
�شاركت كلية الطب ممثلة يف عميدها ووكيل 

اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية الأ�شتاذ 

الدكت�ر ي��شف بن عبد اهلل العي�شى يف 

الجتماع الثامن للجنة عمداء كليات الطب 

باململكة العربية ال�شع�دية الذي ُعقد يف 

رحاب كلية الطب بجامعة الطائف ي�م 

الأربعاء 12 �شفر 1431هـ )امل�افق 27 

يناير 2010م(.

تتمة �ص 3

ذلك يف كلمة �شم�ه التي األقاها خالل احلفل 

الذي اأقيم بالقطاع الغربي بح�ش�ر معايل 

املدير العام التنفيذي لل�ش�ؤون ال�شحية 

باحلر�ص ال�طني.

طالع التفا�شيل �ص4

اأعرب معايل الدكت�ر بندر بن عبد 

املح�شن القناوي املدير العام التنفيذي 

لل�ش�ؤون ال�شحية باحلر�ص ال�طني 

عن اعتزازه بنجاح منظ�مة  ال�ش�ؤون 

ال�شحية باحلر�ص ال�طني ممثلة يف 

املنطقة ال��شطى والقطاعني الغربي 

وال�شرقي يف التاأكيد على جدارتها مرة 

اأخرى بح�ش�لها على �شهادة اعرتاف 

من الهيئة الدولية امل�شرتكة لالعتماد 

ال�شحي ملدة عامني من ن�فمرب 2009 

حتى ن�فمرب 2012م.

 وي�شمل هذا العرتاف كل م�شت�شفيات ال�ش�ؤون ال�شحية 

واملدن الطبية باحلر�ص ال�طني يف كل من الريا�ص وجدة 

والأح�شاء وم�شت�شفى امللك عبد العزيز بالأح�شاء وم�شت�شفى 

الإمام عبد الرحمن الفي�شل بالدمام.

وتابع معاليه م�ؤكًدا اأن اجله�د الكبرية واملقدرة جلميع 

العاملني والتزامهم ب�اجباتهم وكفاءة اأدائهم واإتقانهم 

لأعمالهم كانت جميعها م�ؤهاًل للح�ش�ل على هذا التقييم 

ز مكانة و�شمعة  وحتقيق هذه النتيجة املتميزة التي ُتعزِّ
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و�أبوة وحنان  �إن�سانية 

ندوة الطب والإعالم تتبنى مقرتحات وزير الإعالم معايل الدكتور العنقري ي�شيد بجناح اجلامعة

مكتبة طبية رقمية حديثة  اجتماع لعمداء الطب�شهادة اعتماد دولية لل�شوؤون ال�شحية مرة ثانية

برعاية خادم احلرمني ال�شريفني

خبــراء دوليـــون فـي يــوم املهنـــة الطبي الرابـع باجلـامعــة

�شمو الأمري متعب بن عبداهلل:

الوطن ي�شعد بتكرمي اأبنائه املخل�شني 

جدة ـ عبد الرحمن املغربي

خاطب �شاحب ال�شم� امللكي الأمري متعب 

بن عبد اهلل بن عبد العزيز نائب رئي�ص 

احلر�ص ال�طني لل�ش�ؤون التنفيذية الرواد 

واملتقاعدين الذين خدم�ا يف ال�ش�ؤون 

ال�شحية باحلر�ص ال�طني، فقال: قدمت 

من مدينة الريا�ص لأك�ن بينكم، واأحر�ص 

على تكرمي كل من خدم هذا ال�طن ط�ال 

هذه الفرتة، ومن اأ�شعب اللحظات التي 

متر عليَّ هي الت�قيع على اإحالة اأحد 

الإخ�ة اأو الزمالء الذين خدم�ا وطنهم 

للتقاعد.. ومثل ما اأنا حزين؛ فاإنني حمظ�ظ 

لتكرميكم، وي�شهد اهلل اأين اأحب كل من يعمل 

لهذا ال�طن ويخل�ص له، وكل من وقف معه، 

واأنتم اأول من وقف معه، ولهذا فه� ي�شعد 

بتكرميكم لأن هناك اأجياًل قادمة �شت�شتفيد 

من خرباتكم وما قدمتم�ه ل�طنكم. جاء 

نيابة عن خادم احلرمني ال�شريفني امللك 

عبد اهلل بن عبد العزيز حفظه اهلل افتتح 

معايل وزير التعليم الدكت�ر خالد بن حممد 

العنقري ي�م الثالثاء 11 �شفر 1431هـ 

)امل�افق 26 يناير 2010م(  فعاليات 

املعر�ص الدويل للتعليم العايل الذي نظمته 

وزارة التعليم العايل مب�شاركة جامعات 

عاملية �شهرية من بينها جامعتي اأك�شف�رد 

وكامربدج الربيطانيتني، وجامعتي ييل 

وبريكلي الأمريكيتني، وجامعة دي روي 

الفرن�شية، وجامعتي ت�رنت� وميغيل 

الكنديتني، وجامعة بر�شل�نة الإ�شبانية، 

وجامعتي �شيدين واأ�شرتاليا ال�طنية، 

وجامعة ط�كي� اليابانية ، وبح�ش�ر عدد 

كبري من مديري اجلامعات ال�شع�دية. 

كما �شارك يف املعر�ص عدد من م�ؤ�ش�شات 

تنظم جامعة امللك �شع�د بن عبدالعزيز للعل�م 

ال�شحية حتت رعاية خادم احلرمني ال�شريفني امللك 

عبد اهلل بن عبد العزيز – حفظه اهلل - يف الفرتة 

من 10-11 ربيع الأول 1431 هـ امل�افق 24- 25 

فرباير 2010 ي�م املهنة الطبي الرابع حتت �شعار: 

»امل�شتقبل بني ال�اقع واملاأم�ل« وذلك مبركز امللك 

فهد الثقايف بالريا�ص.

وقال معايل الدكت�ر بندر بن عبد املح�شن القناوي مدير 

اجلامعة واملدير العام التنفيذي لل�ش�ؤون ال�شحية 

باحلر�ص ال�طني اإن هذه الرعاية الأب�ية الكرمية من 

لدن خادم احلرميني ال�شريفني تعدُّ �شرًفا كبرًيا لطالب 

وطالبات الكليات ال�شحية يف اجلامعات ال�شع�دية 

ل امتداًدا ملا يقدمه – حفظه اهلل - من دعم  كافة وُت�شكِّ

كبري ومقدر لكل جمالت التعليم ومراحله لإدراكه 

العميق باأهمية التعليم ـ على اختالف م�شت�ياته 

وتخ�ش�شاته ـ يف بناء الإن�شان وتط�ير املجتمعات ودعم معدلت التنمية ال�شاملة 

يف البالد و�ش�ًل بها اإىل م�اقع متقدمة يف خارطة احل�شارة املعا�شرة.

افتتح الأ�شتاذ الدكت�ر 

را�شد بن �شليمان الرا�شد 

وكيل جامعة امللك �شع�د 

بن عبد العزيز للعل�م 

ال�شحية للدرا�شات العليا 

الطبية  املكتبة  م�قع 

الرقمية بح�ش�ر الدكت�ر 

حممد ال�شعالن مدير اإدارة 

املكتبات الطبية، وذلك ي�م 

الثالثاء املا�شي 11 �شفر 

1431هـ )امل�افق 26 يناير 

2010م(  بقاعة �شمري بن حريب.

وا�شتحدثت اجلامعة هذا امل�قع لتمكني من�ش�بيها ومن�ش�بي ال�ش�ؤون ال�شحية 

ومركز امللك عبد اهلل العاملي لالأبحاث الطبية من الت�شال بعدد كبري من ق�اعد 

املعل�مات واملجالت والكتب الإلكرتونية املتاحة بقدر كبري من ال�شال�شة 

وال�شه�لة، وهي بذلك تعدُّ من اجلامعات وامل�ؤ�ش�شات الرائدة فيما يتعلق 

با�شتحداث خدمة مكتبية رقمية متكاملة ومتميزة دعًما لكل الأن�شطة ال�شريرية 

والتعليمية والبحثية بجميع كلياتها ومراكزها البحثية واملدن الطبية بال�ش�ؤون 

ال�شحية.                                                                                           تتمة �ص 3 

واأو�شح معاليه: ومبا اأن هذه الفعاليات تكت�شب 

اأهمية كبرية لدى خمتلف طالب التخ�ش�شات ال�شحية 

اجلامعية؛ فقد راأى القائم�ن عليها ت��شيع مظلتها 

بحيث ل تقت�شر على تخ�ش�ص الطب الب�شرى فقط، بل 

اأ�شاف�ا م�شارًا جديدًا يحقق اهتمامات طالب وطالبات 

وخريجي كليتْي طب الأ�شنان وال�شيدلة من اأجل اأن 

تت�فر لهم كذلك فر�شة الطالع على كل ما يهمهم يف 

جمايل التدريب والت�ظيف. ويفتح لهم يف ال�قت نف�شه 

اآفاًقا م�شتقبلية وا�شعة معرًبا عن اأمله يف اأن تك�ن هذه 

املبادرة الرائدة  ن�اة اأو مقدمة ت�ؤدي اإىل اأن ي�شمل ي�م 

املهنة التخ�ش�شات ال�شحية الأخرى م�شتقباًل.

من جانبه اأو�شح الأ�شتاذ الدكت�ر ي��شف بن عبد اهلل 

العي�شى وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية اأن فعاليات 

ي�م املهنة الطبي الرابع تهم ب�شفة عامة طالب الطب 

وطب الأ�شنان وال�شيدلة والأطباء وال�شيادلة حديثي 

ًنا اأن الربنامج العلمي يهيئ اإمكانية الطالع على الفر�ص املتاحة للتدريب  التخرج مبيِّ

يف الربامج العديدة..                                                                                   تتمة �ص 3

التعليم العايل العاملية واملنظمات الدولية 

ذات العالقة اإىل جانب م�شاركة اجلامعات 

ال�شع�دية واملعاهد العليا وهيئات اجل�دة 

والقيا�ص والتق�مي والعتماد الأكادميي 

والتعليم الإلكرتوين والتعليم عن بعد، 

ومراكز الأبحاث والدرا�شات، بلغت يف 

جملتها 340 جامعة متثل 30 دولة.

تتمة �ص 3 

هذه املنظ�مة ال�شحية وترفعها اإىل 

م�شاف امل�ؤ�ش�شات النظرية الرائدة 

يف هذا املجال وذات ال�شهرة واملكانة 

املرم�قة عامليًّا.

كما عرب معاليه عن �شعادته وتقديره لكل 

الك�ادر العاملة بال�ش�ؤون ملا ات�شمت به 

من حر�ص وتفان يف العمل اأثناء فرتة 

اإعداد الدرا�شات ال�شتق�شائية الفعلية 

مثمًنا ما اأبدوه من حما�ص دافق ظهرت 

مالحمه يف م�ا�شلة العمل ل�شاعات ط�يلة 

خارج وقت الدوام خدمة لهذا امل�شعى. 

واأعرب معاليه عن اأمله يف اأن يك�ن هذا العرتاف حمفًزا 

على تنمية وتعزيز روح الفريق ال�احد بينهم وعلى تدعيم 

الإح�شا�ص باأهمية وقيمة العطاء املتميز من اأجل احلفاظ 

على م�شت�ى عال من اجل�دة والرعاية الآمنة للمر�شى 

ب�شفة م�شتمرة.

وهناأ معاليه يف ختام حديثه جميع العاملني بال�ش�ؤون 

ال�شحية باحلر�ص ال�طني باملناطق الثالث على هذا 

الإجناز املتميز ومتنى لهم دوام الت�فيق والنجاح.

 ا�شت�شاف مركز امللك عبد اهلل العاملي 

لالأبحاث الطبية حتت رعاية معايل وزير 

الإعالم الدكت�ر عبد العزيز خ�جة بح�ش�ر 

معايل مدير اجلامعة جل�شة ح�ار بعن�ان: 

)الطب والإعالم( وذلك يف ي�م الثالثاء 

املا�شي 2010/2/2م بقاعة �شمري بن حريب 

بال�ش�ؤون ال�شحية باحلر�ص ال�طني.

و�شارك يف الندوة الدكت�ر حممد اخلازم 

العميد امل�شارك بكلية العل�م الطبية 

التطبيقية والأ�شتاذ جميل الذيابي مدير 

حترير الطبعة ال�شع�دية ل�شحيفة احلياة 

الدولية والأ�شتاذ خالد املالك رئي�ص حترير جريدة اجلزيرة 

واأدارها الدكت�ر عبد اهلل العدلن.

واجته احل�ار اإىل تبنِّي مقرتحات معايل الدكت�ر خ�جه 

خدمة للت�اأمة بني الطب والإعالم وهي: حتديد متحدث طبي 

معتمد من امل�ؤ�ش�شات الطبية الكبرية كم�شدر م�ث�ق لإزالة 

اأي غم��ص، ت�شكيل فرق ا�شت�شارية طبية 

متخ�ش�شة يف جمالت حمددة تت�ىل الرد 

على املزاعم التي قد تطرح يف و�شائل الإعالم 

والت�شال، ا�شتحداث م�قع على الإنرتنت 

كاملدونات يكتب فيه اأطباء معتمدون يردون 

على هم�م و�شكاوى الأفراد، تنظيم ندوات 

وور�ص عمل لتاأهيل الإعالميني للتعامل مع 

التحديات الطبية ب�شكل مهني، وباملثل تنظيم 

ندوات اأخرى لتاأهيل الأطباء يف كيفية التعامل 

مع اأجهزة الإعالم، عمل ق�ائم للت�ا�شل مع 

اأفراد املجتمع عرب و�شائل الت�شال احلديثة 

وتزويدهم باآخر الأخبار الطبية وال�شحية ومدى ت�فرها 

ا حتال  يف اململكة، اأن ت�شم كل �شحيفة حمرًرا طبيًّا خمت�شً

اإليه اأي مادة طبية قبل ن�شرها. كما اقرتح احل�ار تخ�شي�ص 

اأرقام ه�اتف لبع�ص الأطباء املقتدرين لتك�ن مبثابة ج�ش�ر 

ت�ا�شل اإعالمي معهم.
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الطبي املخزن والإجراءات املتبعة 

لال�شتفادة اأو التخل�ص منها عن طريق 

جلان متخ�ش�شة وذلك اإما بالتربع اأو 

البيع ح�شب اأنظمة الدولة.

وعقد معاليه يف ختام الزيارة اجتماًعا 

مع م�ظفي اإدارة امل�اد اأثنى خالله على 

اجلهد املبذول الذي اأبرزته نتائج اجلرد 

ل بتقدمي  للعام املا�شي 2009م، ثم تف�شَّ

     على اخل�شم

العمل ال�شحي اخلريي والتطوعي

 

د. حممد عبداهلل اخلازم  

يعُدّ العمل اخلريي اأحد الروافد املهمة املطل�ب تط�يرها يف جمال اخلدمات ال�شحية، 

وهناك �ش�اهد م�شيئة يف هذا ال�شاأن باململكة، ومنها على �شبيل املثال ماتقدمه مدينة 

الأمري �شلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإن�شانية، وجمعيات املع�قني وغري ذلك من 

اجلمعيات واملراكز ال�شحية اخلريية. كما اأن هناك جمعيات دعم املر�شى وعلى 

راأ�شها جمعيات: اأ�شدقاء املر�شى، رعاية املر�شى مبختلف تخ�ش�شاتها و يف خمتلف 

املناطق. خادم احلرمني ال�شريفني وه� املعروف بحر�شه على تلم�ص اجل�انب 

الإن�شانية والجتماعية يف حياة امل�اطن، وكعادته يف هذا ال�شاأن ا�شتقبل قبل فرتة 

اأع�شاء جمعية مر�شى ال�شرطان ، برفقة بع�ص املر�شى الذين منَّ اهلل عليهم بال�شفاء.. 

هذا ال�شتقبال يعترب م�ؤ�شرًا ي�ؤكد على اهتمام القيادة مبثل هذه الأعمال اخلريية 

وحتفيز القائمني عليها واحلث على املزيد منها. 

العمل اخلريي املبني على التربع املايل، اأمر حمم�د جدًا، لكن نحتاج اأي�شاً احلث 

على مزيد من العمل املهني التط�عي كاأن يتربع الطبيب بجزء من وقته يف �شبيل 

خدمة املر�شى الذين تتبناهم اجلمعيات اخلريية اأو اأن يتربع ب�قته للعمل بعيادة 

يف منطقة نائية ل تت�فر بها جميع التخ�ش�شات الطبية، اأو اأن يتربع ب�قته يف تنمية 

الأعمال اخلريية ال�شحية، اإلخ. القطاع ال�شحي اخلا�ص يجب اأن ميد يده ل�شتقطاب 

املمار�شني ال�شحيني للعمل التط�عي، ليك�ن من �شمن خدماته بع�ص اخلدمات املجانية 

اأو قليلة التكاليف يقدمها للمحتاجني وغري القادرين على حتمل م�شاريف الفح�ص 

والعالج، وي�شعب عليهم ال��ش�ل للخدمات ال�شحية احلك�مية املنا�شبة يف ال�قت 

املنا�شب، نتيجة تاأخر امل�اعيد وزحمة املراجعني. نحتاج اأن نرى امل�شت�شفيات واملراكز 

ال�شحية، تبادر لالإعالن عن عياداتها اخلريية واأطبائها املتط�عني لعل ذلك يحفز على 

مزيد من الأعمال التط�عية يف هذا ال�شاأن. نحتاج اأن نرى الكليات الطبية وال�شحية 

تدفع بطالبها واأ�شاتذتها للم�شاهمة يف العمل التط�عي ال�شحي. طبعاً يجب الإ�شارة 

هنا اإىل وج�د ممار�شني يق�م�ن ببع�ص الأعمال التط�عية املجانية، فلهم منا الدعاء 

بالت�فيق وخري اجلزاء. البع�ص يقرتح جتاوز م�شطلح العمل التط�عي واخلريي، 

والدفع بق�ة نح� م�شطلح امل�شاركة يف اخلدمة العامة واعتبارها واجباً على املهنيني 

ومنهم الأطباء. املق�ش�د هنا اأن يق�م الطبيب كجزء من واجبه بامل�شاركة يف بع�ص 

الأعمال التي تخدم املجتمع ولها عالقة مبجاله. بل نرى درا�شة املقرتح القائل باإدراج 

متطلب خدمة املجتمع وامل�شاركة يف العمل العام املجتمعي �شمن متطلبات الت�شريح 

والتن�شنيف والرتقية التي تتبناها هيئة التخ�ش�شات ال�شحية.

�أخبــــــــــــــــــار

�شاركت جامعة امللك �شع�د بن عبد العزيز 

للعل�م ال�شحية يف تقييم البح�ث العلمية 

املقدمة للم�ؤمتر العلمي الأول لطالب وطالبات 

اجلامعات ال�شع�دية الذي يعقد حتت رعاية 

خادم احلرمني ال�شريفني يف �شهر مار�ص املقبل 

مب�شيئة اهلل بناًء على الدع�ة التي وجهتها 

اللجنة العلمية للم�ؤمتر اإىل عدد من اأع�شاء 

هيئة التدري�ص باجلامعة للم�شاركة يف عمليات 

التق�مي كل ح�شب تخ�ش�شه، وذلك بعد اأن 

رفعت جميع امل�شاركات اإىل جلان التقييم.

 �شرح بذلك لـ »نب�ص اجلامعة« الدكت�ر 

اإبراهيم العل�ان العميد امل�شارك لل�ش�ؤون الأكادميية و�ش�ؤون 

الطالب بكلية الطب. وقال: لقد حثت اجلامعة طالبها على 

ح�ش�ر فعاليات امل�ؤمتر وامل�شاركة فيها ووجهت املتاأهلني منهم 

اإىل تقدمي عرو�شهم يف هذه املناف�شة ال�شريفة لتحقيق املراكز 

الأوىل، من�ًها اإىل اأن امل�ؤمتر يخدم الطالب خا�شة ويخدم التعليم 

العايل ال�شع�دي ب�شكل عام. واأكد اأن اجلامعة حر�شت على 

امل�شاركة يف امل�ؤمتر وفق خطة تتلخ�ص يف الآتي:

. تهيئة الكليات والأق�شام لهذه الفعاليات من خالل التعريف 
بها وباأهدافها، والإعالم عن امل�ؤمتر عرب ن�شر املقالت عنه يف 

�شحيفة )نب�ص اجلامعة( وم�قع اجلامعة الإلكرتوين ومنتدى 

الطالب على �شبكة الإنرتنت.

كتب عبد اهلل الدهم�ص

اطلع معايل الدكت�ر بندر بن عبد املح�شن 

القناوي املدير العام التنفيذي لل�ش�ؤون 

ال�شحية باحلر�ص ال�طني على �شري العمل 

يف م�شت�دعات مدينة امللك عبد العزيز 

الطبية بالريا�ص ووقف على الطرق املتبعة 

يف عملية التح�شري والفح�ص والتغليف 

يف م�شت�دعات الأدوية والل�ازم الطبية 

والإجراءات اخلا�شة بالنقل املربد 

ومعايري الأمن وال�شالمة واجل�دة الن�عية 

واملعايري الأخرى ذات العالقة.

جاء ذلك خالل زيارة معاليه اإىل امل�شت�دعات 

ب�شحبة املدير العام التنفيذي لل�شيانة 

والت�شغيل واملدير العام التنفيذي للمراقبة 

الداخلية حيث كان يف ا�شتقبالهم الأ�شتاذ 

فهد بن حممد البطحي املدير التنفيذي 

لإدارة التم�ين والعق�د والأ�شتاذ 

خالد الدبيخي املدير التنقيذي امل�شارك 

لإدارة امل�اد.  

وا�شتمع معاليه اإىل �شرح ح�ل خطة 

اإدارة امل�اد فيما يتعلق بت�زيع مناطق 

العمل بامل�شت�دعات اجلديدة التي هي 

الآن قيد الإن�شاء واملك�نة من اأربعة 

م�اقع منها م�قعني للتخزين و�شاحة 

لال�شتالم روعي عند اإن�شائهما اأحدث 

طرق التخزين وال�شرف، ثم ُقدِّمت له 

نبذة عن كل م�شت�دع �شاملة احلركة 

الي�مية لل�شرف وال�شتالم وقيم البن�د 

امل�شروفة وامل�شتلمة، وذلك بالإ�شافة 

اإىل �شرح متكامل عن الأجهزة والأثاث 

بينما حتث وتهيئ طالبها للم�شاركة

  اجلامعة يف جلنة تقييم اأبحاث موؤمتر الطالب

د. القناوي يطلع على م�شتودعات املدينة الطبية

دورة يف الطب الوقائي

طالب ال�شرقية مهددون بالبدانة واأطفالها الأكرث اإ�شابة بها 

.  اختيار الطالب والطالبات من املتميزين 
واملتميزات للم�شاركة يف امل�ؤمتر.

. اإر�شال م�اد طالبية م�شاركة يف التخ�ش�شات 
ال�شحية.

