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م�شروع حي املروج  
)جولف 2(

 مبدينة امللك عبد اهلل االقت�شادية - جدة

الـمالك:             �شركة اإعمار مدينة امللك عبد اهلل االقت�شادية
KEO INTERNATIONAL CONSULTANTS     :اال�شت�شاري امل�شمم

ECG اال�شت�شاري امل�شرف:         جماعة املهند�شني اال�شت�شاريني
مدير امل�شروع:                    مهند�س اأ�شرف اأبو العطا

مدير املكتب الفني:           مهند�س اأحمد �شبحي
مدير التنفيذ:                    مهند�س اإ�شالم ال�شاكت

حجم االأعمال املتوقع:        اأكرث من 200 مليون ريـال �شعودي

م�شروع العدد
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اجلولف  منطقة  على  املطلة  امل�شروعات  باكورة   )2 )جولف  املروج  حي  م�شروع  يعد 
روعة  اإىل  ت�شاف  كبرية  ميزة  موقعه  مينح  مبا  االقت�شادية  اهلل  عبد  امللك  مبدينة 

الت�شميمات اخلا�شة بفيالته ال�شكنية. 
خامات  ا�شتخدام  ا�شتلزمت  التي  امل�شتوى  عالية  بالت�شطيبات  امل�شروع  فيالت  ومتتاز 

ومواد مت ا�شتريادها خ�شي�شا للم�شروع كي يخرج يف اأبهى �شورة.
ويبلغ عدد الفيالت 143 وحدة تقوم ال�شركة ت�شطيبها بالكامل حيث تت�شمنت اأعمال 

الت�شطيب البنود االآتية:
اعمال   - القرميد  اعمال   - التكييف  اعمال   - ال�شحي  اعمال   - الكهرباء  )اأعمال   
العزل - اعمال اال�شوار خر�شانات وت�شطيبات - اعمال اجلي ار �شي - اعمال احلديد 
والكريتال -اعمال البيا�س - اعمال الدهانات - اعمال الرخام - اعمال ال�شرياميك 
- اعمال البور�شالن  - اعمال اخل�شب اأبواب وخزائن ومطابخ - اعمال البي ڤي �شي 
التكميلية مثل  البنود  �شبق جميع  ما  اإىل  الزجاجية(. وي�شاف  لل�شبابيك واالأبواب 

الربجوالت واالعمال خ�شبية التجميلية.   
هذا وتبلغ ن�شبة االإجناز حاليا نحو 80% من االأعمال.
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لقطات من امل�شروع
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ركن الهند�شة

اخلر�شانة �شابقة االإجهاد

مقدمة:
فكرة اخلر�سانة �سابقة الإجهاد لي�ست فكرة جديدة ولكن ا�ستعملت بطرق عديدة عرب التاريخ كمثل عمل العجل 
اخلر�ساين لعربات اجلر وبظهور اخرتاع اخلر�سانة امل�سلحة ظهرت م�ساكل �سروخها نتيجة النحناءات التي 
تقلل من عمر  لأنها  �سروخ هذه اخلر�سانة  منع  ال�سروري  فكان من  بها  العزوم  اجهادات  نتيجة  فيها  حتدث 

الإن�ساءات .
وعلى ذلك ظهرت امل�سكلة الأوىل وهي البحث عن طريقة لتقليل اجهادات ال�سد يف اأع�ساء اخلر�سانة امل�سلحة 

حتت الأحمال وكان احلل الآتي :
يف بداية القرن التا�سع ع�سر قام العامل كونني لأول مرة بعمل اخرتاع ليمنع هذه الإجهادات وذلك مبد منطقة 
اأن يظهر  اأع�ساء اخلر�سانة بوا�سطة ال�سغط الأويل . ويف عام 1928 ا�ستطاع العامل م . فري�سنيت  ال�سد يف 
لهذه  املقاومة  عايل  حديد  ل�ستعمال  الالزمة  الأ�سا�سيات  ي�سرح  واأن  الإجهاد  �سابقة  اخلر�سانة  متطلبات 
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اإىل �سغط دائم  للو�سول  اأن تعذر تق�سري اخلر�سانة بغر�ض انكما�سها وذلك  اخلر�سانة حتى ميكن �سده بعد 
على اخلر�سانة نف�سها 

اأما امل�سكلة الأخرى التي ظهرت فهي كيفية �سد وربط احلديد العايل املقاومة يف اخلر�سانة �سابقة الإجهاد وجاء 
احلل بوا�سطة العامل م . فري�سنيت يف �سنة 1939 يف اخرتاع ماكينة �سد مزدوجة وخمروط رابط لغر�ض �سد 

