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"الفكاهات" تتصدر فعاليات "يوم اللغة الصينية وثقافتها"
جذبت احل�ضور واأطلقت �ضحكاتهم يف اأرجاء "اللغات والرتجمة"

�آي���ات من  ب��ت��اوة  �ملهرجان  ب��د�أ 

�ل���ق���ر�آن �ل��ك��رمي ت��اه��ا �ل��ط��ال��ب 

ب��د�أت  ث��م  �ل�سهيمي  عبد�حلكيم 

قدمها  �ل��ت��ي  �مل��ه��رج��ان  ف���ق���ر�ت 

�ل��ط��ال��ب �إب���ر�ه���ي���م �ل�����س��م��اع��ي��ل 

وقدم  و�لعربية،  �ل�سينية  باللغتني 

حممد  �ل��ط��ال��ب��ان  �لأوىل  �ل��ف��ق��رة 

�ل��ع��ب��د�ل��ق��ادر وع��ب��د�هلل �حل��رف��ان 

يف  �ل�سينية  »�حل�����س��ارة  ب��ع��ن��و�ن 

موجًز�  عر�ًسا  فيها  قدما  �سطور« 

وثقافتها  �ل�سينية  �حل�سارة  حول 

و�لأديان و�ملعتقد�ت يف �ل�سني.

الأعياد ال�صينية

تاها فقرة حول �لأعياد �ل�سينية 

من  كل  قدمها  �ملختلفة  �لتقليدية 

�ل�سهيمي  عبد�حلكيم  �لطالبني 

عر�ًسا  فيها  قدما  �لعاوي،  وبندر 

م�����س��ح��وًب��ا ب��ال�����س��ور ح����ول �أه���م 

�لأعياد �ل�سينية وعاد�تها وطقو�س 

�لح��ت��ف��الت بها و�أه���م �مل��اأك��ولت 

�ل�سينية �خلا�سة بكل عيد.

�لطالبني  م��ن  ك��ل  ق���دم  ب��ع��ده��ا 

�لغريب  و�سالح  �لأ�سمري  عبد�هلل 

ف��ق��رة ت��ت�����س��م��ن �ل��ت��ع��ري��ف ب��ع��دد 

خمتلف  يف  �ل�سني  م�ساهري  م��ن 

�مل���ج���الت. ت��ا ذل���ك ف��ق��رة ح��و�ر 

مفتوح باللغة �ل�سينية قدمه طاب 

�مل�ستوى �لر�بع بالربنامج. ثم كانت 

فقرة تالية للطالبني ة نا�سر �لغريب 

وعلي �سامل قدما فيها عر�ًسا موجًز� 

�ل�سينية  �ملدن  �أهم  من  عدد  حول 

�ملعروفة على �مل�ستوى �لعاملي على 

بكني  �ل�سينية  �لعا�سمة  ر�أ���س��ه��ا 

وغريها  وتياجنني  �سنغهاي   ومدن 

من �ملدن �ل�سينية.

الأمثال ال�صينية

�سماء  خ��ال��د  �ل��ط��ال��ب��ان  وق����دم 

ف��ق��رة طريفة  �مل��ر���س��دي  وع��ق��اب 

ب��ع��ن��و�ن »�لأم����ث����ال ب���ني �ل��ع��رب��ي��ة 

و�ل�سينية« ��ستعر�سا فيها عدًد� من 

باللغتني  �ملعروفة  �ل�سعبية  �لأمثال 

�ل�سبه  و�أوج���ه  و�ل�سينية  �لعربية 

فقرة  ذل��ك  تا  بينها.  و�لخ��ت��اف 

�ملر�سدي  نايف  للطالبني  فكاهية 

عدًد�  فيها  قدما  �ل�سهري  وحممد 

من �لفكاهات �ل�سينية �لتي جذبت 

�نتباه �ل�سادة �حل�سور و�لذين عمت 

�سحكاتهم �أرجاء �لقاعة.

�صعر �صيني كال�صيكي

وق����ر�أ �ل��ط��ال��ب��ان ع��ام��ر حممد 

من  ع��دًد�  وعبد�لرحمن  �لبارقي  

�لكا�سيكي  �ل�سيني  �ل�سعر  �أبيات 

لل�ساعر �ل�سيني �ملعروف لباي. تا 

�ل��در�ج��ات  ذل��ك فقرة هامة ح��ول 

قدمها  بكني  �ل�سينية  �لعا�سمة  يف 

�ل�سبيعي، قدم فيها  �لطالب نا�سر 

ق��ر�ءة موجزة ح��ول �ل��در�ج��ات يف 

بكني و�أهميتها و�نت�سارها يف جميع 

�أرجاء �لعا�سمة �ل�سينية �لكبرية.