من جهة اأخرى وجه الدكت�ر العل�ان كلمة 

�شتبث من خالل الفيدي� �شكر فيها معايل وزير 

التعليم العايل الدكت�ر خالد العنقري نباية عن 

ًنا جه�د معاليه الفعالة  من�ش�بي اجلامعة مثمِّ

واملت�شلة لرتقية اإجنازات م�ؤ�ش�شات التعليم 

العايل واجلامعات ال�شع�دية حتى ي�شاهي 

خريج�ها نظراءهم يف اجلامعات العاملية 

املرم�قة من حيث الأداء والتميز اأكادمييًّا وعلميًّا وبحثيًّا ومهنيًّا، 

ا وذا دللة وا�شحة على  وم�ؤكًدا اأن هذا امل�ؤمتر يعدُّ م�ؤ�شًرا ق�يًّ

هذه اجله�د امللم��شة التي حتقق كل ما ت�شب� اإليه اجلامعات 

وطالبها ومن�ش�ب�ها لدعم براجمها واأن�شطتها الأكادميية 

والعلمية ولتنفيذ خططها وا�شرتاتيجياتها امل�شتقبلية.

واختتم حديثه م�شرًيا اإىل اأن اأهداف امل�ؤمتر تتلخ�ص يف: 

اإك�شاب الطالب امل�شاركني خربات يف تنظيم واإدارة امل�ؤمترات 

العلمية، مكافاأة املتميزين منهم، حتفيزهم على الإبداع العلمي 

والأكادميي، ثم �شكر وزارة التعليم العايل على هذه املبادرة 

متمنيًّا اأن تتحقق جميع هذه الأهداف وتنعك�ص ف�ائدها التنظيمية 

والعلمية على الطالب والطالبات.

الإعداد للتعداد 

ال�شكاين اخلام�س

تت�ا�شل هذه الأيام مب�شلحة الإح�شاءات 

العامة واملعل�مات  ب�زارة القت�شاد 

والتخطيط عمليات الإعداد والتح�شري 

لإجراء التعداد العام لل�شكان وامل�شاكن 

باململكة العربية ال�شع�دية لعام 1431هـ 

)2010م(، وذلك بهدف جمع ون�شر 

البيانات الدمي�جرافية والجتماعية 

والقت�شادية على كافة امل�شت�يات 

الإدارية للمملكة، وت�فري اإطار حديث 

لكافة الأبحاث الإح�شائية املتخ�ش�شة 

التي جتري باأ�شل�ب العينة  

ا ل��شع  وميثل التعداد متطلًبا اأ�شا�شيًّ

خطط وبرامج التنمية التي ت�شتهدف 

دعم م�شرية البناء ال�طني وتفاعالت 

النه�شة ال�شاملة التي ت�شهدها اململكة، 

وذلك با�شتخدام قاعدة معل�مات عري�شة 

وحديثة.

اأجنز مركز امللك عبد اهلل العاملي لالأبحاث 

الطبية خالل فرتة ق�شرية العديد من 

الدورات وور�ص العمل، كما اأنهى املركز 

متطلبات ح�ش�ل الدفعة الأوىل من امللتحقني 

بربنامج املاج�شتري يف الأخالقيات على درجة 

املاج�شتري، وت�شمنت اأهم الن�شاطات التي 

عقدها: دورة ال�شيادلة يف البحث، دورة 

احلدود يف خمتربات م�شت�شات الكريات 

البي�شاء الب�شرية الإكلينيكية )HLA(، دورة 

املقدمة يف البحث الإكلينيكي للطلبة املقيمني 

)امل�شت�ى الأول(، دورة يف الإح�شائيات 

ال�شهلة، دورة منهجية البحث الإكلينيكي 

للمبتدئني، وهي الدورة اخلام�شة، ور�شة 

عمل عن منهجية البحث العلمي، اإقامة 

ور�شة عمل عن ا�شتخدام برنامج التحليل 

الإح�شائي بنظام )SPSS(، دورة عن �شل�شلة 

البحث وحتليل البيانات الن�عي، ملتقى 

ح�ل كيفية ن�شر البح�ث العلمية، والتعرف 

على النا�شر املنا�شب، اإقامة ور�شة عمل عن  

 ،) SBT ( وكتابة قاعدة الت�شل�شل )HLA(

دورة عن مدر�شة البحث ال�شيفية، اإقامة 

ور�شة عمل عن اأ�شباب ال�شداع، تخريج 

الدفعة الثانية من املن�شقني البحثيني، 

اإقامة ور�شة عمل عن اأخالقيات البحث 

العلمي، تخريج الدفعة الأوىل من طالب 

وطالبات املاج�شتري يف الأخالقيات احلي�ية 

الذي يطرحه املركز بالتعاون مع منظمة 

الي�ن�شك� العاملية.

وبجانب ذلك ي�شعى املركز اإىل نقل وت�طني 

العل�م والتقنية من خالل عقد العديد من 

التفاقات البحثية والعلمية بني كربيات 

مراكز الأبحاث العاملية، وفتح جمالت 

للتعاون بينه وبينها ملا لها من خربات 

�شتحقق فائدة كبري للك�ادر ال�طنية التي 

يت�ىل املركز تاأهيلها، وذلك من خالل تنفيذ 

برامج م�شرتكة.  هذا وقد كان لإن�شاء املركز 

اأثر بالغ يف اخت�شار الزمن للحاق بركب 

التط�ر وم�اكبة كل ما ه� جديد يف جمال 

الأبحاث الطبية، فقد داأب منذ اإن�شائه على 

ا�شتقطاب اخلربات العاملية وت�شخريها 

خلدمة امل�اطن.

اأن�شطة مبركز 

الأبحاث الطبية

درع براءة اخرتاع جهاز ال�شتمطار 

بامل�جات الذي حاز عليه الرقيب اأول 

حممد ع��ص العنزي اأحد م�ظفي الإدارة. 

ويف نهاية الجتماع تقدم الأ�شتاذ البطحي 

بال�شكر ملعاليه على دعمه الدائم وامل�شتمر 

لل�ش�ؤون ال�شحية وحر�شه على ت�شهيل 

كل ال�شعاب وتي�شري كل ما ه� داعم 

لهذه املن�شاأة.  

اأظهرت نتائج الفح�ص الذي اأُجري على 

اأكرث من 150 طالب وطالبة �شمن فعاليات 

الي�م الت�ع�ي �شد خماطر ال�شمنة الذي 

اأقامه م�شت�شفى امللك عبد العزيز للحر�ص 

ال�طني بالقطاع ال�شرقي، وج�د ن�شبة كبرية 

منهم مهددين بالبدانة، واأكدت التحاليل 

تفاقم امل�شكلة وارتفاع ن�شبتها. اأو�شح ذلك 

الدكت�ر علي القرين رئي�ص اللجنة املنظمة 

للي�م، وقال: لقد اأظهرت الدرا�شات انت�شار 

ظاهرة ال�شمنة وارتفاعها يف العامل عم�ما 

عقدت اإدارة الطب ال�قائي دورة تعليمية يف الطب ال�قائي خالل الفرتة من 17 اإىل 21 يناير 

2010م �شارك فيها 100 م�شارك من خمتلف اأرجاء اململكة العربية ال�شع�دية، وت�شمنت 

فعالياتها مناق�شة اأهم امل�ا�شيع املتعلقة بطرق انت�شار العدوى يف امل�شت�شفيات و طرق 

ال�قاية واأهمية نظافة اليدين، وكيفية مراقبة العاملني بالقطاع ال�شحي يف اتخاذ ال�قاية 

الكافية ملنع انتقال العدوى بني املر�شى، واأهمية التعقيم لالأجهزة الطبية وطرقها املختلفة، 

وو�شع الإح�شائيات الطبية لالأمرا�ص املعدية بداخل امل�شت�شفيات مما �شكل اأهمية للم�شاركني 

لتداول املعرفة احلديثة واملط�رة اإىل جميع املراكز ال�شحية املنت�شرة يف اململكة العربية 

ال�شع�دية. وا�شت�شافت الدورة الأ�شتاذة الدكت�رة ل�رين هريوالدت اأ�شتاذة الأمرا�ص 

املعدية بجامعة اأي�ا يف ال�ليات املتحدة الأمريكية وال�شيدة ماري اندرو�ص اخلبرية يف 

.)CDC( مكافحة اإنتقال العدوى يف امل�شت�شفيات من مركز مكافحة الأمرا�ص

هذا و قد حر�ص القائم�ن على هذه الدورة ويف طليعتهم نائبة املدير التنفيذي للطب 

ال�قائي باحلر�ص ال�طني الدكت�رة حنان بنت ح�شن بلخي على اأن يحظى امل�شارك�ن يف 

الدورة باأعلى م�شت�ى من املعل�مات والن�شائح والتجارب العلمية التي من �شاأنها رفع 

املقايي�ص ال�قائية اإىل م�شت�ى العاملية يف جميع اأرجاء القطاعات ال�شحية يف اململكة يف 

تخ�ش�ص عدوى امل�شت�شفيات. وحظيت فكرة تنظيم الدورة بدعم غري حمدود من القائمني 

على الربنامج ال�شحي يف م�شت�شفى امللك فهد نظًرا ملا لها من اأهمية اإ�شرتاتيجية ت�ؤكد 

 احلر�ص على �شيانة �شحة املري�ص وجميع العاملني يف خمتلف القطاعات ال�شحية.

ومن اجلدير بالذكر اأن ال�ش�ؤون ال�شحية باحلر�ص ال�طني ا�شت�شافت ي�م الأحد 2 �شفر 

1431هـ )امل�افق 17 يناير 2010م( م�ؤمتًرا عامليًّا يف تخ�ش�ص الأمرا�ص املعدية ومنع 

انتقال العدوى داخل امل�شت�شفيات.

و اململكة خ�ش��شا حيث جتاوزت  ن�شبتها 

عند الرجال20%، بينما جتاوزت عند الن�شاء 

ًها اإىل اأن ن�شبة 21% من �شريحة  52% ، من�ِّ

الأطفال بني 4 اإىل 8 اأع�ام يعان�ن من ال�شمنة 

اأي�شاً، ون�شبة 14% بالن�شبة ل�شريحة الأطفال 

بني 9 و 13 عاماً، 54%  للفئة العمرية من 

14 اإىل 18 �شنة«. م��شحا  اأن اأطفال املنطقة 

ال�شرقية هم الأكرث اإ�شابة بال�شمنة يف درا�شة 

اأجريت على 2589 طفاًل اأظهرت اأن 11 يف 

املئة من الذين ترتاوح اأعمارهم بني عام واحد 

وثالثة اأع�ام م�شاب�ن بال�شمنة«.   واأكدت 

الأخ�شائية زهرة الب�شري اأن النتائج اأظهرت 

اأن نح� 48% من الطلبة والطالبات يعان�ن 

زيادة يف ال�زن، ونح� 14% يعان�ن �شمنة 

من الدرجة الأوىل اأو الثانية، وكان حميط 

ال��شط للطالب من 80 �شم اإىل 135 �شم، 

ويحدد القيا�ص الطبيعي عاملياً بـ 102 �شم، 

وعربياً 94 �شم، ويبلغ حميط ال��شط للطالبات 

من 65 �شم اإىل 100 �شم، والقيا�ص العاملي ل 

يتجاوز 88 �شم، وعربياً 80 �شم.
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واأو�شح الدكت�ر الرا�شد يف كلمته التي 

خاطب بها حفل الفتتاح اأن هذه املكتبة 

تعد اإجناًزا متميًزا �شمن اخلدمات 

احلديثة والعديدة التي تقدمها اجلامعة 

جلميع من�ش�بي املنظ�مة ال�شحية 

ن لهم خدمة البحث عن  ًنا اأنها ت�ؤمِّ مبيِّ

املعل�مات عرب وجهة بحث واحدة، 

وخدمة الق�ائم ال�شاملة بجميع الق�اعد 

والكتب واملجالت الإلكرتونية املتاحة، 

وكذلك خدمة الربط املبا�شر الذي يهيئ 

اإمكانية ال��ش�ل اإىل الن�ش��ص الكاملة 

ب�شه�لة وي�شر، اإ�شافة اإىل اإمكانية 

تخ�شي�ص اخلدمة من قبل كل م�شتفيد 

لتتنا�شب مع حاجاته اخلا�شة به. 

وخل�ص الدكت�ر حممد ال�شعالن اأبــرز 

فـ�ائــد هذه املكتبة الطبيـــة الرقميــة 

يف �شهـ�لـة و�شــرعة البحــث وال��ش�ل 

اإىل املعل�مات، واخت�شار ال�قت 

واجلهد للح�ش�ل على املعل�مات 

وامل�اد املطل�بة، وت�فري بيئة رقمية 

متفاعلة لدعم الأن�شطة الإكلينكية 

والتعليمية والبحثية يف كافة مراكز 

ال�ش�ؤون ال�شحية باحلر�ص ال�طني، 

وهي خدمة حديثة وفاعلها �شيجني 

ثمراتها الباحث�ن واملهتم�ن باملجال 

الطبي والبحثي. 

لالإبداع والبتكار والإ�شهام الفعال يف 

دعم وقيادة م�شرية تنمية جمتمعاتهم 

ونه�شتها.

وت�شمن جدول اأعمال الجتماع مناق�شة 

القرتاح اخلا�ص باآلية تفعيل العالقة 

بني كليات الطب والقطاعات ال�شحية 

الأخرى يف التعليم والتدريب الطبي 

عالوة على ما اأجُنز ح�ل مقرتح بناء 

بنك م�شرتك لالأ�شئلة لكليات الطب 

باململكة الذي �شبق اأن قدمته كلية الطب 

بجامعة امللك �شع�د بن عبد العزيز 

للعل�م الطبية.

كما ت�شمن جدول الأعمال مناق�شة نتائج 

اأعمال اللجنة املكلفة بتحديد م�ا�شفات 

خريجي كليات الطب باجلامعات 

ال�شع�دية ثم مناق�شة امل�شتجدات ح�ل 

امل�ؤمتر ال�شع�دي الدويل القادم.

هذا وقد ُعقدت يف التا�شعة من �شباح 

ي�م الثالثاء 12 �شفر قبل لقاء عمداء 

كليات الطب ور�شة عمل ح�ل البحث 

العلمي ح�شرها عدد من املهتمني 

واملتخ�ش�شني ا�شتهدفت منها اللجنة 

املنظمة لها باجلامعة امل�شيفة تنمية 

اأوا�شر الت�ا�شل والتعاون البحثي بني 

كليات الطب بجامعات اململكة.

 التى ت�فرها الهيئة ال�شع�دية للتخ�ش�شات 

ال�شحية، اإ�شافة اىل برامج البتعاث التي 

ت�فرها اجلامعات ال�شع�دية وبرنامج 

خادم احلرمني ال�شريفني لالبتعاث، 

وكذلك الفر�ص ال�ظيفية يف العديد من 

القطاعات احلك�مية واخلا�شة. 

واختتم الدكت�ر العي�شى حديثه م�ؤكًدا اأن 

م�شاركة خرباء من كندا واأمريكا واأوربا 

واأ�شرتاليا �شتتيح للح�ش�ر فر�شة الطالع 

على الإمكانات املتاحة للتدريب خارج 

اململكة، كما مُتكن  الطالب من  الت�ا�شل 

مع اجلامعات ذات اخلربة العريقة 

ف  ومراكز التدريب العديدة والتعرُّ

على اأنظمتها واإجراءاتها التعليمية 

والت�شجيلية والعلمية. 

ومما جتدر الإ�شارة اإليه اأن عن�ان م�قع 

ي�م املهنة الرابع على الإنرتنت الذي 

ا�شتحدثته املجم�ع امل�شرفة على هذه 

 www.mcd4.org:�الفعاليات ه

ل معايل  وبعد وقائع حفل الفتتاح جت�َّ

الدكت�ر العنقري على اأجنحة اجلامعات 

وامل�ؤ�ش�شات التعليمية امل�شاركة، وزار 

جناح جامعة امللك �شع�د بن عبد العزيز 

امل�شرف العام

اأ.د. يو�شـــف العي�شـــــى

م�شت�شارو التحرير

 د. حممــــــد املعمـــــــري  

د. هيـــــــــــا الفــــــــــوزان

اأ. عبدالرحمن املغـربي  

اأ. اأ�شـــــمـــاء الــزهراين 

اأ. مليــــــــــــاء العقيـــــــــل      

التحرير

اأ. اإبراهيـــــــم ال�شـــــايف

اأ. ه�شــــــــــــام اليتيــــــــم

الت�شوير

اأ.ماجــــــد العمــــــودي

اإخــراج

 اأ. عمـــــــرو ال�شربينـــي

 اأ. طــــــــــارق بهــــــــــرام

للتوا�شل والإعالنات

 هاتــف : 012520088   

حتويلة: 43158     

فاكــــ�س: 012520088   

حتويلة: 43061      

بريد �إلكرتوين 

ksaunp@ngha.med.sa

تتمات ال�شفحة الأوىل

�أخبــــــــــــــــــار

خرباء دوليون... 

د. العنقري ي�شيد .. 

�شهدت مدر�شة ومالعب الهداف ي�م  1/27 اإنطالق مباريات دوري �شلطان اخلري مب�شاركة )13( 

فريقا من جامعة امللك �شع�د بن عبدالعزيز للعل�م ال�شحية يف مناف�شة على الكاأ�ص. اإ�شافة اإىل 

م�شاركة فريق ميثل امل�شت�شفى يف مدينة امللك عبد العزيز الطبية باحلر�ص ال�طني، وفريقني 

من جامعات اململكة اإىل جانب فريق من اأكادمييي اجلامعة.

و تتناف�ص هذه الفرق فيما بينها على هام�ص الدوري الذي تقيمه اجلامعة �شن�يا بهدف تن�شيط 

الفعاليات الرتويحية للطالب. وقد اختارت اإدارة الدوري لهذا العام اأ�شماء الفرق امل�شاركة 

من اأ�شماء ال�شحابة الكرام وبع�ص الأطباء امل�شه�رين يف التاريخ العربي و�شخ�شيات عربية 

معا�شرة م�شه�رة.

اأكادمييون يف دوري �شلطان اخلري

للعل�م ال�شحية ب�شحبة عدد من مديري 

اجلامعات حيث  كان يف ا�شتقبالهم معايل 

الدكت�ر بندر بن عبد املح�شن القناوي 

مدير اجلامعة واملدير العام التنفيذي 

لل�ش�ؤون ال�شحية باحلر�ص ال�طني 

م ملعاليه ومرافقيه �شرًحا عن  الذي قدَّ

اإن�شاءات املدن اجلامعية وم�شروعاتها 

باملناطق الثالث ال��شطى والغربية 

وال�شرقية واملراحل التي و�شلت اإليها 

حتى الآن، ونبذة عن تط�ر مركز 

امللك عبد اهلل العاملي لالأبحاث الطبية، 

ثم األقى ال�ش�ء على الفر�ص املتاحة 

للتعليم باجلامعة وبرامج الدرا�شات 

العليا ومركز امللك عبد اهلل العاملي 

لالأبحاث الطبية ومركز الطب املبني 

على الرباهني.

�شرح بذلك لـ )نب�ص اجلامعة( الدكت�ر 

حممد بن �شعد املعمري العميد امل�شارك 

لل�ش�ؤون ال�شريرية بكلية الطب وقال 

اإن معايل الدكت�ر العنقري ومرافقيه 

لع�ا على مقتنيات جناح اجلامعة  اطَّ

و�شاهدوا عدًدا من الربامج الأكادميية 

والعلمية التي تقدمها ف�شالً عن ن�شاطاتها 

وبراجمها البحثية واأبدوا بها.

واأ�شاف: لقد اأثنى معايل الدكت�ر 

العنقري على جه�د اجلامعة واأن�شطتها 

وما حققته اجلامعة من تط�ر وتقدم 

خالل مدة ق�شرية من اإن�شائها، كما اأ�شاد 

اجتماع لعمداء..

مكتبة طبية.. باملعر�ص وحمت�ياته من من�ش�رات 

ومط�يات ول�حات والربامج وال�ش�ر 

والكتيبات اخلا�شة بالكليات وبراجمها 

ًحا اأن فعاليات  ومركز الأبحاث م��شِّ

اجلناح ا�شتملت على عرو�ص لأفالم 

عن ن�شاأة اجلامعة وتط�رها ور�شالتها 

وقيمها واأهدافها. كما اأعرب عن �شكره 

للقائمني على معر�ص اجلامعة متمنًيا 

لهم كل الت�فيق يف خدمة م�ؤ�ش�شتهم 

ا  ا وبحثيًّ ا وعلميًّ اجلامعية اأكادمييًّ

باعتبارها من اجلامعات حديثة الن�شاأة، 

م�شرًيا اإىل اأن عدًدا من مديري اجلامعات 

وا اأي�ًشا عن �شكرهم وثنائهم على  عربَّ

املعر�ص وامل�شرفني عليه. 

ًها  واختتم الدكت�ر املعمري حديثه من�ِّ

اإىل اأن جناح اجلامعة اأُِعدَّ ب�ا�شطة 

�شركة متخ�ش�شة يف هذا املجال، وقد 

حظي بقب�ل واإعجاب جميع الزوار 

الذين ا�شتقبلهم، حيث ت�لت املجم�عة 

امل�شرفة عليه ت�زيع هدايا عليهم حتمل 

�شعار اجلامعة. 

ومن اجلدير بالذكر اأن فعاليات 

الربنامج العلمي للمعر�ص ت�شمنت 

18 جل�شة حتدث فيها اأكرث من 50 

متخ�ش�ًشا مثل�ا جميع قارات العامل، 

وتطرق�ا  فيها اإىل اأهمية تط�ير التعليم 

يف اجلامعات والرتقاء مب�ؤ�ش�شاته 

التي حتمل م�ش�ؤولية اإعداد ال�شباب 
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تقـــاريــــــر

برعاية �شمو الأمري متعب بن عبد اهلل

تكرمي الرواد واملتقاعدين والربامج ال�شحية بال�شوؤون ال�شحية بالقطاع الغربي

رعى �شاحب ال�شم� امللكي الأمري متعب بن عبداهلل بن عبدالعزيز نائب رئي�ص احلر�ص 

ال�طني لل�ش�ؤون التنفيذية ي�م الأحد 1431/1/24هـ امل�افق 2010/1/10م 

احلفــل الـذي اأقامتــه ال�شـــ�ؤون ال�شحيـــة باحلــر�ص ال�طنــي بالقطــاع الغـربـــي 

لتكريــم الرواد واملتقاعدين والربامج ال�شحية املتميزة بح�ش�ر معايل الدكت�ر 

بندر بن عبد املح�شن القناوي املدير العام التنفيذي لل�ش�ؤون ال�شحية باحلر�ص 

ال�طني ومدير جامعة امللك �شع�د بن عبد العزيز للعل�م ال�شحية وذلك بقاعة 

ليلتي بجده.