هذه الأ�سياخ يف اخلر�سانة .
وبعد حل هذه امل�ساكل يف ت�سييد اخلر�سانة �سابقة الإجهاد بداأ التطور ال�سريع يف جمال العمل بهذه اخلر�سانة 

يف اأعمال البناء.
وعلى ذلك فاخلر�سانة �سابقة الإجهاد هو مركب من خر�سانة وحديد عايل املقاومة حيث اأن �سبق الإجهاد له 
تاأثري م�ساد ومعاك�ض لالجهادات الناجتة عن الأحمال املوؤثرة على العن�سر الإن�سائي مما يرفع يف النهاية من 
قدرته على حتمل الأحمال امليتة واحلية املوؤثرة عليه . كذلك تفيد عملية �سبق الإجهادات يف التقليل من النحناء 
ب�سد  اخلر�سانة  هذه  على  احل�سول  فيمكن  ذلك  وعلى  اخلر�ساين  اجلزء  يف  حتدث  اأن  ميكن  التي  وال�سروخ 
حديدها مباكينة ال�سد اخلا�سة وتنا�سب ا�ستعمال مثل هذه اخلر�سانة الأعمال اخلر�سانية التي يراد فيها تغطية 

بحور وا�سعة للمباين مع التحكم يف تخانة �سمك قطاعها.
طرق عمل اخلر�شانة �شابقة االإجهاد :

ثم يرتك  ال�سد  بوا�سطة ماكينة  ب�سد احلديد قبل �سب اخلر�سانة  وتعمل  ال�سد:  �سابقة  1- طريقة اخلر�سانة 
اأن تاأخذ اخلر�سانة قوتها. واحلديد يف هذه احلالة يكون يف و�سع ال�سغط دائما بالن�سبة لنف�سه  احلديد بعد 
اأو  التندون  با�سم  الإجهاد  �سابقة  خر�سانة  لعمل  الت�سليح  وي�سمى حديد  ال�سد  و�سع  يف  تكون  اخلر�سانة  ولكن 
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الكابل وعادة ت�ستعمل اخلر�سانة �سابقة ال�سد هذه يف ت�سييد البالطات والكمرات الب�سيطة .
2- طريقة اخلر�سانة لحقة ال�سد : وتعمل ب�سد احلديد بعد �سب اخلر�سانة ويتم ذلك بو�سع حديد الت�سليح اأو 
اأو بغالف كمثل البال�ستيك حيث يدهن بال�سحم داخل الفرم ثم ي�سب  التندون مغلف مبوا�سري معدنية مرنة 
عليها اخلر�سانة بعد تثبيت التندون يف مو�سعه . وبعد اأن تاأخذ اخلر�سانة قوتها ي�سد نهايتي التندون مباكينات 
ال�سد ثم يثبت يف نهايتي قطاع اخلر�سانة . واحلديد يف هذه اخلر�سانة يكون يف و�سع ال�سد دائما بالن�سبة لنف�سه 
كما تكون اخلر�سانة يف و�سع ال�سد اأي�سا وعلى ذلك فكمرات هده اخلر�سانات تتحمل مقاومة العزوم واجهاداتها 

املختلفة اأكرث من اخلر�سانة امل�سلحة وبذلك متنع ظهور ال�سروخ والنحناءات فيها اأي�سا. 
اخلر�سانة �سابقة الإجهاد تعطي قوة اأكرث من اخلر�سانة امل�سلحة بحوايل 2-3 مرات وحديدها بعد ال�سد يكون 

اأقوى بحوايل 3-4 مرات
نظم �شبق االإجهاد :

1- نظام فري�سنيت : يتكون كابل فري�سنيت من عدد من الأ�سالك املتوازية التي تثبت يف مكانها بوا�سطة زنربك 
حلزوين ثم يو�سع الكابل داخل ما�سورة مرنة قبل و�سعه يف فورمة اخلر�سانة مع اإخراجه حوايل 60-75 �سم 
من نهايتي املا�سورة لزوم �سده . وطريقة ال�سد تتم بتثبيت الكابل يف نهايتي فورمة اخلر�سانة بوا�سطة املخروط 
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الرابط 
2- نظام ماجنيل بالتون : وطريقة عملها مثل نظام فري�سنيت ولكن ت�ستعمل األواح حديدية ت�سمى �سندوت�سات 

بدل من املخروط الرابط بجانب مواد اأخرى.
3- نظام ماك كول : وطريقة عملها مثل ال�سابقة ولكن ت�ستعمل �سيخ من �سبيكة حديدية عالية املقاومة قطر 

12-18 مم بدل من الأ�سالك بجانب مواد اأخرى.
فوائد اخلر�شانة �شابقة االإجهاد :

اإحداث  املوؤثرة عليها بدون  القوى  الت�سييد اخلر�ساين يعطي قطاعات خر�سانية تتحمل كل  النوع من  1- هذا 
�سروخ ولهذا ال�سبب فا�ستعماله منا�سب جدا لالأعمال التي يكون فيها ال�سداأ خطر ج�سيم على املبنى

2- ت�ستعمل حديد اأقل يف قطاعاتها اخلر�سانية عن اخلر�سانة امل�سلحة بجانب اإعطائها قوة �سغط اأعلى ونوعية 
اأف�سل.

