يف �سبيل خ��روج الكودين ،والتحديات التي واجهتها،
خمتتماً حديثه بال�شكر والتقدير للعميد على دعمه
وت�شجيعه ،وتقدمي كل الت�سهيالت والإمكانات اخلا�صة
بالكلية يف �سبيل جناح م�شاركة اللجنتني بفاعلية يف
�إعداد الكود ال�سعودي.
م��ن جانبه ق��دم ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل ال��ث��اب��ت ال�شكر
واالمتنان لرئي�س اللجنة اال�ست�شارية ور�ؤ�ساء و�أع�ضاء
اللجنتني ملبادرتهم يف امل�شاركة يف الكود ال�سعودي وعلى
جهودهم التي �أثمرت وكانت ح�صيلة عامني كاملني من
العمل امل�ستمر خدمة للوطن واملجتمع.
وق��ال« :يحق لنا �أن نفخر مبا بذلتموه ،و�أن نباهي
بجهودكم امل�شرفة مع جهود اللجان الأخ��رى امل�شاركة
با�سم اجلامعة التي نعتز كموظفني و�أ�ساتذة وطالب
باالنتماء �إليها ،والتي ملديرها ال�شكر بعد اهلل يف دعم
امل��ب��ادرات وامل�شاركات التي تنتج مثل ه��ذه الأعمال
الوطنية الرائدة كالكود ال�سعودي� ،سائ ً
ال اهلل لوطننا
دوام التطور والنماء».

نيابة عن مدير اجلامعة وبح�ضور عميد املعهد ومدير املركز

د .النمي يدشن مركز «لسان» في معهد اللغويات العربية
د .الشمراني :تدشين المركز بداية عهد جديد لالستثمار في تعليم العربية للناطقين بغيرها
د���ش��ن وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة ل��ل�����ش ��ؤون التعليمية
والأك��ادمي��ي��ة الدكتور حممد النمي ،نيابة عن
معايل مدير اجلامعة ،يوم االثنني ،1440/3/25
امل��واف��ق  ،208/12/3مركز «ل�سان» يف معهد
اللغويات العربية ،بح�ضور عميد املعهد الدكتور
�سعد القحطاين ،ومدير املركز الدكتور ح�سن
ال�شمراين ،تزامنًا مع االحتفال باليوم العاملي للغة
العربية.
و�ألقى مدير املركز الدكتور ح�سن ال�شمراين
كلمة بهذه املنا�سبة� ،أ�شار فيها �إىل �أن اللغة
تعد ال��ي��وم م��ن مقومات اقت�صاد امل��ع��رف��ة ،بل
ركيزة �أ�سا�سية فيه ،مذك ًرا احل�ضور بت�أمل واقع
اللغتني الإجنليزية والفرن�سية واملكا�سب الكربى
التي حتققت من تعليمها لغة ثانية ،م�ؤكدًا �أن
اللغة العربية لغري الناطقني بها جمال خ�صب
لال�ستثمار ،ولعل تد�شني مركز «ل�سان» يكون
بداية عهد جديد لال�ستثمار يف هذا املجال.
و�أكد �أن اللغة العربية بحاجة ما�سة �إىل �سيا�سة
لغوية تلزم غري الناطقني بالعربية العاملني يف
اململكة واخلليج والدول العربية بتعلم هذه اللغة
واحل�����ص��ول على الأق���ل على احل��د الأدن���ى من

الكفاية اللغوية ،م��ؤك�دًا �أن ه��ذا ال��ق��رار ات ال
حمالة ،لأن منطق اقت�صاد املعرفة يقول ذلك،
وهذا يتوافق مع ر�ؤية اململكة  2030وعرابها ويل
العهد حممد بن �سلمان يحفظه اهلل ،ويتناغم مع
توجه الوزارة يف ا�ستقاللية اجلامعات ،وين�سجم
مع حر�ص جامعة امللك �سعود وتوجهها اجلديد
يف زي���ادة مداخيل كليات اجلامعة ومعاهدها
ومراكزها املختلفة.
و�أ�شار الدكتور ال�شمراين �إىل تعدد اجلهات
امل�ستفيدة من خدمات املركز على م�ستوى الأفراد
وامل�ؤ�س�سات من خمتلف قطاعات الدولة يف كل ما
له عالقة باللغة العربية لأبنائها ولغري الناطقني
بها من املجتمع املحلي والعاملي ،فاملركز يهدف �إىل
تو�سيع نطاق خدمات املعهد يف التعليم والتدريب،
ونقل خرباته من �أروقة اجلامعة �إىل املجتمعني
املحلي والعاملي ،وحتقيق رغبات امل�ستفيدين على
اختالف حاجاتهم و�أغرا�ضهم.
ويقدم املركز خدمات تتمثل يف تعليم اللغة
العربية لغري الناطقني بها عن طريق بناء برامج
لغوية تعليمية طويلة ودورات تدريبية ق�صرية
وفقاً حلاجات امل�ستفيدين� ،إىل جانب ممار�سة

التدريب اللغوي على نطاق وا�سع ي�شمل املعلمني
والإعالميني وموظفي القطاع احلكومي واخلا�ص،
وتنفيذ امل�شاريع الكربى ملختلف اجلهات.
وتتمحور ر�ؤي��ة املركز حول �إن�شاء بيت خربة
ل��غ��وي رائ���د يف التعليم وال��ت��دري��ب وال��ب��ح��وث
واال���س��ت�����ش��ارات يعمل ع��ل��ى ت��ق��دمي اخل��دم��ات
التعليمية والتدريبية واال�ست�شارات يف جمال
اللغويات التطبيقية واللغة العربية حملياً ودولياً،
وي�سعى لتلبية كافة االحتياجات اللغوية للراغبني
يف تعلم العربية من املقيمني يف اململكة وتطوير
�أداء معلمي اللغة العربية يف �ضوء التطور امل�ستمر
يف ميدان تعلم اللغات وتعليمها ،بالإ�ضافة �إىل
تقدمي برامج التحرير اللغوي والأدبي للإدارات
التعليمية واملدار�س والإ�سهام يف حل امل�شكالت
التي تواجهها ،وغريها من اخلدمات التي يقدمها
املركز ،ويتطلع املركز �إىل �إطالق التعليم والتدريب
عرب من�صة �إلكرتونية قري ًبا.
وق��د ختم وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية
والأكادميية زيارته للمعهد بتد�شني مركز ل�سان،
م�شددًا على �أهمية ال��دور ال��ذي يقدمه املركز،
ومثمنًا جهود العاملني فيه.