وبداأت وقائع احلفل بتالوة كرمية من اآيات 

اهلل البينات ثم األقى معايل الدكت�ر القناوي 

كلمة قال فيها: اإن تكرمي اأي م�ؤ�ش�شة لروادها 

واملتميزين من اأبنائها لي�ص منا�شبة احتفالية 

عادية، اإمنا ه� حدث ميثل ذروة العرفان على 

عطائهم وتفانيهم يف خدمتها واإخال�شهم لها 

وغريتهم عليها، فهم من الروافد الأ�شا�شية 

لرتقاء القطاع ال�شحي باحلر�ص ال�طني، 

من عمل خدماتي اأويل اإىل اخلدمات الطبية 

املتخ�ش�شة واملرجعية، لي�ص على م�شت�ى 

ال�طن فح�شب؛ بل على امل�شت�ى العربي 

والعاملي، م�شرًيا اىل اأن ال�ش�ؤون ال�شحية 

باحلر�ص ال�طني تف�قت ـ يف كثري من الأحيان 

ـ على مراكز مرم�قة حتى اأ�شبحت م�ؤ�ش�شة 

عاملية ومركزًا طبياً واأكادميياً وبحثياً يفيد 

ال�طن وامل�اطن، م�ؤكًدا اأن هذا الإميان 

العميق الذي ميالأ قل�ب كل العاملني فيها، 

ويحكم �شل�كهم العملي واملهني ما ه� اإل 

قب�ص من اإميان قيادتنا احلكيمة بالر�شالة 

ال�شامية لهذا الكيان العظيم، وباأهدافه ال�طنية 

والجتماعية التى اأُن�شئ من اأجلها، فالإن�شان 

ه� ع�شب البناء والنماء والتط�ر، و�شحة 

امل�اطن ال�شع�دي ت�شكل ج�هر اهتمام 

قائد م�شريتنا وويل اأمرنا خادم احلرمني 

ال�شريفني. ويف ثنايا كلمته زفَّ معاليه خرب 

اجتياز ال�ش�ؤون ال�شحية بكافة من�شاآتها يف 

جميع مناطق اململكة بنجاح منقطع النظري 

تقييم اللجنة الدولية امل�شرتكة لعتماد 

املنظمات ال�شحية )JCIA(، ثم عرب عن 

اأ�شمى اآيات ال�شكر ل�شاحب ال�شم� امللكي 

الأمري متعب بن عبداهلل على رعايته حلفل 

التكرمي، كما �شكر اأع�شاء اللجان املنظمة 

للربنامج وجميع املكرمني على جه�دهم 

وولئهم للحر�ص ال�طني. وت�شمن برنامج 

احلفل كلمة للعقيد مهند�ص خالد حممد باكلكا 

املدير التنفيذي للت�شغيل بال�ش�ؤون ال�شحية 

باحلر�ص ال�طني بالقطاع الغربي نيابة عن 

املكرمني اأعرب فيها عن �شعادته يف هذا الي�م 

الذي يت�شرف فيه بال�ق�ف اأمام اجلميع لكي 

ُيعربِّ عن �شكر وتقدير ال�ش�ؤون ال�شحية 

باحلر�ص ال�طني يف ي�م التكرمي، ي�م ال�فاء، 

ي�م العرفان، وقال خماطًبا املُكرَّمني: اأعلم 

اأنني لن اأوفيكم ول� جزًءا من حقكم يف هذا 

الي�م املبارك، ول ي�شعني اإل اأن اأكتب هذه 

ال�شط�ر نيابة عن اأنا�ص اأم�ش� ُجلَّ اأعمارهم 

يف خدمة هذا ال�شرح الإن�شاين العظيم ووفاًء 

�ش�ا حياتهم وجهدهم ووقتهم  لهم، اأنا�ص كرَّ

يف �شبيل خدمة املر�شى.

وبعد ذلك تف�شل �شاحب ال�شم� امللكي الأمري 

متعب بن عبد اهلل مبخاطبة احلفل، وقال 

يف كلمته: بالأم�ص ا�شتاأذنت �شيدي خادم 

احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بالت�جه 

اإىل مدينة جدة لتكرمي عدد من الزمالء يف 

احلر�ص ال�طني �شيحال�ن للتقاعد فقال يل: 

»هل من ال�شروري اأن يتقاعدوا؟« فقلت 

له: هذه �شنة احلياة .. وقد كنت قد ات�شلت 

بالدكت�ر بندر بن عبد املح�شن القناوي للتاأكيد 

على اأن الطبيب والطبيبة لديهم القدرة على 

ا اأرى اأن اإحالة الطبيب  العمل، و�شخ�شيًّ

والطبيبة واملمر�ص واملمر�شة للتقاعد لي�ص 

فيها اإن�شاف ملا لهم من خربة كبرية وط�يلة 

مع الدرا�شة ل�شن�ات ط�يلة، ولديهم قدرة 

على نقل خرباتهم لآخرين؛ لذا كان يجب 

اأن يبق�ا على راأ�ص العمل، ويبق�ا حتى ول� 

كان�ا ا�شت�شاريني.

ومتنى عليهم اأن يقبل�ه كاأخ وابن لهم راجًيا 

ا�شتمرار الت�شالت ومعرًبا عن اأمله يف اأن 

يك�ن هذا الي�م ي�م وفاء وتكرمي، وقال: 

وكم اأنا زعالن وحزين، فاإنني لن اأترككم، 

وعلى الأقل �شاأودعكم لت�شتقبلكم حياة 

جديدة، وب�شراحة فاإن التقاعد �شيء جميل 

و�شحي، ويرتك املجال اأمامكم ملزاولة اأي 

اأعمال ترغب�ن فيها، لهذا ادع�ا لنا اأن نك�ن 

اإن �شاء اهلل يف القريب العاجل مع املتقاعدين.. 

واأنا الآن منذ بداية كلمتي لكم؛ اأحب�ص 

دم�عي حزًنا على فراقكم. ثم دعا يف ختام 

كلمته اأن ي�فق اهلل اجلميع وي�شعدهم م�ؤكًدا 

على روابط الأخ�ة بينهم وال�ق�ف معهم 

يف اأي حلظة ويف اأي عمل خا�ص ميكنه من 

رد بع�ص ال�شيء.

كما ت�شمنت الفعاليات ق�شيدة وطنية لل�شاعر 

ث�اب بن زيد احلارثي ثم ت�شرف املُكرَّم�ن 

بت�شلِّم الهدايا التذكارية من �شم� الأمري متعب 

بن عبد اهلل، و�شمت قائمة من �شملهم التكرمي 

ن كان لهم دور ريادي يف ترقية وتط�ير  ممَّ

اخلدمات الطبية كاًل من. الدكت�ر ح�شن 

�شليمان املحمدي، الدكت�ر فتحي ا�شماعيل 

ج�هرجي، الدكت�ر حممد حمزة خ�شيم، 

كما تف�شل �شم�ه بتكرمي الربامج ال�شحية 

املتميزة وهي: برنامج مركز الأمرية ن�رة 

بنت عبدالرحمن لالأورام، برنامج احلملة 

ال�شحية للحج، برنامج ال�قاية من داء 

ال�شكري، برنامج الرعاية ال�شحية املنزلية، 

م �شم�ه املتقاعدين الأطباء وغريهم  كما كرَّ

وهم: الدكت�ر خالد عبدالقادر اأ�شقر، الدكت�ر 

حمزة علي ا�شقر، الدكت�ر عبداللطيف �شبان، 

الدكت�ر عبداهلل ال��شيه، الدكت�ر عادل خياط، 

الأ�شتاذ فالح الر�شيدي، الأ�شتاذ حممد علي 

زواوي، تنا�شب النفيعي، ع�اد البقمي، عبد 

الرحمن الأ�شمري، عبد الرحمن خ�جندي، 

ج�د اهلل الع�شيني، علي العثمان، �شليح 

احلربي، عبداهلل الأحمدي، هيف القحطاين، 

حممد خ�جندي، حممد البي�شي وعبداهلل 

املطريي.

و�شمل التكرمي من ت�ف�ا وهم على راأ�ص العمل 

وهم: حم�شن البيتي وت�شلمها ابنه مهند، 

حممد فقيه وت�شلمها اأخ�ه ها�شم، خ�شر فرج 

وت�شلمها ابنه حممد، عبد العزيز انديجاين 

وت�شلمها ابنه طالل، قايد عبداهلل وت�شلمها 

ابنه عبد اهلل، �شامي القريقري وت�شلمها اأخ�ه 

حممد، يعق�ب العتيبي ت�شلمها ابنه �شعد، 

الدكت�ر راكان الربكاتي ت�شلمها والده الدكت�ر 

غايل، �شفر الغامدي ت�شلمها ابنه حممد، كما 

ت�شرف من�ش�ب� ال�ش�ؤون ال�شحية بالقطاع 

الغربي بتقدمي هدية تذكارية ل�شم� الأمري 

متعب قدمها معايل املدير العام التنفيذي 

لل�ش�ؤون ال�شحية باحلر�ص ال�طني.

 عبد الرحمن املغربي - جدة
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ج�شــر من الأفكــار

اأينما ذهبت بحثاً عن وظيفة ف�ش�ف جتد اأن اخلربة هي اأحد ال�شروط املطل�ب ت�فرها يف 

املتقدمني لل�ظيفة، وعند املفا�شلة بني املتقدمني؛ فاإن الغالب اأن الأكرث من بني املتقدمني 

يف عدد �شن�ات اخلربة ه� من �شيف�ز بال�ظيفة، اأي اأن اخلربة الكمية هي املعيار ولي�ص 

اخلربة الن�عية.

يف التعريف فاإن �شاحب اخلربة ه� �شاحب التجربة، والتجربة لتاأتي بدون فر�شة وهذه 

الفر�شة هي بداية الطريق لكت�شاب اخلربة. ومع تقدير اأهمية اخلربة يف الت�ظيف اإل 

اأن الأهم ه� ال��شف ال�ظيفي لل�ظيفة الذي يحدد املهارات والقدرات املطل�بة يف �شاغل 

ال�ظيفة ا�شتنادًا اإىل املهام املحددة لل�ظيفة ال�شاغرة.

ال��شف ال�ظيفي ي�شاعد من يق�م مبقابلة الت�ظيف يف اإعداد الأ�شئلة املنا�شبة التي تك�شف 

عن قدرات املتقدم وعن ج�انب �شخ�شيته، وي�شتطيع هذا اأن يخت�شر املقابلة ب�ش�ؤال واحد 

ه�! كم عدد �شن�ات خربتك يف العمل ك�شكرتري )كمثال(؟ وعندما يجيب املتقدم لل�ظيفة 

باأنه ليزال يف بداية الطريق، وبعد هذه الإجابة يقرر املقابل اأن هذا املتقدم ل�ظيفة �شكرتري 

غري م�ؤهل لل�ظيفة لعدم ت�فر اخلربة؟ هذه نتيجة غري م��ش�عية وغري عادلة ويفرت�ص 

اإجراء مقابلة مفت�حة تك�شف عن قدرات املتقدم لل�ظيفة ونقاط الق�ة لديه فهذه النقاط 

ميكن الرتكيز عليها و تط�يرها بالتدريب واملمار�شة. املهم اأن نفتح الباب، ون�فر فر�شة 

البداية. وظيفة ال�شكرتري هي جمرد مثال واعلم اأن بع�ص ال�ظائف تتطلب ت�فر خربات 

حمددة يف جمال العمل وخا�شة بع�ص الأعمال التخ�ش�شية والفنية، ولكن امل�شكلة التي 

نتحدث عنها هي املبالغة يف ق�شية اخلربة يف الت�ظيف على وظائف ميكن اأن تك�ن هي 

املدخل اإىل ميدان اكت�شاب اخلربات.

وعندما نتحدث عن املهارات القيادية التي قد تظهر يف الإن�شان منذ طف�لته وعندما يجد 

جمم�عة من النا�ص اأنف�شهم يف ظروف �شعبة ويربز �شخ�ص قيادي يق�د املجم�عة اإىل التغلب 

على تلك الظروف فهل �شنق�ل له .. قف ! .. اأنت ليجب اأن تق�دنا لأنك لمتلك اخلربة! 

ل اأقلل من اأهمية اخلربة ولكن ال�شباب لبد لهم من بداية واملهم اأن نعمل على اكت�شاف 

قدراتهم وننمي مهاراتهم ومعارفهم بالتدريب امل�شتمر. يف اإعالنات الت�ظيف نالحظ اأن 

�شرط اخلربة يحدد بال�شن�ات فنقراأ مثاًل اأن اأحد ال�شروط لل�ظيفة خربة يف جمال العمل 

لتقل عن )5( �شن�ات.

ال�ش�ؤال ه�: كيف مت حتديد خم�ص �شن�ات ولي�ص ثالث �شن�ات؟ وما ه� املعيار الذي مت 

ال�شتناد عليه لتحديد عدد �شن�ات اخلربة؟ األ يكفي اأن نق�ل خربة يف جمال العمل، ثم نرتك 

التفا�شيل ملقابلة الت�ظيف. اإن م�شكلة �شروط الت�ظيف اجلاهزة هي اأنها متنع اكت�شاف 

قدرات املتقدم لل�ظيفة من خالل املقابلة ال�شخ�شية، فقد يك�ن الفارق بني اثنني من املتقدمني 

خربة �شنة واحدة، وبعد املقابلة يت�شح اأن الأقل خربة ه� الأف�شل لل�ظيفة.

ال�ش�ؤال الذي تطرحه مقالة الي�م ه�: هل لدى العاملني القادمني من خارج اململكة امل�ؤهالت 

الكافية للعمل يف القطاع اخلا�ص ح�شب ال�شروط املطل�بة مبا يف ذلك عدد �شن�ات اخلربة؟ 

اأم اأنهم اكت�شب�ا مهاراتهم وخرباتهم باملمار�شة والتدريب؟

املراجعة الداخلية * 

اخلبـــرة

ثالثون فائدة اإدارية

الإدارة باحلزم

الوظائف الإداريةاجلـــــــــودة اأهمية الت�شال 

الفّعــــال

يوسف القبالن *

اختربها بنف�شك:

10. اخترب بنف�شك اخلدمة التي يقدمها 

فيه. تعمل  الذي  الإداري   اجلهاز 

ل تختلق جدوى غري موجودة:

11. ل ينبغي للرئي�ص الإداري - مهما 

كان تعلقه بامل�ؤ�ش�شة التي يراأ�شها 

- اأن يختلق جدوى ل ت�جد، واأن 

ينفع. ل  ت��شع  على   يحر�ص 

ل حماباة يف العمل:

12. ل يج�ز لالإداري - مهما كانت ع�اطفه 

الن�شانية نح� زميل - اأن يبقيه يف م�قعه، اإذا 

 كان بقاوؤه يعر�ص العمل اأو الآخرين للخطر.

ل تخ�شع لالبتزاز:

13. على املدير الناجح األ يخ�شع لالبتزاز 

)ابتزاز ال�شتقالة، ابتزاز  اآخر...( وعليه 

اأن يخرب من يريد ال�شتقالة اأن كل الأب�اب 

مفت�حة. ل ي�شتطيع الإن�شان اأن يحيا 

حياة طبيعية يف ظل البتزاز مهما كان 

ن�عه. والبتزاز يف هذا املجال ل يختلف 

عن البتزاز يف كل جمال. اقبل البتزاز 

 مرة و�ش�ف ت�شطر اإىل قب�له اإىل الأبد.

ل ترتدد:

14. على القائد الإداري األ يرتدد يف اتخاذ 

القرارات ال�شرورية ول� كانت م�ؤملة )مثل 

تغيري م�قع م�ظف، ...(. واإذا مل تكن 

للقائد الإداري القدرة على نقل م�ظف 

اإعداد ال�صفحة: اأمل املطريي

ثقافة اإدارية
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- مل يعد قادرا على العطاء- من م�قعه، 

 فمن الأف�شل األ يت�شدى للقيادة الإدارية.

�شفات القائد الإداري الناجح:

15. هناك ثالث �شفات ل بد من ت�فرها يف 

القائد الإداري الناجح:

.�شفة عقلية خال�شة: وهي القدرة على 

معرفة القرار ال�شحيح، واحلكمة هي 

ج�هر ال�شفة الأوىل.

.�شفة نف�شية خال�شة: وهي القدرة على 

اتخاذ القرار ال�شحيح، وال�شجاعة هي 

ج�هر ال�شفة الثانية.

. مزيج من ال�شفة العقلية والنف�شية: وهي 

القدرة على تنفيذ القرار. املهارة هي ج�هر 

ال�شفة الثالثة. وهذه املهارة ت�شمل فيما 

ت�شمله: القدرة على التحفيز، القدرة على 

�شرح القرار، القدرة على اإزالة العقبات، 

الكثري من ال�شرب.

التنظيم قبل التخطيط:

16. لكي تخطط لعمل جهاز ما، يجب اأن 

تك�ن ال�ش�رة الإدارية للجهاز مت�شحة 

يف اأذهان املخططني. بع�ص الإداريني 

يخطئ�ن خطاأ بيِّناً عندما يبداأون التخطيط 

 بجهاز مل ي�شتكمل مق�ماته التنظيمية.

ل ينال العلم م�شتح:

17. ل ت�شتح اأبدا اأن تعرتف بجهلك 

واأن تعاجله بخربة اخلرباء. فالإن�شان 

الذي يعرف نقاط �شعفه ميلك فر�شة 

 حقيقية يف حت�يلها اإىل نقاط ق�ة.

الإعالم والإجناز:

18. ل ميكن اأن يك�ن القائد الإداري 

فعال اإذا ظلت اإجنازاته طي الكتمان. 

جزء مهم من فعالية القائد اأن يك�ن 

فعال اأمام روؤ�شائه و مروؤو�شيه والنا�ص. 

وهذا ليتم اإل عرب و�شائل الإعالم. ولكن 

الإعالم بدون اإجناز حقيقي جعجعة ل 

 تلبث اأن تهداأ دون اأن ترتك خلفها طحنا.

لبد من حتمل ال�شخ�شية القوية:

19. اختيار امل�شاعدين الأكفاء ن�شف 

امل�شكلة، والن�شف الآخر ه� القدرة 

على التعامل معهم. الذي يريد م�شاعدا 

ق�ي ال�شخ�شية، عليه اأن يتحمل متاعب 

العمل مع هذه ال�شخ�شية الق�ية. اأما اإذا 

كنت ل تريد اأن ت�شمع �ش�ى »نعم نعم 

نعم!«، فمن الأ�شهل - والأرخ�ص- اأن 

ت�شرتي جهاز ت�شجيل. اأما اإذا كنت 

تريد بالفعل م�شاركة الرجال عق�لهم، 

 فعليك اأن تتذرع ب�شرب ل حدود له.

 تناق�س:

20. عندما يتلقى مـ�ظـف تعليماته من 

مرجعني:اأحدهما اأعلـى مـن الآخر، فاإنــه 

�ش�ف ينزع اإىل جتاهل التعليمات ال�شادرة 

من املرجع الأدنى

امل�شدر: حياة يف الإدارة

 د.غازي الق�شيبي.

ا غليظ القلب  قال تعاىل: »فبما رحمة من اهلل لنت لهم ول� كنت فَظً

لنف�ش�ا من ح�لك، فاعف عنهم وا�شتفغر لهم و�شاورهم يف الأمر، فاإذا 

عزمت فت�كل على اهلل اإن اهلل يحب املت�كلني« �شدق اهلل العظيم.

تعرف الإدارة باأنها فن تنفيذ الأعمال ب�ا�شطة الآخرين، وهي يف جمملها 

ا ناجًحا كل  اتخاذ قرارات لتنفيذها من قبل الآخرين.. ولن يك�ن اإداريًّ

من در�ص الأ�ش�ص العلمية لالإدارة فح�شب، واأراد اأو اأُريد له اأن يك�ن 

كذلك، لأن النجاح يعتمد على املقدرة على تطبيق هذه الأ�ش�ص وقيادة 

وحتفيز الآخرين، ول بد لالإداري الناجح من اأن يك�ن مدرًكا مل�قعه 

ودوره و تاأثري قراره، فهناك القرار ال�شرتاتيجي والقرار التخطيطي 

والقرار التنفيذي، ولكل منها معطياته ودوره ووقته وتخ�ش�شه، وبني ال��ش�ح 

واخللط والتداخل يقع التحدي، وتتحدد النتيجة ويتميز الناجح عن �ش�اه.

ولل�شل�كيات الإدارية اأن�اع متعددة فهناك ال�شعيف ال�شلبي املفرط يف امل�ش�ؤولية، 

غري القادر على حتقيق الأهداف، املتخاذل يف اتخاذ القرار احلا�شم وحتمل تبعاته، 

ر للع�اقب، املت�شرع دون اإملام،  وهناك الهج�مي املتطاول على الآخرين، غري املُقدِّ

املُحبِّط ملن ح�له... فهذان النم�ذجان �شررهما اأكرب من نفعهما، ل تخطئهما عني 

القائد الإداري اخلبري ول اأُُذنه، والنتيجة احلتمية لت�اجدهما ه� 

الف�شل وتراكم الأخطاء، لذا فاإن البحث عنهما والتخل�ص منهما واجب 

تقت�شيه متطلبات الإدارة الناجحة وم�شلحة العمل. ويقع النم�ذج 

الثالث و�شًطا بني العنف وال�شعف، اإنه احلازم املت�شلح بالق�ة والأمانة 

واملعرفة، القادر على و�شع الأم�ر يف ن�شابها دون حيف اأو �شطط، 

يجمع بني املحبة واملهابة، ي�شتطيع حتفيز الآخرين واإن�شافهم، 

وميكنه ردع املخطئني واإ�شالحهم واإنزال كل يف منزلته املنا�شبة، 

و�شمات هذا النم�ذج وا�شحة وتفرده ملح�ظ، ويجمع العديد من 

ال�شفات مثل امتالك الروؤية والعلم واخلربة والإح�شا�ص بامل�ش�ؤولية، 

وخمافة اهلل... اإ�شافة اإىل قدرات �شخ�شية وقيم اأخالقية. ولذلك فاإن املتاح للمنظمات 

من هذا النم�ذج حمدود جًدا واملحافظة على بقائهم يلزمه بيئة عمل �شحية واأطر 

تنظيمية �شليمة، ولذلك بداأنا ن�شمع م�ؤخًرا عن تبني املنظمات ملا ي�شمى برنامج اإدارة 

امل�اهب، واأ�شبح التناف�ص كبرًيا للف�ز بجذب هذه امل�اهب وا�شتقطابها بالإغراءات 

املادية واملعن�ية لأنها هي الفئة القادرة على خلق النجاح وقيادته.

جود اهلل جابر الع�شيني - م�شت�شار اإداري

ماذا تعني هذه الكلمة وملاذا اأ�شبحت اأ�شهر كلمة يف هذه الأيام وما ه� �شُر �شهرتها؟ 

اجل�دة كما هي يف قام��ص اك�شف�رد تعني الدرجة العالية من الن�عية اأو القيمة 

وعرفتها م�ؤ�ش�شة )اأو. دي.اآي.(الأمريكية املتخ�ش�شة يف تدريب واإعداد ال�شركات 

لت�شبح مت�شفة باجل�دة باأنها اإمتام الأعمال ال�شحيحة يف الأوقات ال�شحيحة. 

و يتحدث رئي�ص جمل�ص الإدارة والهيئة التنفيذية لهذه امل�ؤ�ش�شة الناجحة 

الدكت�ر ج�رج لب�فيتز فيق�ل اإن �شمعة اجل�دة �شيء �شروري 

مل�شتقبل �شركتك و ي�شيف واأنا اأظن اأن اأغلبيتنا ن�افق على 

هذا املفه�م امللح العاجل، حيث اأننا نفهم اجل�دة على 

اأنها م�شاألة البقاء وال�شتمرار يف العمل.

اإن اجل�دة ل تتاأتى بالتمني ولن حت�شل عليها 

امل�ؤ�ش�شة اأو الفرد مبجرد احلديث عنها بل اإن على 

اأفراد امل�ؤ�ش�شة ابتداء من رئي�شها يف اأعلى قمة 

الهرم اإىل العاملني يف م�اقع العمل العادية ويف 

�شتى ال�ظائف اأن يتفان�ا جميعا يف �شبيل ال��ش�ل 

اإىل اجل�دة.