3- توفر يف مواد الإن�ساء وكذلك يف تقليل احلمل امليت وعلى ذلك توؤثر عل اأعمدة واأ�سا�سات املبنى. 
باخلر�سانة  قورنت  ما  اإذا  كبري  بحر  لت�سقيف  اخلر�سانة  هذه  من  �سغرية  قطاعات  على  احل�سول  ميكن   -4

امل�سلحة.
5- عند عمل قطاعات من خر�سانة �سابقة ال�سب با�ستعمال خر�سانة �سابقة الإجهاد فاإن هذا يعطي قطاعات 

�سغرية ي�سهل ت�سغيلها وحملها باملقارنة با�ستعمال اخلر�سانة امل�سلحة .
6- تقل تكاليف عمل العبوات يف الإن�ساءات الكبرية عند تركيب وتثبيت عنا�سر اخلر�سانة �سابقة ال�سب التي مت 

عملها بطريقة اخلر�سانة �سابقة الإجهاد.
7- تعترب كمية احلديد امل�ستعملة يف هذا النوع من اخلر�سانات قليلة مبقارنتها بحديد اخلر�سانة امل�سلحة. 
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مقدمة:
يف علم احلو�سبة، يتم تخزين املعلومات يف ذاكرة داخل ما ي�سمى بـ "ملف". وكلمة "ملف" ب�سكل عام تعرف 
"اأر�سيف  م�سطلح  رقمية".  "م�ستندات  بـ  اأحياًنا  اإلكرتونية" و  "حمفوظات  اإلكرتونية" اأو  "اأر�سفة  بـ  اأحياًنا 
اأعمدة كما هو احلال يف اجلداول.  اأي �سفوف و  اإليكرتوين" يعني ملف معلومات ُيق�سم اإىل �سجالت وحقول 
" تعني ملف معلومات ل يحكمه معيار ت�سنيف حمدد. و اأحياًنا يتم اخللط بني  م�سطلح " م�ستندات رقمية 
اإن�ساوؤها  "امل�ستند الرقمي" هو ن�ض مت   ، اإليكرتوين و م�ستندات رقمية. على �سبيل املثال  اأر�سيف  م�سطلحي 

با�ستخدام برامج معاجلة الن�سو�ض، ولكن ل يتم تنظيم البيانات به داخل جدول.
املعنى احلقيقي لالأر�شفة االإلكرتونية :

ي�سود اعتقاد بني النا�ض باأن الأر�سفة الإلكرتونية هي عملية حتويل امل�ستندات والوثائق الورقية ايل م�ستندات 

اأنظمة اإدارية

االأر�شفة االإلكرتونية 
اإعداد: ب�شمة وهدان
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اإلكرتونية وذلك مب�سحها عرب اأجهزة امل�سح ال�سوئي وتخزينها بطريقة ما عرب و�سائط التخزين املتداولة. ووفقا 
لهذا الإعتقاد فاإن كثرًيا من املن�ساآت احلكومية واخلا�سة توؤمن اإميانَا ل �سك فيه باأنها قد اأر�سفت كافة ملفاتها 

وم�ستنداتها الورقية واأنها جاهزة للدخول يف العامل الرقمي وخو�ض غمار احلكومة الإلكرتونية.
بامل�ستندات  ميتلئ  الذي  احلديث  ع�سرنا  مع  يتعار�ض    – �سحته  افرت�سنا  –لو  املفهوم  هذا  اأن  واحلقيقة 
الإلكرتونية التي هي اأ�ساًل خمزنة على و�سائط تخزين اإلكرتونية ول حتتاج منا ايل اأي عمليات م�سح �سوئي، 
فهل يعني هذا اأنها موؤر�سفة؟ لو كان الأمر كذلك ملا كان هناك اأي داع لوجود اأنظمة اإدارة املحتوى اأو اأنظمة 