�لعريفي  �سالح  �لطالب  وق��دم 

ت�سمنت  �ل�سينية  ب��ال��ل��غ��ة  كلمة 

�ل�سينية  �للغة  بربنامج  �لتعريف 

وتاأ�سي�سه و�ألقى �ل�سوء على �هتمام 

�إد�رة �جلامعة بهذ� �لتخ�س�س �ملهم 

و�لعمل على �إمد�ده بكل ما يحتاجه 

وم��و�د  تدري�س  هيئة  �أع�����س��اء  م��ن 

تعليمية.

لقاء علمي مفتوح

وق�����ر�أ �ل��ط��ال��ب��ان ع��ب��د�ل��ع��زي��ز 

�ل�����س��م��ري وع��ب��د�ل��رح��م��ن �مل��اج��د 

�ل�سيني  �ل�سعر  �أب��ي��ات  من  ع��دًد� 

تا  ف��و،  دوو  لل�ساعر  �لكا�سيكي 

بني  مفتوح  علمي  لقاء  عقد  ذل��ك 

�لتدري�س  هيئة  �أع�����س��اء  �ل�����س��ادة 

�ل�سيد  �إبر�هيم  �لدكتور  بالربنامج 

و�لدكتور جمدي م�سطفى و�لدكتور 

وط��اب  ح�سنني  فهمي  ح�سنني 

حت��دث  �ل�سينية،  �ل��ل��غ��ة  ب��رن��ام��ج 

�مل�سكات  �أهم  خاله �لطاب عن 

�مللحة  ت��و�ج��ه��ه��م و�حل��اج��ة  �ل��ت��ي 

و�مل���و�د  �ملتخ�س�سة  �ملعاجم  �إىل 

�لتعليمية �ملختلفة �لتي قد تفيد يف 

�ل�سينية،  �للغة  يف  م�ستو�هم  رفع 

�لتدري�س  هيئة  �أع�����س��اء  و�أج����اب 

ثم  �لطاب  �أ�سئلة  على  بالربنامج 

�لهامة  �لق�سايا  بع�س  عن  حتدثو� 

�ل�سينية  �للغة  تدري�س  جم��ال  يف 

خ���ال خرب�تهم  �ل��ع��رب  ل��ل��ط��اب 

�لرثية يف هذ� �ملجال.

ب�صتان الإبداع

وكيل  تف�سل  �حلفل  ختام  ويف 

�لدكتور  و�جل���ودة  للتطوير  �لكلية 

�أع�ساء  مب�ساركة  �لزهر�ين  حممد 

�ل��ربن��ام��ج يف  يف  �ل��ت��دري�����س  هيئة 

ت��وزي��ع �جل��و�ئ��ز �ل��رم��زي��ة للطاب 

�لفائزين يف م�سابقة »ب�ستان �لإبد�ع 

من  ع��دد  وك��ذ�  �ل�سينية«،  باللغة 

�جلو�ئز �لت�سجيعية لبع�س �لطاب 

�مل��ت��م��ي��زي��ن يف ف��ق��ر�ت �مل��ه��رج��ان 

�ملختلفة.

تم عرض مقاطع من الشعر الصيني 
وفقرة طريفة بعنوان »األمثال بين 

العربية والصينية«

الحوار بين الطالب وأساتذة البرنامج 
شهد استعراض أبرز المصاعب ومنها 

ندرة المعاجم

عقد برنامج اللغة ال�صينية بكلية اللغات والرتجمة »يوم اللغة ال�صينية 

وثقافتها« الأول يوم الثنني ٥/ ٦/ ١٤٣٤هـ وتف�صل الدكتور حممد الطريف 

وكيل الكلية والدكتور حممد الغبان رئي�س ق�صم اللغات احلديثة والرتجمة 

بافتتاح املهرجان الأول لربنامج اللغة ال�صينية، بح�صور الدكتور اإبراهيم 

فهمي  والدكتور ح�صنني  اأمــني  م�صطفى  والدكتور جمــدي  ال�صيد حممد 

ح�صني اأع�صاء هيئة التدري�س بالكلية وكافة طالب الربنامج.