واجل�دة حتتاج اإىل ركائز متعددة لتبقيها حية وفاعلة 

ط�ال ال�قت. وهذه الركائز هي:

- تلبية احتياجات العميل، وهنا ل بد اأن نن�ه باأن العميل ه� 

زميلك يف العمل الذي تقدم له اخلدمة اأو املعل�مات اأو البيانات التي 

يحتاجها لإمتام عمله اأو اأنه ه� العميل اخلارجي الذي تقدم له امل�ؤ�ش�شة التي 

تعمل فيها اخلدمة اأو املنتج. اإذن هنا ل بد اأن نقدم اخلدمة املتميزة وال�شحيحة 

للعميل يف ال�قت والزمان الذي يك�ن العميل حمتاجاً اإىل اخلدمة اأو املنتج. اإن 

الت�شال ه� �شبكة العمل التي ميكن 

من خاللها جمع املعل�مات وهي عملية 

�شرورية ل�شنع القرار الفعال، فه� 

ال��شيلة التي تنتقل عربها املعل�مات 

املتعلقة بالقرارات وه� اأ�شا�شي لتنفيذ 

القرارات، والت�شال يف املنظمات 

الإدارية �ش�اء كان مكت�باً اأو �شف�ًيا، 

ر�شمياً اأو غري ر�شمي، يك�ن مت�جها 

نح� حتقيق هدف من الأهداف الرئي�شة 

التي تدخل �شمن اأول�يات عمل امل�ؤ�ش�شة 

و�شمان جناحها. وب�ش�رة عامة يق�شد 

منه �شمان حتقيق الأداء على امل�شت�يات 

كافة وباأعلى معايري اجل�دة، بحيث 

ينتج عنه تنفيذ القرارات وحتقيق 

الأهداف التنظيمية الأخرى. وه� اأي�شا 

و�شيلة جمدية للغاية يف حتقيق الفائدة 

الق�ش�ى من هذه املعل�مات مبا يع�د 

على امل�ؤ�ش�شة بالنفع والتقدم. 

   امل�شدر:

alnoor-world.com

متثل �شريورة ل متناهية منها:

. التخطيط: ه� تقرير ما يجب اأن يح�شل 
م�شتقبال وحتديد اأف�شل ال�شبل لتحقيق 

اأهداف امل�ؤ�ش�شة. 

.التنظيم: النتفاع الأمثل من امل�ارد الب�شرية 
واملادية املت�فرة لتنفيذ خطط العمل عرب هيكل 

وا�شح للم�ش�ؤوليات وال�شالحيات. 

.الت�ظيف: اختيار وتعيني امل�ظفني مع و�شع 
ال�شخ�ص املنا�شب يف املكان املنا�شب. 

.الت�جيه: قيادة واإلهام امل�ظفني باجتاه 
حتقيق الأهداف امل�ؤ�ش�شية. 

.الرقابة: مراقبة الإجنازات مقارنة 
بالأهداف وتقرير التعديالت املالئمة على 

�ش�ء التغذية الراجعة علما اأن التن�شيق 

واملتابعة هي �شمن الرقابة. 

.التن�شيق: ه� الربط بني الأن�شطة اأو الأعمال 
املراد حتقيقها. 

.املتابعة: تطابق العمليات احلقيقية ملا ه� 
حمدد يف اخلطة. 

مالحظة: يق�م املدير باأعمال التخطيط 

والتنظيم والت�ظيف والت�جيه والتن�شيق 

واملتابعة والإعالم واإعداد امليزانية.

ar.wikipedia.org     :امل�شدر

تقدمي اخلدمة اأو املنتج اخلطاأ اأو يف ال�قت غري املالئم ي�ؤدي دوما اإىل عدم ر�شى 

العميل ورمبا اإىل فقده. 

- التفاعل الكامل، وهذا يعني اأن كل اأفراد امل�ؤ�ش�شة معنيني بالعمل اجلماعي 

لتحقيق اجل�دة. فكل فرد يف مكانه م�ش�ؤول عما يق�م به من اأعمال اأو خدمات 

وعليه اأن ينتجها اأو يقدمها ب�شكل يت�شف باجل�دة. اإن هذا يعني كذلك اأن اجل�دة 

م�ش�ؤولية كل فرد ولي�شت م�ش�ؤولية ق�شم اأو جمم�عة معينة. 

- التقدير اأو القيا�ص، وهذا يعني اأنه بالإمكان قيا�ص التقدم 

الذي مت اإحرازه يف م�شرية اجل�دة. ونحن نرى اأنه 

عندما يعرف العامل�ن اأين اأ�شبح�ا وما هي امل�شافة 

التي قطع�ها يف م�ش�ار اجل�دة فاإنهم وبال �شك 

يت�شجع�ن اإىل اإمتام دورهم لل��ش�ل اإىل ما يرغب�ن 

يف اإجنازه. 

- امل�شاندة النظامية، امل�شاندة النظامية اأ�شا�شية يف 

دفع امل�ؤ�ش�شة نح� اجل�دة. فاإنه ينبغي على امل�ؤ�ش�شة 

اأن ت�شع اأنظمة ول�ائح وق�انني ت�شب يف جمملها يف 

ب�تقة اجل�دة ويف دعم ال�شبل لتحقيقها. اإن التخطيط 

الإ�شرتاتيجي واإعداد امليزانيات واإدارة الأداء اأ�شاليب 

متعددة لتط�ير وت�شجيع اجل�دة داخل امل�ؤ�ش�شة. 

- التح�شني ب�شكل م�شتمر، اإن امل�ؤ�ش�شات الناجحة تك�ن دوماً 

واعية ومتيقظة ملا تق�م به من اأعمال وتك�ن كذلك مراقبة لطرق اأداء الأعمال 

وت�شعى دوما اإىل تط�ير طرق الأداء وحت�شينها. وهذه امل�ؤ�ش�شات ترفع من 

م�شت�ى فاعليتها واأدائها وت�شجع م�ظفيها على الإبتكار والتجديد.
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اململكة العربية ال�شع�دية من الك�ادر 

ال�طنية املتخ�ش�شة يف جمال ال�شحة 

القائمة على نقل وت�طني املعرفة كما 

تهدف اإىل تخريج متخ�ش�شني على م�شت�ى 

عال من الكفاءة لتقدمي ال�شت�شارات 

اإىل م�ؤ�ش�شات القطاع ال�شحي وت�يل 

ال�ظائف الإ�شرافية و القيادية يف هذه 

امل�ؤ�ش�شات.

ربع قرن من اخلربة
الدكت�ر عبد الرحمن الفائز العميد امل�شارك 

لعمادة الدرا�شات العليا وال�ش�ؤون 

الأكادميية طاقة خالَّقة وهمة ل تفرت، 

وجلَّ وقته م�شخر ل�اجباته العلمية 

والعملية واملهنية، ومن ال�شعب ا�شتقطاع 

جزء من وقته ملهمة �شحفية، ومع ذلك 

ا�شتطعنا اقتحام �شل�شلة اأدائه وعطائه 

املت�شل واحلديث اإليه ح�ل برامج 

الدرا�شات العليا، فا�شتجاب لإحلاحنا 

وقال: اإن برامج الدرا�شات العليا يع�د 

اإىل عام 1985م  حمققة ربع قرن من 

اخلربات املتميزة يف جمال التدريب 

على م�شت�ى التخ�ش�شات املختلفة، 

ويكفي اجلامعة فخًرا اأنها تت�ىل تدريب 

ح�ايل ربع املن�ش�ين وامللتحقني بربامج 

التدريب التي تتيحها الهيئة ال�شع�دية 

للتخ�ش�شات ال�شحية.. وقد حقق الأطباء 

الذي ا�شتفادوا من برامج التدريب لدينا 

اأف�شل النتائج حمققني ن�شب جناح وتف�ق 

عالية، وبالطبع فاإن هذا يعك�ص امل�شت�يات 

الأكادميية واملهنية الرفيعة التي تت�شف 

بها املدن الطبية بال�ش�ؤون ال�شحية 

باحلر�ص ال�طني، والكفاءات واخلربات 

املتميزة لأع�شاء هيئة التدري�ص باجلامعة 

احلا�شلني على اأف�شل ال�شهادات يف مركز 

تدريب علمية عاملية مرم�قة.

21 زمالة طبية
كان ل بد اأن تك�ن اأوىل حمطاتنا يف 

بداية هذا ال�شتطالع مكتب الدكت�ر 

عبداهلل بن عبدالرحمن ال�شميمري عميد 

الدرا�شات العليا فا�شتهل حديثه م�شرًيا 

اإىل مميزات العمادة، فقال: تتميز عمادة 

الدرا�شات العليا بجامعة امللك �شع�د 

بن عبد العزيز للعل�م ال�شحية باأنها 

تقدم برامج طبية و�شحية تغطي حاجة 

�ش�ق العمل من الق�ى الطبية املطل�بة 

ب�شكل كبري وبكافية اأطياف الدرجات 

الأكادميية من دبل�مات عالية و ماج�شتري 

 و زمالة  تعادل �شهادة درجة الدكت�راه.

فربامج الزمالة الطبية العامة ت�شل اإىل 

21 برناجماً واأعداد امللتحقني بها �شن�ياً 

ح�ايل 331 طالب وطالبة، ويرتاوح اأعداد 

اخلريجني �شن�ياً مابني 40 اإىل خم�شني 

خريج وخريجة يحمل�ن �شهادة الزمالة 

و التي تعادل درجة الدكت�راه وت�ؤهلهم 

لالنخراط يف امل�شت�شفيات واجلامعات 

كاأطباء اأو اأع�شاء تدري�ص، وهناك برامج 

الزمالة الدقيقة يف التخ�ش�شات الطبية 

وت�شمل على 29 برناجماً منها ما ه� قائم 

لعدة �شن�ات وبع�شها م�شتحدث م�ؤخرًا 

و البع�ص الآخر حتت التاأ�شي�ص. ويلتحق 

بها �شن�ياً ح�ايل 26 طبيباً و طبيبة، 

واأعداد اخلريجني �شن�ياً ترتاوح مابني 

12 اإىل ع�شرين خريجاً وخريجة. 

يوم املهنة الطبي

يف جامعة امللك �شعود بن عبدالعزيز للعلوم ال�شحية ،مدينة امللك عبد العزيز الطبية

برامج التدريب متيز يف الو�شائل واملخرجات والإمكانات

»ي�م املهنة«.. فكرة رائدة وتقليد متميز تنتهجه اجلامعات وم�ؤ�ش�شات التعليم العايل خدمة لطالبها يف 

التخ�ش�شات ال�شحية )كليات الطب وطب الأ�شنان وال�شيدلة(، فمن خالل فعالياته يتعرف الطالب واأطباء 

المتياز والأطباء حديثي التخرج على التخ�ش�شات الدقيقة التي تت�افق مع مي�لهم واإمكاناتهم وقدراتهم، 

ويت�شكل على �ش�ئها م�شتقبلهم املهني والعلمي، ول �شك اأن دع�ة م�ؤ�ش�شات القطاع ال�شحي يتيح لهم اإمكانية 

نها هي بدورها من ا�شتقطاب املتميزين منهم بح�شب  التعرف على الفر�ص ال�ظيفية والتدريبية املتاحة لديها، ومُيِكّ

حاجتها اإىل تخ�ش�شاتهم، كما تتهياأ لهم عرب هذه الفعاليات فر�ص التدريب يف الربامج العديدة التي تعلنها الهيئة 

ال�شع�دية للتخ�ش�شات ال�شحية، ف�شاًل عن التعرف على جمالت الدرا�شات العليا باجلامعات العاملية املرم�قة. 

 

وت�شت�شيف ي�م املهنة ـ هذه املرة ـ جامعة امللك �شع�د بن عبد العزيز للعل�م ال�شحية، ويكت�شب 

اأهميته من رعاية خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز لأن�شطته، وهي رعاية كرمية 

لها معاٍن ودللت عميقة تتمثل يف اإدراك القيادة احلكيمة لأهمية التعليم ال�شحي، وحر�شها على تاأهيل 

اأبنائنا لتلبية حاجة القطاع ال�شحي للك�ادر ال�طنية امل�ؤهلة و�شِدّ النق�ص ال�ا�شح يف هذا املجال. 

 

ومبنا�شبة هذه الفعاليات املهمة ا�شتطلعت )نب�ص اجلامعة( روؤ�شاء الربامج الطبية وال�شحية الرامية اإىل تنمية قدرات الأطباء 

واأطباء المتياز وتاأهيلهم اأكادميًيّا على م�شت�ى الدرا�شات العليا: )دبل�مات عالية، ماج�شتري  وزمالت تعادل درجة الدكت�راه(. 

 

ن�شب جناح عالية
اأما برامج املاج�شتري فهي خم�شة برامج 

قائمة مثل برنامج املاج�شتري يف املعل�ماتية 

ال�شحية باإ�شراف كلية ال�شحية العامة 

واملعل�ماتية ال�شحية، وعدد امللتحقني 

به �شن�ياً 17 وعدد اخلريجني 16 طالًبا 

وطالبة �شن�ياً ون�شبة النجاح تقارب مائة 

يف املائة. و برنامج املاج�شتري يف التعليم 

الطبي باإ�شراف ق�شم التعليم الطبي 

بكلية الطب وه� اأكرث الربامج �شعبية 

يف اجلامعة ويلتحق به �شن�ياً ح�ايل 20 

طالباً و طالبة، وي�شل عدد اخلريجني اإىل 

ح�ايل 17 خريجا وخريجًة. وبرنامج 

املاج�شتري يف النظام ال�شحي واإدارة 

اجل�دة باإ�شراف كلية ال�شحية العامة 

واملعل�ماتية ال�شحية وعدد امللتحقني به 

13 طالباً وطالبة. وبرنامج املاج�شتري يف 

ال�بائيات والإح�شاء الطبي باإ�شراف كلية 

ال�شحية العامة واملعل�ماتية ال�شحية 

وعدد امللتحقني به 16 طالباً و طالبة، 

وهناك برنامج املاج�شتري يف ال�شحة 

العامة حتت اإ�شراف كلية ال�شحة العامة 

واملعل�ماتية ال�شحية، وبرنامج املاج�شتري 

يف الأخالقيات احلي�ية الطبية وعدد 

امللتحقني به 13 طالباً وطالبة.

اأما برامج الدبل�م فهناك دبل�م عايل يف 

املختربات واملعامل الطبية، ودبل�م 

عال يف  تروية القلب والأوعية الدم�ية 

وه� برنامج م�شتحدث م�ؤخرًا والتحق 

به خم�شة طالب م�شتجدين ول ي�جد 

متخرجني اإىل الآن.

نقل وتوطني املعرفة
وتهدف برامج الدرا�شات العليا بجامعة 

امللك �شع�د بن عبد العزيز للعل�م ال�شحية 

اإىل تلبية احتياجات القطاع ال�شحي يف 

ول تقت�شر جه�د العمادة على التدريب 

فقط؛ بل اعتادت ب�شفة م�شتمرة على 

تنظيم حلقات علمية وور�ص عمل ط�ال 

العام يتجاوز يف جمملها 300 ور�شة 

ا، وهذا عدا امل�ؤمترات املحلية  �شن�يًّ

والعاملية التي تنظمها اأو ت�شارك فيها.

ومن املهم هنا الإ�شارة اإىل اأن عمادة 

الدرا�شات العليا د�شنت حديًثا مكتبة 

طبية رقمية لتمكني من�ش�بي اجلامعة 

وال�ش�ؤون ال�شحية ومركز امللك عبد 

اهلل العاملي لالأبحاث الطبية من الت�شال 

بعدد كبري من ق�اعد املعل�مات واملجالت 

والكتب الإلكرتونية املتاحة على الإنرتنت 

واحل�ش�ل على املعل�مات بقدر كبري من 

ال�شرعة وال�شه�لة اخت�شاًرا و�شيانة ل�قت 

الباحث واختزاًل جلهده، وهي مكتبة ذات 

فائدة علمية ق�ش�ى للمعنيني مبختلف 

جمالت الأن�شطة ال�شريرية والتعليمية 

والبحثية.. وعم�ًما فهي اإجناز متميز 

�شمن اخلدمات احلديثة التي تقدمها 

اجلامعة لكل من�ش�بي هذه املنظ�مة 

ال�شحية العمالقة يف جمالتها الأكادميية 

والتعليمية والبحثية واملهنية.

واختتم الدكت�ر الفائز حديثه م�ؤكًدا 

ر  اأن العمادة حتظى بدعم مت�شل ومقدَّ

من معايل الدكت�ر بندر بن عبد املح�شن 

القناوي مدير اجلامعة واملدير العام 

التنفيذي لل�ش�ؤون ال�شحية ومن الأ�شتاذ 

الدكت�ر را�شد بن �شليمان الرا�شد وكيل 

اجلامعة للدرا�شات العليا، وقد ا�شتطاعت 

اأن حتقق جناًحا ملم��ًشا وقفزات رائدة 

يف براجمها ور�شالتها وفًقا لهتماماتهما 

وت�جيهاتهما الكرمية الداعمة لها.

اعرتاف كندي قريًبا 
ويف ق�شم الطب الباطني جل�شنا اإىل 

الدكت�ر ي��شف ال�شالح مدير برنامج 

تدريب الزمالة العربية وال�شع�دية 

للطب الباطني يف مدينة امللك عبد 

العزيز الطبية وا�شت�شاري اأمرا�ص 

الغدد وال�شكر والأمني العام للجمعية 

ال�شع�دية له�شا�شة العظام ورئي�ص جلنة 

التدريب املحلية للطب الباطني يف الهيئة 

ال�شع�دية للتخ�ش�شات ال�شحية، فاأعرب 

عن تطلع الربنامج وم�شاعيه اجلادة من 

اأجل احل�ش�ل على اعرتاف عاملي من قبل 

الكلية امللكية الكندية لالأطباء، علًما باأنه 

يحظى باعرتاف من الهيئة ال�شع�دية 

للتخ�ش�شات ال�شحية واملجل�ص العربي 

للطب الباطني.

اأكرب برنامج باململكة 
م الدكت�ر ال�شالح نبذة خمت�شرة  وقَدّ

ح�ل الربنامج فقال: تاأ�ش�ص برنامج 

تدريب الزمالة يف العام 1986م، وحتى 

هذه ال�شنة فقد تخرجت فيه 18 دفعة من 

الأطباء ال�شع�ديني بعد ح�ش�لهم على 

الزمالة العربية اأوال�شع�دية يف الطب 

الباطني، وتخرج ما جمم�عه 76 طبيًبا 

وطبيبة يف هذا الربنامج، ويعمل ه�ؤلء 

اخلريج�ن الآن ا�شت�شاريني يف خمتلف 

 التخ�ش�شات الطبية يف جميع اأنحاء اململكة.

 وتفتخر مدينة امللك عبد العزيز الطبية 

ا لت�فري  بك�نها رافًدا من الروافد املهمة جًدّ

ا من  اأطباء وطبيبات على قدر عاٍل جًدّ

الكفاءة واملهنية. وينت�شب للربنامج حالًيّا 

45 طبيًبا وطبيبة؛ الأمر الذي يجعله من 

 اأكرب برامج التدريب والزمالة يف اململكة.

ومتتد مدة الربنامج على اأربع �شن�ات 

يعمل خاللها املتدرب يف اأق�شام الطب 

الباطني كافة، وكذلك يف ق�شمي العناية 

املركزة وطب الط�اريء، ويت�ىل 

ا�شت�شاري�ن على قدر عاٍل من الكفاءة 

ب يف كل ق�شم  يف الربنامج تقييم املتدِرّ

من هذه الأق�شام، وُيعقد امتحان �شن�ي 

لكل متدرب قبيل انتقاله اإىل ال�شنة التي 

تليها، وجتري هذه المتحانات على 

�شكل امتحان حتريري و�شريري للتاأكد 

من الكفاءة ال�شريرية. 

معايري دقيقة للقبول
وتطرق الدكت�ر ال�شالح اإىل معايري 

القب�ل يف الربنامج فقال: هناك معايري 

دقيقة للقب�ل، اإذ ُيعقد اختبار للقب�ل يف 

امل�شت�شفى بعد قب�ل املتدرب يف الهيئة 

ال�شع�دية للتخ�ش�شات ال�شحية 

واجتيازه امتحان الطب الباطني 

ويتطلب القب�ل احل�ش�ل على درجة 

3 من 5 يف كلية الطب، واإكمال فرتة 

المتياز بنجاح، بجانب تقدمي ت��شيات 

من قبل ا�شت�شاريني عمل معهم. ويجب 

عليه قبل قب�ل اأوراقه احل�ش�ل على 

331 طالبا وطالبة يف 

برامج الزماالت الطبية 

ـًّا �صــنــويــــ

اأكرب برنامج تدريب 

وزمالة للطب الباطني 

 يف اململكة

تد�صني موقع ر�صمي 

لربنامج التدريب للطب 

الباطني



السبت 22 صفـر 1431 هـ  املوافق 6 فبراير 2010 م
7

عدد كبري من املدربني

وي�ؤكد الدكت�ر العتيق اأن الربنامج 

يفخر بعدد املدربني الكبري من الأطباء 

والطبيبات ال�شت�شاريني يف ق�شم طب 

الأ�شرة الذين يرب� عددهم على 14 

مدرًبا وم�شاعد مدرب من�ط بهم عمليات 

التدريب والإ�شراف الأكادميي على �شتة 

وثالثني متدرًبا يف امل�شت�يات الأربعة من 

الربنامج وفق نظام التدريب املعتمد من 

الهيئة ال�شع�دية  للتخ�ش�شات ال�شحية، 

ومتتد فرتة التدريب لأربع �شن�ات، وتبداأ 

ال�شنة الأكادميية من اأول �شهر اأكت�بر 

من العام امليالدي حيث يتم قب�ل ع�شرة 

متدربني كل عام. 

فرتة متهيدية
يف ال�شنة الأوىل ـ مي�شي الدكت�ر 

العتيق يف �شرحه ـ يق�شي املتدرب�ن 

فرتة متهيدية مدتها اأربعة اأ�شهر 

يتم فيها تقدمي حما�شرات مكثفة يف 

التخ�ش�ص مع اللتحاق بالعيادات 

يف مراكز طب الأ�شرة برفقة الأطباء 

ال�شت�شاريني وحتت اإ�شرافهم . ويف 

بقية ال�شنة الأوىل وعلى امتداد ال�شنتني 

الثانية والثالثة، يلتحق املتدرب بعدة 

تخ�ش�شات داخل امل�شت�شفى يف فرتات 

تدريبية خمتلفة اأكرثها يف ق�شم الطب 

الباطني وق�شم اجلراحة وق�شم طب 

الأطفال وق�شم طب الن�شاء وال�لدة، 

اإىل جانب التخ�ش�شات الفرعية الأخرى 

يوم املهنة الطبي

يوم املهنة الطبي الرابع

فكرة رائدة وتقليد متميز تنتهجه اجلامعات

عالمة جناح يف المتحان التحريري 

واملقابلة ال�شخ�شية يف الهيئة ال�شع�دية 

للتخ�ش�شات ال�شحية، ويلي ذلك 

اجتياز املقابلة ال�شخ�شية لدى اإدارة 

الربنامج .