اأر�سفة ولأكتفينا بحفظها على القر�ض ال�سلب جلهاز الكمبيوتر وينتهي الأمر.
اأو ما يطلق عليه  اأر�سفتها   بالطبع هذا اأمر غري منطقي فكل ما قمنا به هنا هوجمرد تخزين املعلومة ولي�ض 
بالـ Imaging، فالأر�سفة ُتعنى اأ�سا�ًسا بت�سجيل املعلومات التي لها قيمة ملن�ساأة ما بحيث تتمكن من اإدارتها 
والحتفاظ بها لأطول فرتة ممكنه اأو حتى لالأبد. وهذا يعني بب�ساطة اأن الأر�سفة الإلكرتونية تتمثل يف حتويل 
امل�ستندات والوثائق عند انتهاء دورتها امل�ستندية اإىل �سجالت قانونية ل ميكن امل�سا�ض اأو التغيري يف حمتواها 
الأ�سلي بغر�ض حمايتها وت�سهيل الو�سول اإليها عند احلاجة، فال يكفي اأن يتم م�سح م�ستند حتى نقول عنه اأنه 

موؤر�سف اإلكرتونًيا.
ويف الواقع فاإن عملية الأر�سفة وفًقا لهذا املفهوم عملية منار�سها جميعا يف حياتنا اليومية  فاأنت عندما تكتب 
اأن تر�سل هذا اخلطاب  والتغيري لكن مبجرد  التعديل فيه  تتعامل هنا مع م�ستند ميكن  فاأنت  خطاًبا لأحد ما 
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اإىل �ساحبه فقد حتول اإىل �سجل ل ميكن التعديل فيه لأنه اأر�سل بالفعل وهنا نحن نتحدث عن �سجل موؤر�سف 
ق�سرت فرتة الأحتفاظ به اأو زادت واإن اختلفت و�سلية احلفظ وطريقته.

اإدارة ال�سجالت والتي ت�سمن حمايتها و�سيانتها وت�سهيل  وعليه، فاإن الأر�سفة الإلكرتونية هي بب�ساطة عملية 
تنح�سر فقط يف  ول  لالأبد،  تركه حمفوًظا  اأو  باإتالفه  وتنتهي  امل�ستند  اإن�ساء  وتبداأ من حلظة  اإليها   الو�سول 
و�سيانتها  ت�سجيلها  يتم  التي  املعلومات  باأنه   Record ال�سجل  تعريف  وميكن  ال�سوئي.  امل�سح  اأو  التخزين 
واإدارتها من قبل �سخ�ض اأو هيئة اأو من�ساأة اإما لأغرا�ض قانونية اأو لقيمتها بالن�سبة لأعمال املن�ساأة. ومل تعد 
م�سادر  من  عدًدا  ي�سمل  اأ�سبح  بل  فقط،  الورق  يف  حم�سورة  بها  الإحتفاظ  من�ساأة  اأي  على  التي  ال�سجالت 
الفورية  والر�سائل  الإلكتورين  الربيد  راأ�سها  وعلى  الورقية  امل�ستندات  عن  اأهمية  تقل  تعد  مل  التي  املعلومات 
يتوجب  قد  معلومات  هذه  فكل  الإجتماعية،  ال�سبكات  عرب  املر�سلة  واملعلومات  الإلكرتونية  املواقع  و�سفحات 

ت�سجيلها وفقَا لأهميتها.
ال�شجل هو م�شتند قانوين ولكن لي�س كل م�شتند �شجل.

الربامج االإلكرتونية :
يتم اإن�ساء و تعديل امللفات الإلكرتونية بوا�سطة برامج اإلكرتونية منا�سبة قادرة على التعرف على البنية الداخلية 

لالأر�سيف وت�سمح باإدخال وتعديل و حذف و قراءة اإحدى اأجزاء الأر�سيف.
اإ�شرتاتيجية اإدارة ال�شجالت :
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وبالطبع لي�ست كل املعلومات واجبة الت�سجيل، واإل فاإنه �سيظهر لنا كًما هائاًل من ال�سجالت التي قد ل جند لها 
مكاًنا حلفظها. فعلى املن�ساأة اأن تتبني اإ�سرتاتيجية وا�سحة لإدارة ال�سجالت يتم من خاللها:

1-  حتديد ما هي املعلومات التي يتوجب ت�سجيلها ومن امل�سادر املختلفة.
2- حتديد الت�سنيفات الالزم بنائها ليتم و�سع تلك ال�سجالت فيها.

3- حتديد الفرتة الزمنية الالزمة لالحتفاظ بتلك ال�سجالت ولكل ت�سنيف مت حتديده فال داعي اأن حتتفظ 
املن�ساأة بال�سجالت لالأبد دون اأن يكون لذلك مربر وا�سح.