كتب: ر�ئد حم�سن �لدو�سري

لل�سوؤون  �جل��ام��ع��ة  وك��ي��ل  �فتتح 

�ل��دك��ت��ور  و�لأك���ادمي���ي���ة  �لتعليمية 

عبد�هلل بن �سلمان �ل�سلمان فعاليات 

�ملعر�س �ل�سنوى �خلام�س و�لثاثني 

و�لت�سكيلية  �لإب��د�ع��ي��ة  ل��اأع��م��ال 

لطاب وطالبات ق�سم �لرتبية �لفنية 

�لأمري  مبركز  وذلك  �لرتبية،  بكلية 

�لت�سكيلية  للفنون  فهد  بن  في�سل 

يوم  �ل��ن��م��وذج��ي  �لعا�سمة  مبعهد 

1434ه�،  �لآخرة  جمادى   4 �لأحد 

بح�سور عميد كلية �لرتبية �لدكتور 

�لرتبية  ق�سم  ورئي�س  �لري�س  طارق 

�لفنية �لدكتور فو�ز �أبو نيان ولفيف 

بالق�سم  �لتدري�س  هيئة  �أع�ساء  من 

�لعامة  �ل�سخ�سيات  م��ن  ون��خ��ب��ة 

و�لفنانيني �لت�سكييلني.

�ل�سلمان  عبد�هلل  �لدكتور  و�أثنى 

و�لطالبات  �لطاب  �إبد�عات  على 

مركز� على �جلانب �لتطبيقى منها 

ومدى �رتباطها باجلديد و�ملعا�سر.

خمتار�ت  على  �ملعر�س  �ح��ت��وى 

مقرر�ت  متثل  ت�سكيلية  �أعمال  من 

يدر�سها  �ل��ت��ى  �ل��ف��ن��ون  وجم����الت 

ور�سم  ت�سكيلي  ت�سوير  من  �لق�سم 

وت�����س��م��ي��م د�خ���ل���ي وج��ر�ف��ي��ك��ي��ات 

�لآيل  �حل��ا���س��ب  ل��ر���س��وم  معا�سرة 

و�أعمال  �لأبعاد  ثاثية  وجم�سمات 

�خلزف.

و�أ�سيف لفعالية هذ� �لعام معر�س 

�لتدري�س  هيئة  لأع�ساء  م�ساحب 

للتعبري  �ل�سخ�سية  �لتجارب  �سم 

و�لجتاهات  �ملد�ر�س  �أ�ساليب  عن 

�ساحب  كما  �ملختلفة.  �لت�سكيلية 

�لأن�سطة  م��ن  جم��م��وع��ة  �لف��ت��ت��اح 

�لق�سم  ط��اب  قدمها  �لت�سكيلية 

تفعيا  �حل�سور  جمهور  مب�ساركة 

يف  و�جلامعة  �لفنية  �لرتبية  ل��دور 

تعزيز �مل�سوؤولية �لجتماعية خلدمة 

�ملجتمع و�لبيئة.

د. السلمان يفتتح المعرض الخامس والثالثين لقسم التربية 
الفنية

�ضاحبه معر�س لأع�ضاء هيئة التدري�س واأن�ضطة ت�ضكيلية تفاعلية

.. وي�صلم الزميل عبداهلل الفليج درعًا تكرمييًا لـ»ر�صالة اجلامعة« د. ال�صلمان يفتتح املعر�س

حملة ومؤتمر 
صحفي للسالمة 

المرورية
ن��ظ��م��ت ع����م����ادة ����س���وؤون 

�لطاب ممثلة باإد�رة �لأن�سطة 

حملة  و�لجتماعية  �لثقافية 

لل�سامة �ملرورية بالتعاون مع 

وبح�سور  وذلك  »�سل«  �سركة 

وكيل  �ل�سلمان  عبد�هلل  د.  �أ. 

�لتعليمية  لل�سوؤون  �جلامعة 

فهد  د.  و�أ.  و�لأك���ادمي���ي���ة 

�لقريني عميد �سوؤون �لطاب 

�ملكلف.

و����س��ت��م��ل��ت �حل��م��ل��ة على 

م���وؤمت���ر ���س��ح��ف��ي ل�����س��اح��ب 

�ل�������س���م���و �مل���ل���ك���ي �لأم������ري 

�لفي�سل  تركي  بن  عبد�لعزيز 

�لر�سمي  �ل�سفري  �سعود  �آل 

على  لل�سامة  »�سل«  لربنامج 

�أهمية  فيها  ب���نينّ  �ل��ط��ري��ق، 

�ل�سامة،  بو�سائل  �لهتمام 

معر�س  ع��ل��ى  ��ستملت  ك��م��ا 

م�������س���اح���ب �ح�����ت�����وى ع��ل��ى 

جمموعة من و�سائل �ل�سامة 

و�لأمان د�خل �ملركبات.