ومن املهم الإ�شارة اإىل اأن عدد املتقدمني 

للربنـامـج يف ال�شـنـة املـا�شيـة كـان)102( 

متقدمـًا وقبــل منهــم فيـه )15( وكـان 

مـن بني املتقدمـني )6( من دول اخلليج 

العربية.

100% ن�سبة �لنجاح
ي�ؤكد مدير تدريب الزمالة العربية 

وال�شع�دية للطب الباطني اأن من 

ثمرات واإجنازات هذا الربنامج التي 

ت�شتحق الذكر يف هذا املقام؛ ارتفاع 

ن�شبة النجاح، وهذا م�ؤ�شر وا�شح 

على اأهمية الربنامج وعلى جناح طرق 

التدريب فيه، فن�شبة النجاح ـ يف ُجِلّ 

ال�شن�ات ـ ل تقل عن90%، وهي ت�شل 

يف الغالب اإىل 100% . وينبغي هنا 

التاأكيد على اأن الربنامج ي�يل اأهمية 

كبرية للبحث العلمي؛ حيث بداأ هذه 

ال�شنة بطلب م�شروع بحثي علمي من 

املتدربني قبل تخرجهم. كما اأنه ي�شتعد 

لتد�شني العمل يف اإن�شاء م�قع ر�شمي 

على ال�شبكة العنكب�تية.

خربة تدريبية وا�شعة

يف مكتبه الذي يجاور مكاتب �شحيفة 

)نب�ص اجلامعة( التقينا الدكت�ر 

حممد عبد اهلل العتيق ا�شت�شاري طب 

الأ�شرة ومدير برنامج التدريب لزمالة 

طب الأ�شرة يف مدينة امللك عبد العزيز 

الطبية فابتدرنا م�ؤكًدا اأن هذا الربنامج 

اكت�شب منذ اإن�شائه ـ قبل خم�شة ع�شر 

عاًما ـ خربة تدريبية وا�شعة ومتيًزا يف 

الطاقم التدريبي واملخرجات وال��شائل 

والإمكانات التعليمية، ل�شيما واأن البيئة 

التدريبية التي يق�شي فيها املتدرب�ن 

�شن�ات التدريب الأربع  حتظى بكل ما يف 

مدينة امللك عبد العزيز الطبية باحلر�ص 

ال�طني من خربات طبية متقدمة يف �شتى 

التخ�ش�شات، وو�شائل متن�عة ومتقدمة 

يف الت�شخي�ص واملعاجلة، ونظام متقدم 

للمعل�مات الطبية وال�شجالت الطبية 

الإلكرتونية، ومكتبة طبية وا�شعة مع 

اإمكانية ال��ش�ل املجاين لقاعدة معل�مات 

�شخمة من امل�اقع الطبية الإلكرتونية.  

وقد بداأ هذا الربنامج عام 1995، 

باإ�شراف الهيئة ال�شع�دية للتخ�ش�شات 

ال�شحية وَتخّرج منه منذ ذلك احلني 

ع�شرات الأطباء والطبيبات امل�ؤهلني 

بالزمالة ال�شع�دية والزمالة العربية 

الذين اأخذوا م�اقعهم يف تقدمي خدمة 

طب الأ�شرة والرعاية ال�شحية الأولية 

يف عدة مراكز داخل وخارج ال�ش�ؤون 

ال�شحية للحر�ص ال�طني.

توجه عاملي
وبالن�شبة لتخ�ش�ص طب الرعاية ال�شحية 

الأولية ـ ي�ا�شل الدكت�ر العتيق ـ فاإن 

امل�ؤ�ش�شات ال�شحية يف اململكة العربية 

ال�شع�دية ُتقدم خدماتها العالجية 

وال�قائية من خالل م�شت�يات اخلدمة 

الثالثة: الرعاية ال�شحية الأولية والثان�ية 

واملتقدمة. وقد �شهدت ال�شن�ات الأخرية 

ا ت�جًها نح� تفعيل طب  ا وعاملًيّ حملًيّ

الرعاية ال�شحية الأولية وطب الأ�شرة 

وت��شًعا يف ت�فريها على  نطاق وا�شع، 

وقد جاء هذه الت�جه تبًعا لالأثر الإيجابي 

الكبري للرعاية ال�شحية الأولية املقدمة 

من كفاءات طبية مدربة �ش�اء يف الرفع 

من م�شت�ى الرعاية ال�شحية التي يتلقاها 

املر�شى واملراجع�ن، اأو من خالل الر�شا 

الذي يبديه متلق� اخلدمة اأو من خالل 

خف�ص تكاليف الرعاية ال�شحية التي 

ت�شهد تزايًدا مطرًدا عاًما بعد عام يف كل 

اأنحاء العامل. 

جناح يتجاو %90 
ويرى مدير برنامج التدريب لزمالة 

طب الأ�شرة اأن متيز الربنامج يكمن 

يف تف�ق املتدربني ومتيزهم، ومن ذلك 

ح�ش�لهم على اأعلى ن�شبة جناح من 

بني مراكز التدريب الأخرى مبا يف�ق 

90 %، ويدخل هذا الربنامج حتت 

مظلة ال�ش�ؤون الأكادميية مبدينة امللك 

عبدالعزيز الطبية للحر�ص ال�طني، 

ويعُدّ اأحد اأكرث الربامج متيًزا على 

م�شت�ى اململكة العربية ال�شع�دية، فه� 

اأول برنامج لتاأهيل الأطباء للح�ش�ل 

على الزمالة ال�شع�دية يف تخ�ش�ص 

طب الأ�شرة. ويدعم العملية التدريبية 

وُيعززها وج�د جامعة امللك �شع�د بن 

عبد العزيز للعل�م ال�شحية ومركز امللك 

عبداهلل العاملي لالأبحاث الطبية ومركز 

الدرا�شات العليا. وتت�ىل م�ش�ؤولية 

التدريب يف الربنامج جمم�عة متميزة 

من املدربني ال�شت�شاريني ال�شع�ديني 

وغريهم ممن لهم خربات وا�شعة يف 

التخ�ش�ص ويف العملية التدريبية. 

كما يت�شمن الربنامج ن�شاطات لتدريب 

وتط�ير املدربني من خالل فعاليات 

التعليم الطبي والتط�ير املهني امل�شتمر 

وبرنامج املدربني امل�شاعدين. 

خ�شائ�س طب الأ�شرة
وُيلقي الدكت�ر العتيق مزيًدا من ال�ش�ء 

على تخ�ش�ص طب الأ�شرة، فيق�ل اإن هذا 

التخ�ش�ص ـ ويطلق عليه الرعاية ال�شحية 

ا ـ ه� اأحد التخ�ش�شات  الأولية اأي�شً

الطبية التي تقدم الرعاية ال�شحية 

ملن يحتاجها وفق طبيعة خا�شة متثل 

اخل�شائ�ص املميزة لهذا الن�ع من 

اخلدمة الطبية. وت�شمل خ�شائ�ص طب 

الأ�شرة ما يلي:

	•تقدمي اخلدمة ال�شحية الأ�شا�شية، 
العالجية منها وال�قائية التي 

يحتاجها كل فرد يف املجتمع.

	•معاينة املر�شى من اجلن�شني على 
اختالف اأعمارهم واختالف طبيعة 

�شكاواهم واأمرا�شهم ب�شكل دائم 

ومت�ا�شل.

	•مراعاة اجل�انب اجل�شمية 
والنف�شية والجتماعية ب�شكل 

�شم�يل عند معاينة املر�شى وتقدمي 

اخلدمة العالجية لهم.

	•اإدارة اخلدمة العالجية للمري�ص 
وتن�شيقها من خالل الت�ا�شل 

مع التخ�ش�شات الأخرى على 

م�شت�ى اخلدمة العالجية الثان�ية 

واملتقدمة، ومع اأع�شاء الفريق 

الطبي من التخ�ش�شات الأخرى 

مثل اأخ�شائيي التغذية والتثقيف 

ال�شحي والعالج الطبيعي 

وغريهم. 

	•العنايـة باخلـدمــات الـ�قـائيـة 
والت�ع�ية وو�شائل تعزيز 

ال�شحــة على م�شـتـ�ى الفــرد 

واملجتمع.

مثل العي�ن والأذن والأنف واحلنجرة 

وطب الط�ارئ وطب ِالأ�شعة والطب 

النف�شي وغريها.

رعاية متوا�شلة
كما يق�شى املتدرب�ن ال�شنة الرابعة 

والأخرية من فرتة التدريب يف مراكز 

طب الأ�شرة التي تقع يف املدن ال�شكنية 

ملن�ش�بي احلر�ص ال�طني يف عدة م�اقع. 

و تت�فر يف هذه املراكز الربامج الأ�شا�شية 

للرعاية ال�شحية يف نطاق معني وحمدد 

من الفئات ال�شكنية ما يعني �شه�لة تقدمي 

الرعاية ال�شحية املت�ا�شلة وال�شم�لية، 

وتقدمي برامج ال�شحة ال�قائية، وعمل 

البح�ث والدرا�شات الطبية وفق 

الأ�ش�ص العلمية. وت�شمل اخلدمات 

التي تقدمها تلك املراكز اخلدمات 

العالجية يف العيادات ال�شت�شارية 

والعيادات املدارية التي يق�م على 

التدريب فيها اأطباء ا�شت�شاري�ن من 

نف�ص التخ�ش�ص. 

برنامج زمالة طب 

االأ�صرة اأحد اأكرث الربامج 

متيًزا

نظام متقدم للمعلومات 

الطبية ومكتبة لقاعدة 

 معلومات �صخمة

برنامج رافد ملراكز الرعاية 

ال�صحيــة االأوليـــة 

د. البنياند. الفايزد. ال�شميمري

د. الغيالن د. الزامل د. العتيق



السبت 22 صفـر 1431 هـ  املوافق 6 فبراير 2010 م
8

يوم املهنة الطبي

بحث طبي للتخرج
واأو�شح يف نهاية حديثه اأن الربنامج 

يعقد يف نهاية كل �شنة امتحانات للرتقية، 

ويف نهاية ال�شنة الثانية يعقد امتحان 

اجلزء الأول للزمالة ال�شع�دية وه� 

امتحان كتابي، اأما المتحان النهائي 

للزمالة ال�شع�دية فه� على جزءين كتابي 

و�شريري، وي�شمح للمتدرب بدخ�له بعد 

اأن يكمل �شن�ات التدريب الأربع ويقدم 

بحثاً طبياً متعلقاً بالتخ�ش�ص، كما ي�شمح 

له بدخ�ل امتحان الزمالة العربية بعد 

ا�شتيفاء متطلبات التدريب ذاتها. 

بدايتنا متدربان
عند و�ش�لنا اإىل مكتب الدكت�ر هيثم عبد 

اهلل الزامل مدير برنامج تدريب اجلراحة 

ونائب مدير ق�شم جراحة احل�ادث 

والإ�شابات وا�شت�شاري اجلراحة كان 

منهمكا يف تهيئة برنامج العمل ل�شتقبال 

العرتاف الكندي العاملي، مع ذلك رحب 

بنا و�شاألناه اأوًل عن تاريخ تاأ�شي�ص 

الربنامج وعدد املتدربني واخلريجني 

فبداأ اإجابته بتقدمي نبذة عن تاريخ 

الربنامج فقال: تاأ�ش�ص الربنامج �شنة 

1988م وكان عدد املتدربني اأو املقيمني 

يف الدفعة الأوىل �شخ�شني فقط، وتخرجا 

�شنة 93م، اأحدهما الدكت�ر خالد البداح 

وي�شغل حالًيّا من�شب رئي�ص ق�شم اجلراحة 

العامة يف امل�شت�شفى والآخر ه� الدكت�ر 

اأحمد ال�شمري مدير ق�شم جراحة امل�شالك 

الب�لية. ويرتفع عدد املتقدمني للقب�ل 

يف برنامج التدريب للجراحة ويتزايد 

ا  با�شتمرار، ويتقدم لالن�شمام اإليه �شن�ًيّ

ما يزيد عن 60 متدرًبا ُيقبل منهم 4 - 

5 وفًقا ملعايري معينة اأهمها ح�ش�ل 

املتقدم على اأعلى درجات بني زمالئه 

ومناف�شيه يف الختبارات واملقابالت، 

مع العلم اأن املتدربني يف الربنامج الآن 

هم 30 متدربا.

�شروط ملزمة
اأما  �شروط القب�ل لربنامج تدريب 

اجلراحة، فت�شمل جميع ج�انب املهنة، 

وتغطي كل متطلبات النجاح والتف�ق يف 

هذا الربنامج املتميز، وهي �شتة �شروط 

ل يقبل املتقدم للتدريب دون حتققها 

جميًعا، وهذه ال�شروط هي من حيث 

املبداأ م�شابهة ل�شروط الربامج يف معظم 

الربامج الزميلة وهي:

•اأن يك�ن املتقدم متخرًجا يف كلية  	
الطب.

•األ يقل معدله الرتاكمي عن  	
.3.25

•احل�ش�ل على بطاقة ت�شجيل مهني  	
من الهيئة.

•اجتياز امتحان اجلراحة من  	
الهيئة.

•اجتياز املقابلة ال�شخ�شية لدى  	

الربنامج التي ت�شمل النتباه 

ل�شخ�شية املتقدم واملعاملة احل�شنة 

والأخالق اإىل جانب العلم.

•احل�ش�ل على ثالث ت��شيات من  	
ا�شت�شاريني يف اجلراحة.

مرحلتان متهيدية ومكثفة

ويف معر�ص رده على طبيعة املقررات 

التي يدر�شها املتدرب والأق�شام التي 

يتدرب فيها ب�شكل اأ�شا�شي اأجابنا 

الدكت�ر الزامل بق�له: اإن مدة الربنامج 

خم�ص �شن�ات يق�شيها املتدرب على 

مرحلتني؛ الأوىل متهيدية ت�شتغرق ثالث 

�شن�ات والثانية مكثفة على �شنتني، 

اأما ال�شنة الأوىل فيق�شيها املتدرب يف 

اجلراحة العامة والثانية بني العناية 

املركزة والط�ارىء وجراحة ال�شرايني 

والتجميل، والثالثة تك�ن يف جراحة 

الأطفال وجراحة الأورام وجراحة 

احل�ادث والإ�شابات، اأما ال�شنتان 

الأخريتان فالرتكيز فيهما على اجلراحة 

العامة واحل�ادث اأي�ًشا، وت�شمل الفرتة 

التدريبية حما�شرات وور�ص عمل وندوات 

طبية على م�شت�ى عاملي. اأما عن تقييــم 

املتدربــني والطمئنــان على م�شت�ى 

حت�شيلهم العلمي والعملي فهناك خطة 

تق�م على الختبار من قبل ا�شت�شاريني 

كل ثالثة اأ�شهر وب�شكل دائم.

  

ن�شب جناح عالية
من جهة اأخرى لفت الدكت�ر هيثم الزامل 

اإىل اأن اخلريجني يتميزون بك�نهم 

يح�شل�ن على املراتب اخلم�شة الأوىل 

�شن�ياً يف اختبارات الهيئة ال�شع�دية 

للتخ�ش�شات ال�شحية، كما ح�شل يف 

ال�شن�ات الثالثة الأخرية ، معتربا اأن 

هذا الأمر من الإجنازات احلقيقية التي 

ت�شجل للربنامج، وعن مزيد من الإجنازات 

قال: اأجنز الربنامج عدة اأبحاث علمية 

على م�شت�ى رفيع للمتدربني ن�شر عدد 

منها يف املجالت العلمية اجلراحية، ومن 

الإجنازات امللم��شة اأي�شا ال�شع�ر مبدى 

ترحيب امل�ؤ�ش�شات ال�شحية بخريجينا ول 

نن�شى اأن نذكر اأن لدينا اخلطة التي ُذكرت 

�شابًقا ل�شتقبال جلنة الإعرتاف العلمي 

الكندي بالربنامج، كما ل نن�شى ن�شبة 

جناح اخلريجني وهي من اأهم الإجنازات 

 حيث ت�شل اإىل 100% يف كثري من الأحيان.

واختتم الزامل حديثه بالتاأكيد على اأهمية 

�شعي الربنامج ب�شكل دائم اإىل اإ�شاعة 

اأج�اء من العالقات العائلية وامل�دة 

بني املتدربني بهدف بث روح التعاون 

والعمل كفريق واحد حيث يعمل دائًما 

على التعامل ب�شفافية، واحلر�ص على 

الت�ا�شل معهم وفتح جميع الأب�اب 

ل�شماع مالحظاتهم واقرتاحاتهم لتح�شني 

الأداء وتط�يره.

  

قدرة على ال�شتيعاب
ا�شتهلت الدكت�رة نادية علي الغيالن 

ا�شت�شارية ن�شاء وولدة وطب اأجنة 

ومديرة برنامج تدريب الأطباء املقيمني 

للن�شاء وال�لدة بتقدمي ال�شكر لـ )نب�ص 

اجلامعة( على حر�شها و�شعيها لإبراز 

اإجنازات برامج الدرا�شات العليا م�ؤكدة 

اأن هذه اخلط�ة تعُدّ اإ�شافة ممتازة جلميع 

الربامج يف مدينة امللك عبد العزيز الطبية 

يف ال�ش�ؤون ال�شحية للحر�ص ال�طني، 

معتربة ذلك فر�شة لإلقاء ال�ش�ء على 

برنامج التدريب للن�شاء وال�لدة وه� 

من الأق�شام الرئي�شية التي تتمتع بقدرة 

على ا�شتيعاب اأعداد متزايدة من املتدربني 

ب�ش�رة قد تف�ق بقية الربامج.

زخم يف املهمات
ويف حديثها عن برنامج تدريب الأطباء 

املقيمني للن�شاء وال�لدة قالت اإن هذا 

الربنامج  ميكن و�شفه باأنه الأحدث 

والأ�شغر عمراً بني الربامج الأخرى؛ وذلك 

لأنه تاأ�ش�ص عام 1995م وكانت مدته 4 

�شن�ات وقتها واأ�شبحت الآن 5 �شن�ات، 

وتنق�شم الدرا�شة فيه اإىل مرحلتني، اأولهما 

مدتها ثالثة �شن�ات متهيدية، ويف الأخرى 

ينهي املتدرب الربنامج خالل عامني اأكرث 

زخًما وكثافة من حيث املهام وال�اجبات.

 

 اأما الق�شام الأبرز التي يتدرب بها فهي 

غرفة ال�لدة من خالل دورات مكثفة 

والط�ارىء  ودورات اإجبارية يف ق�شم 

الأورام الن�شائية وق�شم العظم واأطفال 

الأنابيب وق�شم طب الأجنة واحلمل 

اخلطر بالإ�شافة اإىل دورات ثانية يف 

ق�شم العناية املركزة والعناية املركزة 

حلديثي ال�لدة وطب امل�شالك الب�لية 

واملختربات وق�شم عل�م الأمرا�ص 

بالإ�شافة اإىل دورات اختيارية.

�شمعة طيبة
اأكدت الدكت�رة الغيالن اأن عدد الدار�شني 

يف الربنامج يتفاوت وفق عدد املتقدمني؛ 

لكنه قادر على ا�شتيعاب مقب�لني جدد 

حيث ي�شل عدد املنخرطني فيه 22 �شخ�ًشا 

من اأ�شل 30 متقدًما، وهناك ا�شتعداد يف 

الفرتة القادمة لقب�ل 8 اآخرين، ل�شيما واأن 

اإمكانات امل�شت�شفى كبرية ومتط�رة بحيث 

ل يحتاج الربنامج اأحياًنا اإىل التدري�ص يف 

م�شت�شفيات خارجية اإل يف حالت معينة، 

حيث يدر�ص بع�ص املتدربني يف م�شت�شفيات 

خارج الريا�ص اأو اململكة اأو يف دول مثل 

 فرن�شا وكندا لالرتقاء مب�شت�ى اخلريجني.

ون�هت اإىل اأن ن�شبة النجاح يف املقررات 

ت�شل اإىل 90% واأكرث، ويحظى البتعاث 

اخلارجي بدعم ال�ش�ؤون الأكادميية 

للدرا�شات العليا وق�شم الن�شاء وال�لدة، 

وقد عاد عدد من املبتعثني من قبل الربنامج 

بعد الدرا�شة يف اخلارج لي�شغل�ا منا�شب 

اإدارية يف الق�شم. وتعد ال�شمعة التي 

حققها الربنامج حافزا لبع�ص الراغبني 

فعاليات يوم املهنة

توا�شل مع اجلامعات املرموقة ومراكز التدريب العاملية

يعُدّ ال�شتثمار الب�شري اأف�شل اأن�اع ال�شتثمارات على الإطالق، خا�شة يف جمايل 

التعليم وال�شحة الَلّذْين ُي�شكالن بنية وع�شب هذا الن�ع من ال�شتثمار، وهما م�ؤهالن 

اأ�شا�شيان يهيئان  لالإن�شان اإمكانية ت�ظيف قدراته العقلية واجل�شمية للم�شاهمة 

يف عمليات البناء والتط�ير يف خمتلف جمالت التنمية تعليمية كانت اأو اجتماعية 

ط ال�شع�دي  اأو اقت�شادية اأو ثقافية. ولذا فاإن لهما اأول�ية ق�ش�ى يف ذهن املُخِطّ

وروؤيته ال�شرتاتيجية. ولعل املتابع واملراقب ي�شهد ما حتظى به العل�م ال�شحية يف 

بالدنا من منزلة ومكانة رفيعة لدى ولة اأمرنا، ومن اهتمام قائم على اإدراك ووعي 

كامل منهم باأهمية التعليم ال�شحي يف تاأهيل اأبناء ال�طن ورفع قدراتهم يف املجال 

الطبي، وتنمية خرباتهم و�شقل مهاراتهم من خالل الربامج التدريبية والأن�شطة 

 العلمية املتخ�ش�شة يف الداخل واخلارج لتمكينهم من تقدمي رعاية �شحية متط�رة..

وت�ؤكد رعاية خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز لفعاليات ي�م 

املهنة الطبي الرابع ـ التي تقام يف رحاب هذه اجلامعة لأول مرة ـ مدى اهتمام 

الدولة بالتعليم الطبي ومب�شتقبل طالب الكليات ال�شحية، وتدل دللة عميقة على 

اهتمامه - حفظه اهلل - بتط�ير املجال الطبي تعليًما وتدريًبا وممار�شة، فما �شالمة 

امل�اطن والأمن ال�شحي للمجتمع اإل هدف يدُخل يف �شميم اهتماماته واأول�ياته.

 

 ويدخل ي�م املهنة �شمن الفعاليات الهادفة اإىل بناء ذهنية علمية لدى اخلريج 

وتن�يره واإر�شاده اإىل التخ�ش�ص الأقرب اإىل نف�شه ومي�له وقدراته وبالتايل 

ي�شتطيع اأن يتف�ق ويربز فيه. وترتكز اأهم اأهداف هذا الن�شاط العلمي يف متليك 

الطالب املتخرج القدرة على تقدمي اأداء متميز، وعلى التخطيط مل�شتقبله العملي 

وفق روؤية �شليمة ووا�شحة خدمة ملجتمعه ووطنه. وتتيح له برامج هذا الي�م 

فر�شة التعرف على اجلهات وامل�ؤ�ش�شات ال�شحية والطبية يف القطاعني العام 

واخلا�ص وعلى ن�شاطها واإمكاناتها العلمية والتقنية والتدريبية وما يت�افر 

لديها من وظائف ي�شتطيع من خاللها ا�شتثمار ما تراكم لديه من معل�مات 

وخربات خلدمة جمتمعه، كما تتيح له فعاليات الي�م التعرف على اجلهات 

اخلارجية التي �شيتعامل معها م�شتقباًل لت��شيع واإثراء قاعدة معل�ماته 

 يف التخ�ش�ص الذي يختاره، وعلى طرق البحث عن ال�ظيفة املنا�شبة. 