4- حتديد الت�سرف الالزم لإتالف ال�سجالت عند اإنتهاء فرتة الإحتفاظ.
5- تدريب وتعليم جميع املوظفني يف املن�ساأة وتوعيتهم باأهمية �سجالت املن�ساأة وما الذي يجب الإحتفاظ به.

ا لإدارة ال�سجالت ولي�ض نظاًما لإدارة امل�ستندات فقط.  وحتي يتحقق ذلك فالبد للمن�ساأة اأن متلك نظاًما خا�سً
الأر�سيف  واإدارة  وت�سجيلها  من�ساأة  اأي  مبعلومات  الأحتفاظ  عن  امل�سوؤول  النظام  هو  ال�سجالت  اإدارة  فنظام 
الإلكرتوين وفقا لقواعد وقوانني واأعراف متداولة يف هذا املجال. ونظام اإدارة ال�سجالت جزء اأ�سا�سي من نظام 
اإدارة املحتوى، لأن اأي �سجل كان يف البداية حمتوى قبل اأن يتجول ايل �سجل قانوين. ويعد ا�ستخدام نظام لإدارة 
ال�سجالت اأحد اأهم اأ�سا�سيات احلكومة الإلكرتونية والتجارة الإلكرتوية على حد �سواء لأن احلركات الإلكرتونية 
التي �ستوفرها احلكومة الإلكتورنية اأو التجارة الإلكرتونية  بحاجة ايل تعريف وحتديد مدي قانونيتها وت�سجيلها 

ب�سكل قانوين ور�سمي.
مكونات نظام اإدارة ال�شجالت :

1- اأدوات ت�سنيف ال�سجالت: وهو القلب الناب�ض لنظام اإدارة ال�سجالت والذي من خالله يتم و�سع خمطط 
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وا�سح لأ�سناف ال�سجالت وفئاتها ح�سب حاجة املن�ساأة اأو وفًقا لطبيعة الن�ساط الذي متار�سه. ويتم هنا حتديد 
القوانني وال�سيا�سات التي تتعبعها املن�ساأة يف اأر�سفة كل فئة من تلك الفئات حيث �سيقوم النظام ب�سكل تلقائي 

بتطبيق تلك ال�سيا�سات والقوانني على كل �سجل يو�سع على كل فئة ودون تدخل امل�ستخدم النهائي للنظام.
2- اأدوات اإدخال واإن�ساء ال�سجالت: والتي ت�سمل امل�سح ال�سوئي للم�ستندات الورقية والربط مع اأنظمة اأخرى 
جللب معلومات اأو حركات مت تنفيذها اإلكرتونيا كما هو احلال مع نظم اإدارة املوارد ونحوها وهنا نحن نتحدث 
اإن�ساء  على  تعمل  التي  هي  لأنها  اأ�سا�سية  فهي  املحتوى  اإدارة  نظام  عادة  منها  يتكون  التي  العنا�سر  بقية  عن 

امل�ستند قبل اأن يتحول اىل �سجل.
3- اأدوات اإدارة عمليات الإحتفاظ والإهالك لل�سجالت: والتي يتم من خاللها حتديد �سيا�سات الإهالك اإما 
وفقا لقوانني املن�ساأة اأو ح�سب القانون العام فيتم حتديد فرتة الحتفاظ بكل نوع من اأنواع ال�سجالت والت�سرف 
املنا�سب عند انتهاء تلك الفرتة اإما بتدمري ال�سجل اإلكرتونًيا اأو ورقًيا اأو كالهما اأو مراجعته لإعادة الحتفاظ 

به ونحو ذلك.
4- اأدوات اإدارة ال�سرية: والتي متكن من و�سع �سيا�سات ال�سرية والأمان لل�سجالت فتحدد من له احلق بروؤية اأو 
م�ساهدة �سجل ما وحتدد طريقة التعامل مع الوثائق ال�سرية واخلا�سة. ويت�سمن ذلك اأي�سا الت�سفري والتوقيع 
اإدارة حقوق  اأنظمة  النظام من خالل  ولي�ض فقط عرب  نف�سه  امل�ستند  ال�سرية مع  �سيا�سات  الإلكرتوين وحفظ 

.Right Management التاأليف
اإدارة ال�سجالت غري الإلكرتونية: وهذه �سرورة لأنه قد ل يكون من ال�سروري الإحتفاظ بالأ�سول  اأدوات   -5
الورقية لل�سجالت غري الإلكرتونية فيتم الإحتفاظ بال�سجالت يف الأر�سيف الورقي واإدارته جنًبا ايل جنب مع 