ويف الناحية املقابلة فاإن ي�م املهنة يعُدّ بادرة وفكرة رائدة وذات قيمة عالية وُبعد 

ن امل�ؤ�ش�شات الطبية بالقطاعني العام واخلا�ص  ا�شرتاتيجي انتهجته اجلامعات لُتمِكّ

من التعرف على الطالب وتخ�ش�شاتهم وا�شتقطاب املتميزين منهم مبا يتنا�شب 

د اإىل  مع اأن�شطتها وخدماتها، كما اأنه ي�ِثّق العالقات بينها وبني اجلامعات ومُيِهّ

اإقامة �شراكة تعاونية بينهما خدمة لرباجمهما املتماثلة يف هذا املجال.

 د. بندر بن عبد املح�شن القناوي

 مدير اجلامعة

 املدير العام التنفيذي لل�شوؤون ال�شحية باحلر�س الوطني

يف يوم املهنة الطبي 

اأداء فريــــد 

ومتميـــز

املـدةالتـخـ�شـ�ص

3 اأ�شهرالدورة املكثفة يف طب العناية املركزة )وحدة العناية املركزة(

�شنتنيطب العناية املركزة )العناية املركزة (

�شنتنيالغدد ال�شماء لدى الأطفال )الأطفال ( الريا�ض وجده

3 �شنواتاأمرا�ض القلب لدى الأطفال )الأطفال (

�شنتنياأمرا�ض الأطفال حديثي الولدة )الأطفال (

�شنتنياأمرا�ض الكلى لدى الأطفال )الأطفال (

�شنتنياأمرا�ض اجلهاز اله�شمي )الأطفال (

�شنتنيطب العناية املركزة للأطفال )الأطفال (

�شنتنياأمرا�ض املعدية لدى الأطفال )الأطفال (

ثلث �شنواتاأمرا�ض الأع�شاب لدى الأطفال )الأطفال (

�شنتنيجراحة الأنف والأذن واحلنجرة )الأطفال (

�شنتني طب طوارئ الأطفال / البالغني ) برنامج م�شرتك (

�شنةطب الأمرا�ض اجللدية )الأ�رسة واملجتمع (

�شنتنيالأمرا�ض الروماتيزمية )الباطنة (

ثلث �شنواتاأمرا�ض اجلهاز اله�شمي )الباطنة (

�شنتنيالأمرا�ض املعدية )الباطنة (

�شنتنيالأمرا�ض ال�شدرية )الباطنة (

�شنتنياأمرا�ض الكلى )الباطنة(

�شنتنيالأمرا�ض الغدد ال�شماء )الباطنة (

ثلث �شنواتاأمرا�ض القلب

ثلث �شنواتطب الأورام لدى الن�شاء

�شنتنيالعناية التلطفية

�شنتنياأمرا�ض العقم  

�شنتنيجراحة اإ�شابات العظام ) اجلراحة (

�شنتنيالتخدير لدى الأطفال ) برنامج م�شرتك (

�شنتنياأمرا�ض الدم لدى الكبار

�شنتنيالطب النف�شي للأطفال واملراهقني

الربامج التدريبية للأطباء املقيمني
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روؤ�شاء الأق�شام وال�شت�شاريني ومدراء 

الربنامج باإقامة ور�ص عمل الهدف منها 

تنمية قدرات املدربني للرفع من م�شت�ى 

التدريب الطبي والعلمي امل�جه لالأطباء 

املقيمني يف مدننا الطبية ب�شكل خا�ص 

واململكة ب�شكل عام .

ـ ال�شعي لإقامة ور�ص عمل تدريبية حيث مت 

اإقامة ور�شة عمل لالأطباء والطبيبات.

اأهداف حتققت
ال�شعي واملثابرة لتط�ير التعليم 

الطبي ومهارات املتدربني ومعل�ماتهم 

الطبية .

احلر�ص على اإ�شتمرار متيز ال�شئ�ن 

ال�شحية باحلر�ص ال�طني من خالل 

العمل على تنمية مهارات اأطبائها 

لت�شبح من املنظمات العاملية التي ي�شار 

لها بالبنان  .

العمل على ملء ال�ظائف الطبية ال�شاغرة 

والنادرة باأطباء �شع�ديني ذو كفاء عالية 

من خريجي الربامج التدريبية وبرامج 

الزمالت.

ت�فري اجل� الناجح للطبيب املقيم وطبيب 

التخ�ش�ص الدقيق وذلك باإتاحة الفر�ص 

لهم وتقدمي الدورات التدريبية لهم والتي 

لها دور يف تط�رهم واإمناء معل�ماتهم. 

ال�شعي للتدريب وفق املعايري الكندية 

متمثال بنيل م�افقة كلية اجلراحني امللكية 

الكندية لالعرتاف برباجمنا التدريبية 

امل�جهة لالأطباء املقيمني.

جتربة ناجحة
وخُل�ص الدكت�ر البنيان يف حديثه معنا 

اإىل التاأكيد باأن برامج تدريب الأطباء 

املقيمني وبرامج الزمالت �شكلت جميعها 

جتربة ناجحة لل�شئ�ن ال�شحية باحلر�ص 

ال�طني يف ال�شن�ات املا�شية، ويف تط�ر 

م�شتمر وهذا يت�شح من خالل الإجنازات 

التي حققتها تلك الربامج .

وتابع م��شًحا عندما ينهي الطبيب املقيم 

المتحانات التي تعقد حتت مظلة الهيئة 

ال�شع�دية للتخ�ش�شات ال�شحية؛ فاإنه 

ينهي الربنامج بنجاح ويح�شل على 

�شهادة م�شدقة بذلك، ويبداأ باحل�ش�ل 

على الدرجات الطبية ال�ظيفية والتدرج 

بح�شب ال�شلم الطبي ال�ظيفي.

يف اللتحاق بالربنامج من دول خليجية 

جماورة مثل الك�يت والإمارات، واأكدت 

يف نهاية حديثها ا�شتعداد الق�شم لل�فاء 

مبتطلبات العرتاف الكندي والعاملي.

321 برناجًما
 ويف مركز الدرا�شات العليا كان لنا 

م�عد م�شبق مع الدكت�ر ع�شام البنيان 

ا�شت�شاري طب الأطفال ومدير التعليم 

الطبي مبركز الدرا�شات العليا، فا�شتقبلنا 

مرحًبا كعادته ثم  بداأ باحلديث عن 

برامج التدريب واأهدافها فقال: اإن 

اإن�شاء الربامج التدريبية لالأطباء 

املقيمني لدى م�شت�شفيات ال�ش�ؤون 

ال�شحية باحلر�ص ال�طني ا�شتهدف يف 

الأ�شا�ص ا�شتقطاب الأطباء اخلريجني 

احلا�شلني على معدل تراكمي 3 فما 

ف�ق، وذلك لإعداد ك�ادر �شع�دية 

ذات تاأهيل عال لرفع م�شت�ى اخلدمة 

ال�شحية يف �شتى املجالت، حيث يبلغ 

عدد الأطباء املقيمني يف ال�قت احلايل 

321 طبيًبا وطبيبة على وجه التقريب 

م�زعني على 21 برناجًما تدريبًيّا تخ�لهم 

للح�ش�ل على �شهادتي الب�رد العربي 

والب�رد ال�شع�دي اللتني تعادلن درجة 

الدكت�راه مهنياً بح�شب ل�ائح واأنظمة 

 الهيئة ال�شع�دية للتخ�ش�شات ال�شحية.

كما قدم لنا الدكت�ر البنيان معل�مات 

ثة وفق اآخر الأرقام  متكاملة وحُمَدّ

والإح�شائيات لعام 2009م تاأكيًدا 

ملا ت�شهده هذه الربامج والزمالت من 

تقدم م�شتمر، وجاءت هذه املعل�مات 

ابتداء مبدة درا�شة كل برنامج واأعداد 

يوم املهنة الطبي

�شمن اأهداف يوم املهنة

�شراكة بني اجلامعات وموؤ�ش�شات القطاع ال�شحي

ي�م املهنة من اأهم الفعاليات التي تقيمها اجلامعات للطالب حديثي التخرج، اإذ 

اأن كل الأن�شطة التي يرتكز عليها برنامج ي�م املهنة ت�شتهدف م�شاعدتهم على 

ت��شيع دائرة قناعاتهم ويقينهم اإزاء التخ�ش�شات املنا�شبة التي يختارونها 

�شعًيا اإىل تنمية معل�ماتهم العلمية وخرباتهم العملية مل�ا�شلة الدرا�شات العليا 

والتدريب داخلًيا اأو خارجًيا، كما تهيئ لهم فعاليات الي�م فر�شة الطالع على 

ال�ظائف املتاحة يف امل�ؤ�ش�شات الطبية بالقطاعني احلك�مي والأهلي، وال�ق�ف 

على براجمها يف التدريب والتعليم امل�شتمر، ل �شيما تلك التي ت�فرها الهيئة 

ال�شع�دية للتخ�ش�شات ال�شحية، اأما على امل�شت�ى اخلارجي فيتعرف�ن على فر�ص 

البتعاث اخلارجي التي ت�فرها اجلامعات ال�شع�دية وبرنامج خادم احلرمني 

ال�شريفني لالبتعاث، ويتعرف�ن كذلك على اجلامعات العاملية التي �شت�شتقبلهم، 

 وعلى اأنظمتها ومناهجها وو�شائلها يف التعليم العايل والتدريب ال�شريري.

وي�شارك يف فعاليات ي�م املهنة الرابع ـ الذي تنظمه هذه املرة ـ جامعة امللك �شع�د 

بن عبد العزيز للعل�م ال�شحية وبناء على دع�ة منها ـ حما�شرون وخرباء من 

الداخل واخلارج على م�شت�ى عال من الكفاءة والتجارب الغنية بغر�ص اإطالع 

الطالب على الإمكانات العلمية والفنية والتقنية املت�فرة لدى اجلهات التي يعمل�ن 

 فيها، بجانب ما ه� متاح من فر�ص التدريب والتاأهيل والإعداد املهني الرفيع.

ويهدف ي�م املهنة ب�شفة اأ�شا�شية اإىل تق�ية الروابط وال��شائج بني اجلامعات 

واجلهات العاملة يف املجال الطبي، وتنمية اأطر التعاون معها عرب �شراكات فاعلة 

وم�شتمرة تخدم اأهداف الطرفني وت�شب يف م�شلحة املجتمع ال�شع�دي.. وب�شفة 

عامة فاإن طالبنا وخريجينا �شيتزودون من خالل هذه الفعاليات باملعرفة الكافية ح�ل 

كيفية اإعداد ال�شرية الذاتية والبحث عن ال�ظيفة املنا�شبة يف امل�قع املنا�شب، وعلى 

الإجراءت املتعلقة باملقابالت ال�شخ�شية وكيفية ال�شتعداد لها لجتيازها بنجاح، 

ويف ال�قت نف�شه فاإن اجلهات وامل�ؤ�ش�شات الطبية �شتهيئ لها الفعاليات اإمكانية 

تك�ين روؤية وا�شحة عن مناهج الكليات ال�شحية وتخ�ش�شاتها وم�شت�يات طالبها 

 وبالتايل تت�شنى لها اإمكانية ا�شتقطاب الكفاءات الطم�حة منهم مبا يتنا�شب واأن�شطتها.

وتاأتي رعاية خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز لهذا الي�م ت�شريًفا 

للجامعة وتاأكيًدا على اإدراكه العميق ـ حفظه اهلل ـ لأهداف هذه الفعاليات واأبعادها 

يف تن�ير هذه الك�ادر ال�اعدة من اخلريجني بفر�ص الت�ظيف والتدريب والبتعاث، 

وتدل دللة وا�شحة على اهتمامه ووعيه باأهمية حتقيق �شراكة حقيقية وفاعلة بني 

اجلامعات والقطاعات الطبية يف الداخل واخلارج، ف�شاًل عن الرتباط باجلامعات 

العاملية املرم�قة التي تتيح فر�ص التعليم والتدريب لأبنائنا. 

 1.د. يو�شف بن عبد اهلل العي�شى

 وكيل اجلامعة لل�شوؤون التعليمية  - عميد كلية الطب

يف يوم املهنة الطبي 

معرفة كافية 

خلريجينا 

املقب�لني فيه ون�شبة النجاح يف الربامج 

واملقررات، وقدم لنا كذلك نبذة عن اأهم 

الإجنازات التي حققها التعليم الطبي 

بالدرا�شات العليا.

اعرتاف واعتماد
وا�شتنادًا اإىل الحتياجات احلالية 

وامل�شتقبلية للم�شت�شفيات التابعة 

للحر�ص ال�طني ـ يتابع الدكت�ر البنيان 

م��شًحا ـ فقد مت العرتاف بربامج 

التخ�ش�شات الدقيقة التي تغطي غالبية 

الأق�شام الطبية، ويبلغ عددها 29 برنامج 

تخ�ش�ص دقيق، معظمها مت العرتاف 

بها من الهيئة ال�شع�دية للتخ�ش�شات 

ال�شحية والباقي قيد العرتاف، وت�شم 

59 طبيباً وطبيبة ،علماً باأن اأطباء 

الزمالة يتم اعتمادهم يف التخ�ش�شات 

بعد اإكمالهم الربامج التدريبية لالأطباء 

املقيمني بنجاح.

اأهداف عامة وخا�شة
وتناول الدكت�ر البنيان الأهداف العامة 

واخلا�شة فقال: يعمل ق�شم التعليم 

 الطبي لتحقيق ن�عني من الأهداف هما:

هدف عام: وه� م�جه للجمه�ر والعامة 

عن طريق ال�شعي اإىل تقدمي اأف�شل 

اخلدمات الطبية وال�شحية للمر�شى 

وذلك عن طريق ت�ظيف الأطباء املقيمني 

وم�شاعدتهم باحل�ش�ل على تدريب عايل 

اجل�دة وال�شتفادة من خربات الأطباء 

املدربني ال�شت�شاريني الذين �شبق�هم 

يف املجالت املختلفة وخا�شة بالن�شبة 

للتخ�ش�شات النادرة غري املت�فرة وذلك 

 يف برامج الزمالت للتخ�ش�شات الدقيقة.

اأما الأهداف خا�شة فت�شمل:

. خلق جيل جديد من الأطباء امل�ؤهلني 

تاأهياًل عالًيا، وت�فري الفر�ص الالزمة 

لهم لزيادة وتط�ير معل�ماتهم 

الإكلينيكية،  الطبية ومهاراتهم 

لهم  واإك�شابهم املهارات التي تخِ�ّ

لتحمل امل�شئ�لية م�شتقباًل كاأطباء 

   . بالبنان  اإليهم  ي�شار   متميزين 

.ت�فري تدريب عايل امل�شت�ى جلميع 

الأطباء املقيمني واأطباء الزمالت 

مل�ا�شلة معارفهم وقدراتهم التعليمية 

يف الن�احي الفنية والإكلينيكية والتي 

تعطيهم الرباعة للتدريب يف املجالت 

 الطبية والتخ�ش�شات الدقيقة .

.امل�شاركة يف برامج تدريب الأطباء 

املقيمني املت�فرة يف جميع اأنحاء 

مع  التعاون  طريق  عن  اململكة 

 خمتلف املراكز التدريبية الأخرى . 

.دعم الك�ادر ال�شع�دية الطبية 

خالل  من  لهم  الأول�ية  وجعل 

تدريبهم وت�فري كافة املعل�مات 

الطبية والإكلينيكية الالزمة لهم �شعياً 

ل�شع�دة ال�ظائف الطبية بكفاءات 

�شع�دية مدربة وم�ؤهلة تاأهيال عالياً .

 

.الهتمام بالتدريب العملي للمتدربني 

لتمكينهم من ا�شتخدام اأحدث معدات 

التقنية املتقدمة امل�شتخدمة يف جمالت 

الت�شخي�ص والفح�ص والعالج .

اإجنازات مهمة
ثم حتدث عن اأهم اإجنازات املركز وقال 

اإنها ترتكز يف ارتفاع عدد املقب�لني تبعاً 

حلاجة الأق�شام لزيادة عدد الأطباء 

ا تفا�شيل هذه  املقيمني فيها، ملخ�شً

الإجنازات يف الآتي:

-مت قب�ل 84 طبيب وطبيبة يف امل�شت�ى 

الأول يف جميع التخ�ش�شات الطبية للعام 

الكادميي 2009 – 2010 م.

-ارتفاع عدد الأطباء املقيمني املتخرجني 

من الربامج التدريبية ب�شكل ملح�ظ يف 

جميع امل�شت�يات.

ـ الحتفال بي�م الطبيب املقيم �شن�ياً 

والذي يعد من اأهم ما ن�شعى اإليه وذلك 

لت�طيد عالقات الأطباء املقيمني ببع�شهم 

وفتح باب النقا�ص لهم مع الأطباء املدربني 

واإدارة التعليم الطبي والإدارة العليا يف 

هذه املنظمة وال�شعي اإىل دع�ة متحدثني 

خارجيني لإثراء معل�مات اأطبائنا املقيمني 

واحلر�ص على دع�ة ممثلني من الهيئة 

ال�شع�دية للتخ�ش�شات ال�شحية للت�ا�شل 

مع الأطباء .

ـ تكرمي الأطباء املقيمني املتميزين والأطباء 

الذين حر�ش�ا على �شرعة اإنهاء ملفات 

املر�شى الطبية و الأطباء املدربني الذين 

متيزوا يف طريقة تدريبهم وحر�شهم على 

اإي�شال املعل�مات لالأطباء املقيمني . 

ـ حث الأطباء املقيمني على تقدمي الأبحاث 

ومكافاأتهم على ذلك يف حال متيز البحث 

املقدم.

ـ ال�شعي لنيل م�افقة كلية اجلراحني 

امللكية الكندية لالعرتاف برباجمنا 

التدريبية لالأطباء املقيمني حيث مت 

النتهاء من ق�شم الأطفال ونحن باإنتظار 

امل�افقة ويتم الن العمل على ق�شم طب 

الباطنة وطب الط�ارئ .

ـ امل�شاهمة البناءة  بتط�ير ورفع مهارات 

املقبولون يف خمتلف الربامج

املجمــــــ�ع الق�شــــــــــــــــــــــــــم

11 الطب الباطني

2 طب الأع�شاب

2 طب الأمرا�ض اجللدية

3 طب الأمرا�ض النف�شية

5 طب اجلراحة العامة

3 جراحة العظام

1 جراحة العيون

1 جراحة الأنف والأذن واحلنجرة

1 جراحة امل�شالك البولية

2 جراحة التجميل

1 جراحة املخ والأع�شاب

7 الن�شاء والولدة

10 طب الأطفال

2 طب الأع�شاب لدى الأطفال

9 طب الأ�رسة واملجتمع

5 طب الطوارئ

6 طب الأ�شعة

5 طب التخدير

2 ال�شيدلية

6 الأ�شنان

- املختربات

خريجو الربامج التدريبية

2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 الق�شم

6 4 5 6 7 5 7 5 4 الطب الباطني

1 1 1 - - - - - - طب الأع�شاب

1 1 2 - - - - - - طب الأمرا�ض اجللدية

1 1 1 - - - - - - طب الأمرا�ض النف�شية

6 7 8 9 6 8 5 5 7 طب الأطفال

4 4 2 4 2 1 4 - 2 طب اجلراحة العامة

1 - 2 - 2 1 1 2 - جراحة العظام

- - 1 2 1 - 1 1 1 جراحة امل�شالك البولية

- - 1 - - - - - - جراحة التجميل

2 2 5 4 2 1 1 - 4 طب الن�شاء والولدة

8 7 6 5 6 2 4 6 7 طب الأ�رسة واملجتمع

3 2 3 - 1 6 4 - - طب الطوارئ

2 4 2 2 3 - - - - طب الأ�شعة

5 6 6 6 6 6 5 - - الأ�شنان

2 3 - 1 - - - - - التخدير

42 41 43 39 36 30 32 19 25 املجموع
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��ســــتطالع

كليات الطب تقدم خدمات �شحية عرب مراكزها الأكادميية وتخدم البحث العلمي

مناهـج كليــات الطـــب تنطلـق مـن مبــداأ التعليــم املبني على املخرجات

اإ�شراك املجتمع يف مراحل التخطيط والتنفيذ والتقييم بكليات الطب

انت�شار كليات الطب وم�شتقبل التعليم الطبي يف اململكة

ا ي�ؤكد ت�جهات الدول اإىل بناء نف�شها بالعتماد على اأبنائها، وهذا ما اعتمدته اململكة  �شحة الإن�شان حم�ر خطط التنمية يف اأي دولة تن�شد التط�ر والنه�شة، ولذلك فاإن اإن�شاء اجلامعات يعدُّ ملمًحا ح�شاريًّ

العربية ال�شع�دية يف خططها احلديثة على يد خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز حفظه اهلل مما يدلِّل على مدى اإدراك القيادة الر�شيدة لأهمية العلم يف حتقيق ذاتية الدولة وا�شتقاللية 

�شيا�شاتها وقراراتها.

وركزت فل�شفة التعليم العايل على املُنَتج النهائي، اأي تخريج كفاءات عالية امل�شت�ى حتمل العلم يف كفة واخلربة يف الكفة الأخرى؛ ل �شيما يف التخ�ش�شات ال�شحية والطبية، وجتاوزت يف هذه التخ�ش�شات 

مرحلة )الكم( اإىل )الكيف(..

ومع اإن�شاء اجلامعات تعدَّدت كليات الطب ـ والكليات ال�شحية عم�ًما ـ وت�زعت على خمتلف مناطق اململكة، فما اأهداف هذا الت��شع؟ وما اآثاره �ش�اًء بالإيجاب اأو ال�شلب على م�شت�يات اخلريجني والبيئات 

املحيطة وعلى ال�طن عم�ًما؟ وما عالقة هذه الكليات ببع�شها من حيث املناهج والن�شاط البحثي؟ لالإجابة على هذه الأ�شئلة ا�شت�شافت )نب�ص اجلامعة( عدًدا من اع�شاء هيئة التدري�ص والطالب، ون�شتاأذن 

القارئ لي�شحبنا يف التعرف على روؤاهم يف هذا اخل�ش��ص.

20% عدد الأطباءال�شعوديني.