الأر�سيف الإلكرتوين.
6- التخزين طويل الأمد: وهو اأهم عن�سر يف منظومة الأر�سفة الإلكرتونية فال يكفي اأن ن�سمن عدم امل�سا�ض 
بال�سجالت عرب الربامج فقط، بل ويجب اأن ن�سمن عدم امل�سا�ض اأو التغيري يف ال�سجالت عرب اأجهزة التخزين 

حيث تتوافر تقنيات تخزينية خا�سة بال�سجالت ل�سمان ذلك.
7- التدقيق والفح�ض: وهي العن�سر الأهم الذي ي�سمن اأن يتم ك�سف اأي عملية تزوير اأو اإحرتاق اأو اأي ت�سرف 
غري م�سروع قد يكون مت على ال�سجالت التي مت اأر�سفتها فتقدم معلومات تف�سيلية عن حركات امل�ستخدمني يف 

النظام مبا فيهم مدراء النظام اأو امل�سوؤولني عنه.
اأهم املنافع التي �شتعود على اأي من�شاأة من اإمتالكها لنظام الإدارة ال�شجالت :

1. حماية املن�ساأة وذاكرتها بحماية املعلومات اخلا�سة بها.
2. حفظ حقوق النا�ض.

البحث عن  ي�سيع يف  املوظف  وقت  اأن 40% من  الإنتاجية حيث  زيادة  وبالتايل  للمعلومات  الو�سول  �سهولة   .3
املعلومات

4. جتنب فقدان اأي معلومة قد يكون لها اأهمية للمن�ساأة اأو املجتمع.
لكن هناك �شعوبات اأهمها:
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1- قبول املوظفني لهاذ النوع من الأنظمة حيث �ستواجه معار�سة �سديدة خ�سو�سا يف البداية وهنا اأنت بحاجة 
اىل التدريب ونقل املعرفة ليعلم كل واحد ملاذا مت اإيجاد هذا النظام اإ�سافة اىل توفري الأدوات املنا�سبة التي 
ت�ساعد على اإ�ستخدام النظام واأهمها تكامل النظام امل�ستخدم مع الربامج املكتبية ال�سائعة وواجهة اإ�ستخدام 

�سهلة ونحو ذلك.
2- �سعوبة ح�سر املعلومات التي يتوجب ت�سجيلها نظرا لت�سعبها وهنا اأنت بحاجة -اإ�سافة اىل توافر الأنظمة- 
اإنتهاء  عند  تلقائيا  ال�سجالت  واأر�سفة  بت�سجيل  املوؤمتتة  الأعمال  تلك  فتقوم  املن�ساأة  داخل  الأعمال  اأمتتة  اإىل 

املعاملة.
3- �سعوبة و�سع اإ�سرتاتيجية وا�سحة لإدارة ال�سجالت نظًرا لنق�ض املعرفة والكفاءات وهنا ميكن العتماد على 

املعايري العاملية يف هذا املجال وجتارب الأخرين لكن هذا ل ينفي اأننا بحاجة ايل معايري وجتارب عربية.
عيوب الأر�سفة الإلكرتونية :

قد يحتوي الأر�سيف الإليكرتوين – املحفوظ داخل جدول- على معلومات عن عدد حمدود من العنا�سر لكنه 
لي�ض احلل الأمثل لفهر�سة املعلومات. على �سبيل املثال، حني يتم اإدراج عدد كبري من الفئات )احلقول( يف بع�ض 
الأحوال للو�سول للعنا�سر )ال�سجالت( اجلديدة يجب تكرار بيانات مت اإدراجها بالفعل مما يت�سبب يف ما ي�سمى 

ب "التكرار". لهذا ال�سبب، يوجد اأنظمة اأخرى لتخزين البيانات تعرف ب "قواعد البيانات".
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فكر وثقافة

طـــه حـ�شني
عميد االأدب العربي

اأديب وناقد م�سري، ُلّقب بعميد الأدب العربي، يعترب من اأبرز ال�سخ�سيات يف احلركة العربية الأدبية 
احلديثة. ويراه البع�ض من اأبرز دعاة التنوير يف العامل العربي ، يف حني يراه اآخرون رائدا من رواد 

التغريب يف العامل العربي.
ولد طه ح�سني يف قرية الكيلو  القريبة من مغاغة اإحدى مدن حمافظة املنيا يف 15 نوفمرب 1889م، 
وفقد ب�سره يف الرابعة، اأدخله اأبوه كتاب القرية لتعلم العربية واحل�ساب وتالوة القراآن الكرمي وحفظه 
الذكر،  حلقات  حل�سور  اأحيانًا  ي�سحبه  كان  الذي  ووالده  واأقرابه  اأ�ستاذه  اأذهلت  ق�سرية  مدة  يف 

وال�ستماع ع�ساء اإىل عنرتة بن �سداد واأبو زيد الهاليل.
دخل طه الأزهر للدرا�سة الدينية عام 1902م، فح�سل فيه ما تي�سر من الثقافة، ونال �سهادته التي 
تطور  وعدم  املنهج،  وعقم  الدرا�سة،  لرتابة  فيها  ذرعًا  �ساق  لكنه  اجلامعة،  يف  التخ�س�ض  تخوله 

الأ�ساتذة وال�سيوخ وطرق واأ�ساليب التدري�ض.
العلوم  فدر�ض  اإليها،  املنت�سبني  اأول  كان طه ح�سني  �سنة 1908  اأبوابها  امل�سرية  فتحت اجلامعة  وملا 
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الع�سرية، واحل�سارة الإ�سالمية، والتاريخ واجلغرافيا، وعددًا من اللغات ال�سرقية كاحلب�سية والعربية 
وال�سريانية، وظل يرتدد خالل تلك احلقبة على ح�سور درو�ض الأزهر وامل�ساركة يف ندواته اللغوية والدينية 
والإ�سالمية. وداأب على هذا العمل حتى �سنة 1914، وهي ال�سنة التي نال فيها �سهادة الدكتوراة ومو�سوع 
الأطروحة هو: "ذكرى اأبي العالء" ، ويف العام نف�سه، اأي يف عام 1914 اأوفدته اجلامعة امل�سرية اإىل 
مونبلييه بفرن�سا، ملتابعة التخ�س�ض وال�ستزادة من فروع املعرفة والعلوم الع�سرية، فدر�ض يف جامعتها 
الفرن�سية واآدابها، وعلم النف�ض والتاريخ احلديث. بقي هناك حتى �سنة 1915، �سنة عودته اإىل م�سر، 
تدري�ض  بني  الكبري  متعددة، حمورها  وخ�سومات  معارك  اأثار خاللها  اأ�سهر  ثالثة  فيها حوايل  فاأقام 
الأزهر وتدري�ض اجلامعات الغربية ما حدا بامل�سوؤولني اإىل اتخاذ قرار بحرمانه من املنحة املعطاة له 
لتغطية نفقات درا�سته يف اخلارج، لكن تدخل ال�سلطان ح�سني كامل وحال دون تطبيق هذا القرار، فعاد 
اإىل فرن�سا من جديد ملتابعة التح�سيل العلمي، ولكن يف العا�سمة باري�ض فدر�ض يف جامعتها خمتلف 
الجتاهات العلمية يف علم الجتماع والتاريخ اليوناين والروماين والتاريخ احلديث واأعد خاللها اأطروحة 

الدكتوراة الثانية وعنوانها: )الفل�سفة الجتماعية عند ابن خلدون(.
بالفرن�سية  فاأكرث  اأكرث  الإطالع  على  �ساعدته  التي  ال�سوي�سرية  الفرن�سية  بري�سو  �سوزان  من  تزوج 
والالتينية، فتمكن من الثقافة الغربية اإىل حد بعيد وكان لهذه ال�سيدة عظيم الأثر يف حياته فقامت له 
بدور القارئ فقراأت عليه الكثري من املراجع، واأمدته بالكتب التي مت كتابتها بطريقة بريل حتى ت�ساعده 

على القراءة بنف�سه، وكان لطه ح�سني اثنان من الأبناء هما: اأمينة وموؤن�ض.
ملا عاد اإىل م�سر �سنة 1919 عني طه ح�سني اأ�ستاذا للتاريخ اليوناين والروماين يف اجلامعة امل�سرية، 
اأ�ستاذًا فيها لالأدب  اأحلقت بالدولة �سنة 1925 عينته وزارة املعارف  اأهلية، فلما  اإذاك جامعة  وكانت 
�سوى  العمادة  يف  يلبث  مل  لكنه   ،1928 �سنة  وذلك  نف�سها،  اجلامعة  يف  الآداب  لكلية  فعميدًا  العربي، 
تاأثري ال�سغط املعنوي والأدبي الذي مار�سه عليه  ا�ستقالته من هذا املن�سب حتت  اإذ قدم  يوم واحد؛ 

الوفديون، خ�سوم الأحرار الد�ستوريني الذي كان منهم طه ح�سني.
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ويف �سنة 1950، وكان احلكم بيد حزب الوفد �سدر مر�سوم تعيينه وزيرًا للمعارف، وبقي يف هذا املن�سب 
حتى �سنة 1952، تاريخ اإقامة احلكومة الوفدية، بعد اأن منح لقب البا�سوية �سنة 1951، وبعد اأن وجه كل 
عنايته جلامعة الإ�سكندرية، وعمل رئي�سًا ملجمع اللغة العربية بالقاهرة، وع�سوًا يف العديد من املجامع 