اعتدل الدكت�ر حممد اخلازم العميد 

امل�شارك لل�ش�ؤون الأكادميية و�ش�ؤون 

الطالب بكلية العل�م الطبية التطبيقية 

يف جل�شته حني �شاألناه عن الأهداف 

والتطلعات املرتتبة على انت�شار 

كليات الطب وم�شتقبل التعليم الطبي 

يف اململكة؟ وقال: اأعتقد باأن احلاجة 

اإىل تخريج مزيد من الأطباء هي التي 

تفر�ص احلاجة اإىل اإن�شاء مزيد من 

الكليات الطبية باململكة، اإذ اإن عدد 

الأطباء ال�شع�ديني مبختلف القطاعات 

ال�شحية ال�شع�دية ليزيد عن ع�شرين 

يف املائة من عدد الأطباء ب�شكل اإجمايل، 

ويف بع�ص املناطق ليتجاوز اإثنني يف 

املائة. واأحد الأ�شباب يف تدين ن�شبة 

عدد الأطباء ه� عدم ق�ش�ر م�ؤ�ش�شات 

التعليم العاليم باململكة يف ت�زيع 

جه�دها على خمتلف التخ�ش�شات التي 

يحتاجها ال�طن، اإذ ت�شري الإح�شاءات 

اإىل تخريج مايقارب ثالثة ماليني طالب 

يف م�ؤ�ش�شات التعليم العايل املختلفة 

باململكة خالل العق�د الثالثة املا�شية، 

بينما مل يتجاوز عدد املتخ�ش�شني يف 

املجالت الطبية وال�شحية منهم مائة 

األف خريج، وه�ر رقم مت�ا�شع جدًا 

مقارنة مبن تخرج�ا يف تخ�ش�شات 

اأخرى. 

تغطية طبية طرفية

وعلى بعد اأمتار قليلة من مكتبه ن�شتاأذن 

بالدخ�ل على الأ�شتاذ الدكت�ر حمي 

الدين جمذوب مدير ق�شم التعليم الطبي 

بكلية الطب ونطرح عليه ذات ال�ش�ؤال، 

ف�شارع اإىل الق�ل: هناك حاجة ما�شة 

د. وليد اأحمد البدي�ي اأ.د. حمي الدين جمذوب د. حممد اخلازم

لالأطباء يف اململكة اإذ ميثل الأطباء 

ال�شع�دي�ن حتى الآن اأقل من %25 

من جمم�عة الأطباء العاملني باململكة، 

وانت�شار كليات الطب بهذا احلجم 

املت�شارع ي�شاعد كثرًيا يف �شد هذه 

الفج�ة، كما اأن انت�شار هذه الكليات 

جغرافًيا يف كل اأنحاء اململكة ي�شاهم 

اأي�ًشا يف تغطية اخلدمات باملناطق 

الطرفية، فمثال ي�جد الآن ب�شع 

اأطباء يف مناطق جيزان والقريات 

وغريها.. واإن�شاء كليات طب يف تلك 

املناطق �شي�شهم قطًعا يف ت�فري اأطباء 

م�شتمرين فيها..

احتياجات تنا�شب امل�شتجدات

يف مكتبه الذي يقع يف م�شار مدخل 

كلية ال�شحة العامة واملعل�ماتية 

ال�شحية ا�شتقبلنا الدكت�ر وليد اأحمد 

البدي�ي رئي�ص ق�شم اإدارة الأنظمة 

ال�شحية واجل�دة مرحًبا ثم ابتدر 

ا اأهم اأهداف انت�شار  �شً حديثه ملخِّ

كليات الطب يف الآتي:

ـ �شد احتياجات الكادر ال�شحي يف 

اململكة العربية ال�شع�دية مبا يتنا�شب 

مع امل�شتجدات، ومنها التغري يف عدد 

ال�شكان ويف منط الأمرا�ص.

ـ ال��ش�ل اإىل �شع�دة كاملة يف القطاع 

ال�شحي.

ـ تغطية امل�شاريع الكربى يف جميع 

القطاعات ال�شحية.

ـ ال�شتفادة من امليزانية املخ�ش�شة 

لهذه الأغرا�ص.

اأرقام قيا�شية عاملية

ون�شتطلع راأي الدكت�رة هيا الف�زان 

عميدة كلية التمري�ص بالريا�ص ح�ل 

انت�شار كليات الطب؟ فا�شتهلت حديثها 

قائلة: نتيجة لدعم الدولة ـ حفظها اهلل 

ـ بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني امللك 

عبد اهلل بن عبد العزيز ـ حفظه اهلل ـ فقد 

حقق التعليم اجلامعي قفزات كبرية 

اأثمرت عن انت�شار الكليات اجلامعية 

يف اأكرث من �شبٍع و�شبعني حمافظة 

بعد اأن كانت حم�ش�رة يف �شبع ع�شرة 

حمافظة، حيث و�شل عدد اجلامعات اإىل 

24 جامعة حك�مية و 9 اأهلية حمققة 

بذلك اأرقاما قيا�شية عاملية. وعليه فمن 

اجلميل انت�شار كليات الطب وذلك 

لتغطية حاجة جميع املناطق على 

اأن ل يك�ن ذلك على ح�شاب ج�دة 

وكفاءة خمرجات تلك الكليات، فيجب 

مراعاة الكم والكيف. 

ت�شور �شامل لكل النواحي

راأينا اإ�شراك طالب الطب يف هذا 

ال�شتطالع لال�شتئنا�ص براأيهم 

باعتبارهم املعنيني بقيام هذه الكليات 

فبداأنا بالطالب حممد عبد اهلل النمر 

من كلية الطب الذي اأدىل بدل�ه يف 

هذا امل��ش�ع م�شرًيا اإىل اأن من اأهم 

الأهداف والتطلعات لنت�شار كليات 

الطب اأن يك�ن ت�ش�ر التعليم فيها 

�شامال لكل الن�احي واملتطلبات من 

هيئة التدري�ص ونظام التعليم، واأن 

يك�ن ذلك متزامنا مع من�ها العددي 

اأي اأن ل تهمل تط�رها العلمي على 

ح�شاب زيادة اأعداد املقب�لني.

خ�شية من �شعف املدخالت

لكل من�شاآت اأو م�ؤ�ش�شات جديدة مزايا 

ورمبا بع�ص ال�شلبيات، فما مزايا 

انت�شار اجلامعات؟ وهل ثمة �شلبيات 

م�شاحبة؟ حتدث يف البداية لالإجابة 

عن هذا ال�ش�ؤال الدكت�ر اخلازم فقال: 

طبعاً لي�ص هناك �شك يف اأن الكليات 

اجلديدة �شت�شهم يف �شد الحتياجات 

التنم�ية ال�شحية �ش�اء بتخريج 

مزيد من الأطباء، اأو بامل�شاهمة يف 

تقدمي اخلدمات ال�شحية عرب مراكزها 

الأكادميية، اأو يف تط�ير البحث العلمي 

عرب مراكزها البحثية، لكن ال�شلبية 

التي �شت�اجهها الكليات اجلديدة 

ـ وهي ال�شلبية الرئي�شة مل�ؤ�ش�شات 

التعليم العايل اجلديدة يف اململكة ـ 

تتمثل يف �شعف التخطيط والإعداد 

لتلك الكليات، وبالتايل �شعف القدرات 

�ش�اء القدرات الب�شرية اأو املعملية 

اأو التدريبية، واخل�شية م�شتقباًل من 

ت�ا�شع املخرجات بناًء على �شعف 

املدخالت.. ومن ال�شلبيات كذلك 

تزاحم عدد كبري من كليات الطب يف 

مدينة واحدة كمدينة الريا�ص؛ مما 

يقل�ص فر�ص التدريب اأمام كل منها 

وح�شره على م�شت�شفيات ومراكز 

حمددة. ال�شلبية الأخرى التي اأت�قع 

ن�ش�ءها م�شتقباًل تكمن يف عدم ت�فر 

برامج التدريب التخ�ش�شية العليا 

ب�شكل كاف وجيد يف اململكة، حيث 

اأن كليات الطب مهمتها تخريج 

الطبيب العام الذي يحتاج بعد ذلك 

لاللتحاق بربنامج تدريبي مهني لأجل 

التخ�ش�ص...

�شلبيات طفيفة

د الدكت�ر املجذوب يف البداية  ُيعدِّ

املزايا املقرتنة بانت�شار كليات الطب 

قبل اأن يتطرق اإىل بع�ص ال�شلبيات، 

في�شتهل حديثه: من املزايا ت�فري 

الأطباء كما اأ�شلفنا، كما اأن قيام كليات 

الطب ي�شاهم يف رفع م�شت�ى اخلدمات 

ال�شحية والبحث العلمي مبا يلبي 

احتياجات وحاجات املجتمع الذي 

تخدمه، اإ�شافة اإىل اأن وج�د الطالب 

اأي�ًشا يخدم املنطقة يف تقدمي اخلدمات 

واإثراء البحث العلمي، ف�شاًل عن 

دفع عجلة التنمية يف جميع املناحي 

القت�شادية والجتماعية والثقافية 

مما ي�شاهم يف حدوث تقدم ن�عي 

متكامل للمناطق التي ت�جد ح�ل 

هذه الكليات. ثم ي�شيف: ومع ذلك 

هناك �شلبيات طفيفة وحتديات ت�اجه 

الكليات ال�ليدة كت�فري اأع�شاء هيئة 

ا يف العل�م  تدري�ص م�ؤهلني خ�ش��شً

الطبية الأ�شا�شية كالت�شريح ووظائف 

الأع�شاء، عالوة على ت�فري اأماكن 

التدريب اجليد كامل�شت�شفيات التعليمية 

ومراكز الرعاية ال�شحية املتط�رة، 

ا  وت�فري املعدات واملعامل خ�ش��شً

معامل املختربات، وكذلك التحديات 

الأخرى املتمثلة يف خلق عالقات وطيدة 

مع النظام ال�شحي واملجتمع، واتباع 

الأ�شاليب احلديثة يف التعليم الطبي، 

وال�شتجابة ملتطلبات العرتاف 

الأكادميي واجل�دة الن�عية.

وعن املزايا وال�شلبيـات يق�ل الدكت�ر 

البدي�ي اإن املعايري واملقايي�ص 

امل�حدة كفيلة بتجاوز ال�شلبيات اإن 

د اخليارات  وجدت، ومن املزايا تعدُّ

واملناف�شة ال�شريفة بني الكليات، اأما 

امليزة الرئي�شية لهذا النت�شار فتكمن 

يف حتقيق امل�شلحة العامة.

اإنعا�س تناف�س اجلامعات

من جانبها ترى الدكت�رة هيا الف�زان 

اأن من اأهم املزايا حتقيق الكتفاء 

الذاتي والتقليل من احلاجة اإىل التعاقد 

مع اأطباء من اخلارج، واإنعا�ص روح 

التناف�ص بني اجلامعات ل�شتقطاب 

وتخريج اأطباء متميزين. بالإ�شافة 

اإىل ذلك  فانت�شار كليات الطب �شي�ؤدي 

اإىل  زيادة و تن�ع البح�ث والدرا�شات 

العلمية، اإل اأن هذا الت��شع يجب 

اأن يخ�شع خلطط مدرو�شة لت�فري 

الكفاءات والك�ادر العلمية التي 

ت�شرف على هذه اجلامعات وت�فري 

الربامج العلمية املدرو�شة و زيادة 

امل�شت�شفيات التعليمية التي ميكن اأن 

ت�شت�عب خريجي تلك الكليات.

ميزتان و�شلبيتان

وفيما يخ�ص مزايا و�شلبيات هذا 

النت�شار اأ�شار الطالب النمر اإىل ميزتني 

هما انت�شار الفر�شة للطالب يف جميع 

ن�احي اململكة واإيجاد الكفاءات 

امل�ؤهلة ل�شع�دة القطاعات ال�شحية.. 

اأما ال�شلبية ال�حيدة فهي عدم وج�د 

تط�ر تعليمي يف امل�شت�شفيات )برنامج 

الإقامة( ينا�شب التط�ر امل�ج�د يف 

الكليات.

ويرى زميله عبد املجيد بن �شالح 

الفاخــري الطـالــب يف ال�شــن�ات 

التح�شريية بكلية الطب اأن املزايا 

اأكرث من ال�شلبيات، ومنها: �شع�دة 

امل�شت�شفيات بن�شبة كبرية، ورفع اأداء 

اإن�شاء كليات الطب 

يخدم املجتمع

تقدمي خدمات 

�شحية جليلة

خدمة املجتمع �شمن 

ر�شالة الكليات

عالقات مقننة بني 

الطب واملجتمع
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اإثراء الدرا�شات 

وعن مدى خدمة كليات الطب للبيئات 

املحيطة ي�ؤكد الدكت�ر اخلازم ذلك 

فيق�ل: طبعاً، كليات الطب ت�شهم يف 

تقدمي اخلدمات ال�شحية للم�اطن 

واملقيم من خالل مراكزها الأكادميية 

وخدمة البحث العلمي من خالل 

باحثيها ومراكزها البحثية، وت�شهم 

كذلك يف خدمة املجتمع عرب ت��شيع 

دائرة الت�ظيف والبناء والتنمية 

مبناطق ت�اجدها.

وتكمن خدمات كليات الطب ملحيطها ـ 

كما ترى الدكت�رة هيا ـ يف اعتماد حمالت 

ت�عية يق�م بها طالب تلك اجلامعات 

خلدمة املجتمع املحيط بحيث تك�ن 

املنفعة متبادلة، فتزداد خربة الطالب، 

وتتحقق خدمة وم�شاعدة �شكان املنطقة 

املحيطة، وبناء عليه �شيك�ن هناك 

اإثراء للدرا�شات العملية والبح�ث 

العلمية.

اإ�شهامات متبادلة 

تعد خدمة املجتمع من اأهم الأدوار التي 

يجب اأن ت�ؤديها اأي م�ؤ�ش�شة تعليمية 

ـ ي�ؤكد الدكت�ر جمذوب ـ وي�شتطرد: 

ولذلك يجب اأن تدرج �شمن ر�شالة 

اأي كلية، واأن تك�ن جزًءا ل يتجزاأ 

من اأهدافها؛ بل يجب اأن حتر�ص 

الكليات على و�شع ال�شرتاتيجيات 

الفاعلة لتحقيق هذا الهدف، وكذلك 

يجب اأن ي�شاهم املجتمع ب�ش�رة 

التخطيط وو�شع ال�شيا�شات ال�شحية 

على م�شت�ى املنطقة املعينة، الإ�شهام 

مع الكليات الأخرى ذات ال�شلة داخل 

اجلامعة لتقدمي خدمات متكاملة.

وبخ�ش��ص خدمة كليات الطب للبيئات 

املحيطة يرى الدكت�ر البدي�ي يف 

ذلك حتقيق منافع متبادلة، يف راأيه 

اأن الطالب قد ي�شتفيد من املن�شاآت 

الطبية ومن الإيجابي اأن يقدم خدمة، 

وهذا ل يقت�شر على الطالب فقد 

يك�ن لأع�شاء هيئة التدري�ص دور 

يف خدمة املناطق، فبع�ص الأطباء 

يق�م�ن  بخدمة البيئة املحلية ودعم 

الإيجابيات الإ�شافية.

ال�شحية  املفاهيم  ت�شحيح 

اخلاطئة 

ويرى الطالب النمر اأن امل�شاهمة يف 

الت�عية ال�شحية تعدُّ من اأهم ما يق�م  

به طالب الطب يف اململكة، لأنها �شتك�ن 

�شبًبا يف ن�شر ثقافة ت�شحيح الأ�شاليب 

اخلاطئة وال�شارة �شحياً املنت�شرة يف 

املجتمع. ومل يبتعد الطالب الفاخري 

ا ذهب اإليه زميله، فقال: اإن  بعيًدا عمَّ

املجتمع يت�قع من خريج كلية الطب 

اأن يك�ن على م�شت�ى عاٍل من العلم 

والثقافة، ويفرت�ص منه امل�شاهمة يف 

ت�عية املحيطني به، والرفع من وعيهم 

ح�ل م�ا�شيع وعالجات معينة، 

ل اأكرث لبع�ص  لأنه �شيك�ن لديهم تقبُّ

امل�ا�شيع الطبية امللتب�شة عليهم.

انت�شـــار كليــــات الطـــب ي�شهـــم يف �شـــد الحتيــاجـات التنموية ال�شحية

التو�شع يف كليات الطب يقـــلل حاجـــة التعــاقـــد مع اأطبـــاء من اخلــــارج

��ســــتطالع

عبد املجيـد الفاخــري حممـــد النمـــــر

اململكة من الناحية الطبية، ووفرة 

الأطباء ال�شع�ديني يف كل املجالت، يف 

حني اأن هناك �شلبيتني يت�قع حدوثهما 

هما: اأن تزداد املناف�شة وي�شعب 

احل�ش�ل على املجالت املحببة لطالب 

الطب، اإىل جانب �شع�بة تخريج طالب 

بخربات عالية ب�شبب كرثتهم معترًبا 

اأن هذا ي�شعف املجال التطبيقي.

تكرار وا�شتن�شاخ املناهج

فيما يتعلق ب�ش�ؤالنا ح�ل اتفاق املناهج 

وت�حيدها مبختلف كليات الطب؟ 

يعتقد الدكت�ر اخلازم اأن ت�حيد 

املناهج ل يعترب ميزة يف م�ؤ�ش�شات 

التعليم العايل، ويق�ل كلما تعددت 

املدار�ص والطرائق؛ حظينا بتناف�ص 

اأف�شل وخيارات اأف�شل. مع مالحظة اأن 

م�ش�ؤولية هيئة التخ�ش�شات ال�شحية 

والكليات الطبية تكمن يف حتديد معايري 

اأو ن�عية خمرجات الكليات الطبية، 

وحينها ل يهم ن�ع املنهج بقدر ما 

يهم احل�ش�ل على خمرجات تتفق 

واحلدود الدنيا املطل�بة للممار�شة 

الطبية، وو�شع اختبارات مقننة 

كمدخل مينح رخ�شة املمار�شة للطبيب. 

على العم�م ـ وبحكم حداثة كثري من 

الكليات و�شعف خربات القائمني عليها 

فاإن املت�قع ه� تكرار ون�شخ لللمناهج 

بني كلية واأخرى.

اللتزام مبعاير اجلودة

لي�ص بال�شرورة ـ يذهب الدكت�ر 

جمذوب ـ اأن تك�ن هناك مناهج م�حدة 

لكل هذه الكليات؛ واإمنا يلزم التفاق 

على املعايري العاملية وال�طنية للج�دة 

يف التعليم الطبي مهما كانت طبيعة 

املناهج، ولكن يف�شل اتباع املناهج 

احلديثة التي اأثبتت فعاليتها عاملًيا 

من خالل التجارب والبحث يف جمال 

التعليم الطبي.

وي�افقه الدكت�ر البدي�ي فيما ذهب 

اإليه فيق�ل: يف الدرا�شات اجلامعية ل 

اأرى حاجة لتفاق املناهج وت�حيدها، 

بل ل بد من ت�شجيع الإبداع يف هذا 

الأمر حيث ت�جد طريقة التعليم املبني 

على حل امل�شكالت، وي�جد اأكرث من 

اأ�شل�ب للتدري�ص.

اتفاق يف اجلوهر 

من املهم اأن تتفق املناهج باجل�هر.. 

هكذا ابتدرت الدكت�رة هيا الف�زان 

اإجابتها على هذا ال�ش�ؤال، وت�ا�شل: 

اأما طريقة طرح وعر�ص املعل�مات 

فقد تختلف وذلك ل�ج�د الأبحاث 

والدرا�شات والطب املبني على 

الرباهني، والذي ت�شنف من خالله 

املعل�مات اإىل معل�مات �شحيحة 

واأخرى اأ�شح. فمناهج كلية الطب 

يجب اأن تنطلق من مبداأ التعليم املبني 

على املخرجات:

)Outcome Based Education(

�شعوبة التوحيد

ويف هذا اخل�ش��ص ل يت�قع الطالب 

النمر اأن تك�ن املناهج م�حدة بني 

كليات الطب يف اململكة ب�شكل تام فكل 

جامعة جمعت اخلربات والكفاءات 

لتعيني منهجها بدرا�شات معينة، لذلك 

كل جامعة تعلم ما تهيء لطالبها.

ويتفق الفاخري مع زميله الطالب النمر 

يف �شع�بة ت�حيد املناهج مع تعدد 

الكليات، م�ؤكدا اإمكانية وج�د اختالف 

يف م�شت�يات اخلريجني واأ�شل�بهم 

وثقافتهم؛ ولكن مع هذه الختالفات 

ع من الطالب احل�ش�ل على  ُيت�قَّ

م�شت�ى جيد دائما

اقرتان املعايري باجلودة

ح�ل تاأثري اختالف املناهج على 

م�شت�يات اخلريجني يق�ل الدكت�ر 

ا  البدي�ي اإن التاأثري يك�ن اإيجابيًّ

اإذا روعيت معايري اجل�دة، ودعني 

اأ�شفه بتن�ع املناهج.

 ويق�ل الدكت�ر جمذوب: عاملًيا ات�شح 

اأن املناهج املختلفة لي�ص لها تاأثري 

كبري على اخلريجني؛ ولكن هناك 

ع�امل اأخرى مثل: �شمعة اجلامعة، 

ون�عية الطالب، ومعايري القب�ل، 

والبيئة التعليمية، وحتفيز وت�عية 

اأع�شاء هيئة التدري�ص، واتباع 

معايري اجل�دة.. فكل هذه الع�امل 

تتداخل وتتكامل وتتفاعل لتحدث 

الأثر املطل�ب يف م�شت�ى اخلريج، 

ولذلك يجب الهتمام بهذه الع�امل، 

بالإ�شافة اإىل اختيار املنهج اجليد من 

اأجل اإحداث التغيري املرتقب.

لالختالف تاأثري

ول تتفق الدكت�رة هيا مع ما ذهب 

اإليه الدكت�ر املجذوب؛ اإذ ترى 

لختالف املناهج تاأثرًيا على م�شت�يات 

اخلريجني، فتجيب: نعم، فتن�ع 

واختالف اخلطط واملناهج الدرا�شية 

يف كليات الطب عرب اململكة، يهدف 

اإىل اإذكاء روح التناف�ص ال�شريف بني 

الكليات املختلفة على ا�شتقطاب الطالب 

واأع�شاء هيئة التدري�ص املتميزين، مما 

�شي�ؤثر بال �شك على م�شت�ى خريجي 

اجلامعات.

اأما الطالب النمر فت�قع اأي�ًشا اأن يك�ن 

تاأثري اختالف املناهج على م�شت�يات 

اخلريجني معرًبا عن طبيعة املناهج 

اإذا كان لها قدر كبري يف تنمية التح�شيل 

العلمي، وحمذًرا من العك�ص.

فاعلة يف كل ما يتعلق بالكلية من 

مرحلة التخطيط مروًرا بالتنفيذ اإىل 

مرحلة التقييم، ويجب بناء عالقة 

مقننة يف �شكل تفاهمات تامة لتنفيذ 

الربامج امل�شرتكة لتنمية املجتمع، 

ويجب حتفيز الطالب واأع�شاء هيئة 

التدري�ص لتقدمي هذه اخلدمات، وبذلك 

تك�ن الكلية غري معزولة عن املجتمع 

املحيط، متنازلة عن الأبراج العاجية 

يف جزر املدن اجلامعية، ومن ثم 

جاءت خدمة املجتمع �شمن املعايري 

املهمة لالعرتاف واجل�دة والت�شنيف 

العاملي.