الدويل، وع�سوًا يف املجل�ض العاىل للفنون والآداب.
يف عام 1926 األف طه ح�سني كتابه املثري للجدل )يف ال�سعر اجلاهلي( وعمل فيه مببداأ ديكارت وخل�ض 
يف ا�ستنتاجاته وحتليالته اأن ال�سعر اجلاهلي منحول، واأنه كتب بعد الإ�سالم ون�سب لل�سعراء اجلاهليني. 
ت�سدى له العديد من علماء الفل�سفة واللغة ومنهم: م�سطفى �سادق الرافعي واخل�سر ح�سني وحممد 
لطفي جمعة وال�سيخ حممد اخل�سري وحممود حممد �ساكر وغريهم. كما قا�سى عدد من علماء الأزهر 
طه ح�سني اإل اأن املحكمة براأته لعدم ثبوت اأن راأيه ق�سد به الإ�ساءة املتعمدة للدين اأو للقراآن. فعدل ا�سم 

كتابه اإىل "يف الأدب اجلاهلي" وحذف منه املقاطع الأربعة التي اخذت عليه.
دعا طه ح�سني من نه�سة اأدبية، وعمل على الكتابة باأ�سلوب �سهل وا�سح مع املحافظة على مفردات اللغة 
وقواعدها، ولقد اأثارت اآراءه الكثريين كما وجهت له العديد من التهامات، ومل يهتم طه بهذه الثورة 
بتقدمي  فقام  والتحديث،  للتجديد  دعوته  ا�ستمر يف  ولكن  لها  تعر�ض  التي  القوية  املعار�سات  بهذه  ول 
العديد من الآراء التي متيزت باجلراأة ال�سديدة وال�سراحة فقد اأخذ على املحيطني به ومن الأ�سالف 
من املفكرين والأدباء طرقهم التقليدية يف تدري�ض الأدب العربي، و�سعف م�ستوى التدري�ض يف املدار�ض 
العربية الأدبية للطالب،  اأهمية تو�سيح الن�سو�ض  اإىل  احلكومية، ومدر�سة الق�ساء وغريها، كما دعا 
هذا بالإ�سافة لأهمية اإعداد املعلمني الذين يقومون بتدري�ض اللغة العربية، والأدب ليكونا على قدر كبري 
من التمكن، والثقافة بالإ�سافة لتباع املنهج التجديدي، وعدم التم�سك بال�سكل التقليدي يف التدري�ض، 

وقد توفى طه ح�سني يوم الأحد 28 اأكتوبر 1973م.
ومن موؤلفاته: )الفتنة الكربى - يف ال�سعر اجلاهلي.- الأيام.- دعاء الكروان.- �سجرة البوؤ�ض.- املعذبون 
يف الأر�ض.- على هام�ض ال�سرية.- حديث الأربعاء.- من حديث ال�سعر والنرث. - م�ستقبل الثقافة يف 

م�سر.- اأديب- مراآة الإ�سالم- ال�سيخان- الوعد احلق(. 
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رئي�س جمل�س الإدارة

املحرر العامم�شت�شار التحرير

د.م / ممدوح حممد حممود

م /عاطف عبد العزيزم /ماجد عبد املق�شود

�أخبار 

عبد  اأحمد  املهند�س  ال�شيد   زوجة  والد  تعاىل  اهلل  رحمة  اإىل  -تويف 
الفتاح فراج، وذلك يوم اخلمي�س املوافق 2017/8/24، تغمد اهلل الفقيد 

برحمته.

-تويف اإىل رحمة اهلل تعاىل والد زوجة الزميل طارق اأحمد خليل ب�شركة 
ميدكوم اأ�شوان وذلك يوم االثنني املوافق    2017/8/7، للفقيد الرحمة 

واملغفرة.

ن�شر  حممد  احلاج  املا�شي  مايو  �شهر  نهاية  تعاىل  اهلل  رحمة  اإىل  -تويف 
حممد  ومربوك  نا�شر  املقاولني  من  كل  ووالد  ال�شحية،  االأعمال  مقاول 

ن�شر، ونحن اإذ ندعو له باملغفرة.

الزميل  �شقيق  الزنود  اأبو  فكرى  االأ�شتاذ   تعاىل  اهلل  رحمة  اإىل  توفى   -
املهند�س  عادل اأبو الزنود ،وذلك يوم اجلمعة املوافق 22 �شبتمرب  املا�شى، 

دعاوؤنا للفقيد بالرحمة واملغفرة .

البقاء للـه
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