وتتمثل اخلدمات التي ميكن اأن تقدم 

للمجتمع: الت�عية ال�شحية، امل�شاهمة 

يف تقدمي اخلدمات العالجية وال�قائية، 

حتديد الأول�يات ال�شحية، البحث 

العلمي الطبي ملعرفة اأ�شباب الأمرا�ص 

وطرق مكافحتها، اخلدمات التاأهيلية، 

امل�شاهمة يف الربامج الجتماعية 

والثقافية، امل�شاهمة يف اتخاذ القرار، 

تقييم اخلدمات ال�شحية، امل�شاهمة يف 

تنويع املناهج يزيد 

فر�س التناف�س

طبيعة املنهج تنعك�س 

على اخلريج

خدمة املجتمع اأهم 

اأدوار الطب
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ومن اأهداف ي�م املهنة:التعريف 

بالتخ�ش�شات اجلامعية، اإتاحة الفر�شة 

جلهات العمل لختيار اخلريجني، ت�عية 

الطالب بامل�شتقبل ال�ظيفي ملختلف 

التخ�ش�شات، ت�فري فر�ص وظيفية 

خلريجي اجلامعة، ت�فري فر�ص تدريبية 

لطالب اجلامعة �شمن الربنامج التعاوين، 

ت�عية الطالب وتثقيفهم وتعريفهم 

بالطرق الفعالة يف اإعداد ال�شرية الذاتية، 

والبحث عن ال�ظيفة، واإجراء املقابالت 

ال�شخ�شية.واأخريًا فاإن العمل املهني 

مطلب �شرعي و�شرورة ح�شارية م�جب 

لالأجر الدني�ي والأخروي، و�شر خالفة 

الإن�شان هلل �شبحانه وتعاىل يف الأر�ص.

اأ. عبداهلل بن عبدالرزاق ال�سعد

مدير اإدارة املمتلكات ـ م�ست�سفى 

الإمام عبدالرحمن بن في�سل

ثقافة طبية

 »خواطر اأكادميية«

ي�م املهنة مبادرة طالبية ن�شاأت يف عام 2007م، ثم منت الفكرة بعد اأن راأت اجلامعات 

وجاهتها واقتنعت باأهدافها، ثم تبنت تنظيمها لي�شارك فيها طالب الطب واأطباء المتياز 

باجلامعات. وخ�شعت الفكرة للتطبيق بعد تبل�رها وو�ش�ح ف�ائدها واأهدافها، فتح�لت 

الروؤية اإىل واقع ظهر يف ي�م املهنة الأول عام 2007م. ونظمت جامعة امللك فهد للبرتول 

واملعادن الي�م الثاين عام 2008م، ثم نظمت جامعة امللك �شع�د الي�م الثالث عام 2009م. 

وها هي جامعة امللك �شع�د بن عبد العزيز للعل�م ال�شحية تنظم اأن�شطة الي�م الرابع 

جت�شيًدا ل�شعار »امل�شتقبل بني ال�اقع واملاأم�ل« وتاأكيًدا ل�شبغتها التخ�ش�شية، بل ومن 

اأكرث اجلامعات املعنية با�شتثمار فعاليات الي�م من اأجل حتقيق اأكرب قدر من املنفعة 

لطالب التخ�ش�شات ال�شحية واأطباء المتياز وحديثي التخرج، وقد انهمك طالبها يف 

الإعداد لهذا الي�م منطلقني من املناهج احلديثة التى تطبقها جامعتهم وهم ي�شع�ن 

بجدية اإىل تاأكيد نهجهم يف املمار�شة من خالل �شعار: »�شالمة املري�ص تهّمنا«، واإىل 

حتقيق عدة اأهداف قيمة تتلخ�ص يف الآتي: الت�عية بعدة اأم�ر وق�شايا تهّمهم ُبغية 

حتقيقها واإجنازها خا�شًة قبل التخرج، الإعداد لدخ�ل الختبارات العاملية واملحلية 

التي يلزم اجتيازها قبل التخرج تعزيز املهارات والقدرات الالزمة لتحقيق القب�ل يف 

الربامج الطبية املرغ�بة بعد �شنة المتياز، اإعطاء فكرة �شاملة عن التخ�ش�شات الطبية 

املختلفة و�شتى املجالت ال�شحية، تنمية املهارات ال�شخ�شية واملهنية عرب العديد من 

الفعاليات الفعالة.  كما يهيىء �شعار الي�م بيئة منا�شبة لطرح واقع الطالب يف جمالت 

الطب الب�شري وطب الأ�شنان وال�شيدلة بغر�ص اإزالة اأي لب�ص اأو حرية تتعلق بتحديد 

اخليار الأف�شل مل�شتقبلهم. ون�شري هنا اإىل اأن ي�م املهنة الطبي الرابع ل يقت�شر على 

تخ�ش�ص الطب الب�شري فقط، بل اأُ�شيف له م�شار جديد ي�افق ويلبي اهتمامات طالب 

وخريجي طب الأ�شنان وال�شيدلة بغر�ص اإطالعهم على الفر�ص املتاحة يف جمايل التدريب 

والت�ظيف، وتن�يرهم مبا يتهياأ لهم من اآفاق م�شتقبلية وا�شعة ورحبة، وتعد هذه 

اخلط�ة مقدمة لإدخال تخ�ش�شات �شحية اأخرى يف فعاليات ي�م املهنة م�شتقباًل. ومن 

خالل برناجمه العلمي يتعرَّف الطالب على فر�ص التدريب التي ت�فرها برامج الهيئة 

ال�شع�دية للتخ�ش�شات ال�شحية، وبرامج البتعاث باجلامعات ال�شع�دية وبرنامج 

خادم احلرمني ال�شريفني لالبتعاث، ف�شاًل عن الفر�ص ال�ظيفية بالقطاعني احلك�مي 

واخلا�ص. وي�شت�شيف الربنامج خرباء عاملي�ن لإلقاء ال�ش�ء على اإمكانيات التدريب 

املتاحة خارج اململكة. كما �شيلّم الطلبة ب��شائل الت�ا�شل مع اجلامعات العاملية ومراكز 

التدريب الدولية، ويتعرف�ن على اأنظمتها التعليمية والت�شجيلية والعلمية.

يوم املهنة الطبي الرابع

مزيد من االهتمام مب�صتقبل الطالب 

د. حممد بن �سعد املعمري

ا�شت�شارات طبية

الترّبع بالدم امل�شتخل�س من احلبل ال�شري للمولود

ع بالغ النفع للغري ع �شيئًا .. تربُّ ع ل ينق�س املتربِّ تربُّ

جتمع ال�شوائل داخل الأذن الو�شطى

ابن النفي�س عميد الأطباء 2-1

التهاب ال�شعب الهوائية عند الأطفال

ي�شاحب ف�شلي ال�شتاء واخلريف عادة 

انت�شار فريو�ص الأن�شجة التنف�شية الذي 

ي�شبب التهاب ال�شعب اله�ائية ال�شغرية 

م وت�شيق مما ي�ؤدي  بالرئتني، ويجعلها تت�رَّ

اإىل �شع�بة يف التنف�ص، وغالًبا ما ي�شيب هذا 

اللتهاب الأطفال دون الثانية. ومعظم البالغني 

والأطفال الكبار الذين ي�شاب�ن بهذا الفريو�ص 

تظهر عليهم اأعرا�ص الزكام فقط، اأما عند 

ع في�ؤدي اإىل حدوث التهاب وان�شداد  �شَّ الرُّ

بال�شعيبات اله�ائية ب�شبب ت�شيقها مما يحدث 

�شيًقا يف التنف�ص، وقد اأثبتت الدرا�شات اأن 

ع امل�شابني بالتهاب  �شَّ بع�ص الأطفال الرُّ

ال�شعيبات اله�ائية معر�شني ملر�ص الرب� 

م�شتقباًل، ورمبا تك�ن اإ�شابتهم بهذا املر�ص 

اأوىل عالمات الإ�شابة مبر�ص الرب�.

وينتقل املر�ص من �شخ�ص اإىل اآخر ب�ا�شطة 

رذاذ التنف�ص واللعاب والإفرازات املخاطية، 

وميكن مقاومة العدوى بغ�شل اليدين باملاء 

وال�شاب�ن با�شتمرار خا�شة بعد مالم�شة 

الأطفال امل�شابني. وتبداأ اأعرا�ص هذا املر�ص 

بالزكام ور�شح من الأنف و�شعال وارتفاع 

ب�شيط يف درجة احلرارة، وبعد ي�م اأو 

ي�مني ي�شتد ال�شعال ويبداأ الطفل بالتنف�ص 

بطريقة �شريعة وب�شع�بة مع �شفري يف 

ال�شدر، ولهذا ُين�شح بزيارة الطبيب املعالج 

يف اأ�شرع وقت عند اإ�شابة الطفل بالتهاب 

ال�شعيبات اله�ائية، واإذا كان يعاين من: 

م�شاكل تنف�شية )انقبا�ص ع�شالت ال�شدر 

والبطن ب�شكل ملح�ظ م�شاحب للتنف�ص، 

�شفري ال�شدر مع كل زفري، المتناع عن 

الر�شاعة ب�شبب التعب والإجهاد، ازرقاق 

الأطراف وال�شفتني(، اإذا قّلت الر�شاعة اأو 

ظهرت عليه اأعرا�ص اجلفاف مثل: )انخفا�ص 

كمية احلليب املعتاد تناولها، دفتف الفم، 

البكاء دون دم�ع، قلة التب�ل(، اإذا اأ�شيب 

باأحد الأمرا�ص التالية: )اأمرا�ص القلب 

اخللقية، اأمرا�ص الرئة املزمنة، اأمرا�ص 

نق�ص املناعة(، اإذا اأجريت له عملية نقل 

اأع�شاء، مر�ص ال�شرطان واخل�ش�ع لعالج 

كيميائي. ول ي�جد دواء ميكن ا�شتخدامه 

لعالج ال�شعيبات اله�ائية باملنزل، وقد اأثبتت 

الدرا�شات اأن امل�شادات احلي�ية ل جتدي 

نفًعا لالأمرا�ص الفريو�شية ؛ ولكن ميكن 

م�شاعدة الطفل بخف�ص احلرارة وفتح الأنف 

ومقاومة اجلفاف. واإذا كان الطفل يعاين م�شاكل 

تنف�شية حادة فاإن الطبيب املعالج �شي�شتخدم 

العالجات املنا�شبة لت�شهيل عملية التنف�ص 

ع، وقد يحتاج اأحياًنا اإىل  �شَّ خا�شة عند الرُّ

التن�مي بامل�شت�شفى للعالج ب�شبب �شع�بة 

التنف�ص اأو اجلفاف، ويف بع�ص احلالت 

ال�شديدة رمبا يحتاج الطفل اإىل م�شاعدة جهاز 

التنف�ص م�ؤقًتا حتى ي�شتعيد عافيته. وت�شتلزم 

ال�قاية من الإ�شابة اإبقاء الر�شيع  بعيًدا 

عن م�شدر العدوى، واإذا كان يف احل�شانة 

فيجب على العامالت غ�شل اأيديهن، وعندما 

ي�شاب الطفل بالزكام تلزم مراقبته ب�شكل 

جيد، اأما يف حالة ا�شتداد الأعرا�ص فال بد 

من ا�شت�شارة الطبيب املعالج ف�ًرا.

ق�سم طب الأطفال

مدينة امللك عبد العزيز الطبية

جتمع ال�ش�ائل داخل الأذن ال��شطى ه� عبارة عن 

ان�شباب يحدث ب�شبب خروج ال�ش�ائل من الأوعية 

الدم�ية نتيجة ال�شغط ال�شلبي، وترجع اأ�شبابه 

اإىل الآتي: قناة �شتاكي��ص ت�شل بني الأنف و الأذن 

)لأ�شباب غري معروفة اإىل الآن(، ت�شخم اللحمية، 

ان�شقاق �شراع احلنك،  اأورام البلع�م الأنفي، اختالف 

ال�شغط اجل�ي من منطقة اإىل اأخرى وما يرافقه من 

التهاب يف الأنف واجلي�ب الأنفية، ا�شطرابات مناعية، 

واحل�شا�شية.

ت�شاهد هذه احلالة كثريًا لدى الأطفال وهي تعد العامل 

الأكرث ت�شبباً يف اإحداث نق�ص ال�شمع يف �شن املدر�شة. 

ويك�ن نق�ص ال�شمع ت��شيلياً قد ي�شل اإىل 35 دي�شبل 

ويكت�شف اأثناء اإجراء الفح��ص ال�شمعية ، و هذا قد  

ي�ؤثر يف انتباه الطفل ون�شاطه وتقدمه يف املدر�شة. اأما 

لدى الكه�ل، فاإىل جانب نق�ص ال�شمع، ي�شك� املري�ص 

من ان�شداد و ثقل يف الأذن امل�شابة . 

. املعاجلة: يجب البحث عن ال�شبب ومعاجلته اإذا 
كان ذلك ممكناً، فمثاًل قد يك�ن ذلك ال�شبب ه�: التهاب 

اجلي�ب املزمن اأو  الزوائد اللحمية اأو ان�شداد الأنف 

عم�ماً  اأو ت�شخم اللحمية. نق�م بالتدخل اجلراحي 

يف حال ا�شتمرار وج�د ال�شائل يف الأذن وي�شمل ذلك 

التدخل خزع غ�شاء الطبلة لتفريغ  ج�ف الأذن ال��شطى 

وته�يته و و�شع )اأنب�ب الته�ية( حيث ي�شمح الأنب�ب 

بدخ�ل اله�اء واإزالة ال�شغط ال�شلبي الناجت عن ان�شداد 

قناة �شتاكي��ص. 

اإذا مل يعالج املري�ص فاإن الأمر ينتهي اإىل التهاب الت�شاقي 

يف الأذن ال��شطى ي�ؤدي بدوره اإىل نق�ص ت��شيلي هام يف 

ال�شمع يك�ن يف بع�ص الأحيان غري قابل للعالج. 

ه� اأب� احل�شن عالء الدين علي بن اأبي احلرم 

الَقر�شي الدم�شقي امللقب )ابن النفي�ص(، 

ولد يف  بلدة )القر�ص( قرب دم�شق 1213 م 

، وت�يف يف 17 دي�شمرب 1288م 687هجرية. 

اأما الهتمامات الرئي�شية له فمنها: الطب، 

الت�شريح، العالج، الفقه، ال�شريعة، القراآن، 

علم احلديث، علم الكالم، الفل�شفة، الفلك، 

اجلغرافيا. ومن اأهم اأعماله امللح�ظة: 

اكت�شاف الدورة الدم�ية.  تاأثر بـ: اأبقراط، 

اأر�شط�، جالين��ص، ال�شافعي، حنني ابن 

اإ�شحاق، الكندي، الرازي، الزهراوي، ابن 

�شينا، الغزايل، ابن زهر، ابن طفيل ، وتاأثر 

به: الذهبي، ابن كثري، ابن خلدون، ميخائيل �شريفيت��ص، وليم هاريف.  يعرف اأحياناً 

بالَقَر�شي بفتح القاف والراء ن�شبة اإىل بلدته التي تقع بقرب )دم�شق(.  له م�شاهمات كثرية 

يف تط�ر الطب، ويعد مكت�شف الدورة الدم�ية ال�شغرى ويعترب من رواد علم وظائف 

الأع�شاء يف الإن�شان، حيث و�شع نظريات يعتمد عليها العلماء اإىل الآن.  وقد ُعنيِّ رئي�ص 

اأطباء م�شر يف زمنه ويعتربه كثريون اأعظم �شخ�شية طبية يف القرن ال�شابع الهجري.

ن�شاأته: ن�شاأ وتعلم يف جمال�ص العلم ،  كان ابن النفي�ص معا�شرًا مل�ؤرخ الطب ال�شهري ابن 

اأبي اأ�شيبعة، �شاحب )عي�ن الأنباء يف طبقات الأطباء(، ودر�ص معه الطب على يد ابن 

دخ�ار ، ثم مار�شا الطب يف امل�شت�شفى النا�شري ل�شن�ات، وقد در�ص ابن النفي�ص اأي�ًشا 

الفقه واللغة واملنطق والأدب. �شافر ابن النفي�ص من دم�شق اإىل م�شر ليمار�ص الطب 

يف امل�شت�شفى النا�شري، ثم انتقل ليعمل يف امل�شت�شفى املن�ش�ري الذي اأن�شاأه ال�شلطان 

قالوون. هناك اأ�شبح عميدًا لالأطباء، كما اأ�شبح ل�شهرته طبيب ال�شلطان )بيرب�ص( يف 

ذلك ال�قت، وكان جمل�شه مفت�حا يف داره ويح�شره اأمراء ووجهاء القاهرة واأطباوؤها، 

كان ابن النفي�ص اأعزباً ول اأولد له فحني بنى داره يف القاهرة اأغدق يف بنائها، وفر�ص 

اأر�شها بالرخام حتى اإي�انها.

ويكيبيديا املو�سوعة احلرة

ي�شعى بنك دم احلبل ال�شري اإىل ت�شجيع 

الأمهات احل�امل املقبالت على ال�لدة 

بالتربع بالدم املتبقي باحلبل ال�شري 

بعد ال�لدة. يهدف هذا البنك اإىل 

تخزين عدد كبري من وحدات اخلاليا 

اجلذعية امل�شتخل�شة من دم احلبل 

ال�شري وت�فريها للمر�شى املحتاجني 

لزراعة اخلاليا اجلذعية . وميكن حفظ 

هذا الدم حتى ع�شر �شن�ات اأو اأكرث. 

لالأ�شف، هناك ندرة يف مثل هذه البن�ك 

يف ال�طن العربي؛ غري اأن مركز امللك 

عبد اهلل العاملي لالأبحاث الطبية يق�م 

حالياً باإن�شاء بنك دم احلبل ال�شري يف 

م�شت�شفيات احلر�ص ال�طني. اأثناء احلمل 

تق�م امل�شيمة با�شتخال�ص الأك�شجني 

والغذاء من دم الأم ثم ت��شلها للجنني 

من خالل احلبل ال�شري. وعند ولدة 

الطفل يق�م الطبيب بقطع احلبل ال�شري، 

فتبقى كمية من الدم يف الأوعية الدم�ية 

امل�ج�دة يف امل�شيمة واحلبل ال�شري. 

يعرف هذا الدم بدم امل�شيمة اأو دم احلبل 

ال�شري اأو لالخت�شار »دم احلبل«. تكمن 

اأهمية دم احلبل ال�شري يف احت�ائه على 

خاليا جذعية، م�شابهة للخاليا اجلذعية 

امل�ج�دة يف نخاع العظم. اخلاليا اجلذعية 

هي خاليا م�شنعة للدم. تق�م هذه اخلاليا 

بتق�شيم نف�شها ثم تتخّلق ب�شكل اأ�شناف 

خمتلفة من خاليا الدم ومنها خاليا الدم 

احلمراء والبي�شاء وال�شفائح الدم�ية 

بعد ال�لدة، يك�ن عادًة م�شري امل�شيمة 

واحلبل ال�شري والدم القّيم امل�ج�د فيها 

النفايات. ولكن مع تقدم العلم، متكن 

الأطباء ح�ل العامل من حفظ هذا الدم 

ل�شتخدامه يف اإنقاذ حياة بع�ص املر�شى. 

ت�شتخدم اخلاليا اجلذعية امل�شتخل�شة 

من دم احلبل ال�شري يف عملية  زراعة 

دم احلبل ال�شري وهي مثل عملية زراعة 

النخاع العظمي،  تعترب عالجاً جذرياً 

للعديد من الأمرا�ص مثل اأمرا�ص �شرطان 

الدم، واأمرا�ص الدم ال�راثية و اأمرا�ص 

نق�ص املناعة وغريها الكثري.

من اأجل اإجراء عملية زراعة نخاع 

العظم، يت�جب  على الأطباء اإيجاد مانح 

مطابق لي�ؤّمن�ا نخاع العظم. ولكن ل�ش�ء 

احلظ مي�ت الكثري من املر�شى خالل 

فرتة البحث الط�يلة عن مانح يطابق 

الن�ع الن�شيجي للمري�ص، اأو ب�شبب 

امل�شاعفات الناجتة عن عدم تطابق 

نخاع العظم املمن�ح تطابقاً جيدًا. اأما 

دم احلبل ال�شري فيمكن حفظه لفرتات 

ط�يلة حتى ُيعرث على مري�ص مطابق 

يحتاج للزراعة.  وقد وجد العلماء اأن دم 

احلبل ال�شري ه� اأكرث احتمال للتطابق 

اجليد واأقل احتمال لإحداث م�شاعفات، 

وذلك لأن اخلاليا اجلذعية يف دم احلبل 

ال�شري تختلف مناعياً عن تلك امل�ج�دة 

يف نخاع العظم.

ويف اخلتام، اأختي احلامل اإن تربعك بدم 

احلبل ال�شري ل�ليدك لن ي�ؤثر على �شحتك 

ول على �شحة م�ل�دك! تربعي باحلبل 

ال�شري ول جتعلي م�شريه النفايات. ل 

حترمي نف�شك عظيم الأجر، ول حترمي 

مري�شاً فر�شة ال�شفاء باإذن اهلل تعاىل. 

هنيئاً لك امل�ل�د اجلديد وهنيئاً لك 

عظيم الأجر باإذن اهلل تعاىل. يق�ل امل�ىل 

جل وعال يف كتابه الكرمي )و من اأحياها 

فكاأمنا اأحيا النا�ص جميعاً(.

بقلم د.هناء فاخوري

ي�م املهنه ن�شاط �شن�ي تنظمه اجلامعة 

وتدع� فيه جهات العمل لعر�ص فر�ص 

العمل والتدريب املتاحة لطالب اجلامعة 

وللتعريف باأن�شطتهم والت�شرف على 

تخ�ش�شات اجلامعة املختلفة.

وتنبثق اأهمية ي�م املهنة يف ك�ن العمل 

اأداة التط�ر والبناء والتقدم الإن�شاين. 

ولقد اأ�شبح العمل املهني والفني والتقني 

�شرورة اجتماعية وح�شارية يف هذا 

الع�شر، وتزداد اأهميته بفعل �شرعة عجلة 

التط�ر التقني والتغري الإجتماعي.

اإن الإ�شالم ينظر اإىل العمل واملهن نظرة 

كلها اإجالل وتكرمي يف اأن جعلها �شرورة 

من �شروريات احلياة. ويق�م بناء 

الدولة الع�شرية على اأ�شا�ص العلم املهني 

والتقني وتاأثريهما على زيادة الإنتاج 

وُرقي املجتمع. �ُشئلت اأم امل�ؤمنني عائ�شة 

ـ ر�شي اهلل عنها ـ عن عمل الر�ش�ل �شلى 

اهلل عليه و�شلم يف بيته، فاأجابت: »كان 

ب�شرًا من الب�شر، يخيط ث�به، ويحلب 

�شاته، ويخدم نف�شه«. وقالت اأي�شا: 

»كان يك�ن يف مهنة اأهله فاإذا ح�شرت 

ال�شالة خرج ف�شلى.« وبف�شل الدع�ة 

الإ�شالمية وانت�شارها ووعي رجالها 

بالعمل املهني �شار النا�ص يقبل�ن على 

مزاولة العمل املهني ويتناف�ش�ن يف 

�شتى املجالت. 

يوم املهنة
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املعنية باأهمية م�اكبة التقدم، وما يتمخ�ص عن 

ذلك يف اختزال اجلهد وال�قت، ووعًيا منها باأن 

هذا ه� ع�شر الت�شالت والأجهزة الإلكرتونية 

ونظم املعل�مات ال�شريعة، م�شرت�شدة يف ذلك 

بق�ل املفكر الفرن�شي تات�ن: »اإن الخرتاع الذي 

يفيد الب�شرية يتطلب فرًدا ميتلك حا�شة حد�ص 

ق�ية وم�اهب وا�شحة يف املنهجة العلمية، 

بالإ�شافة اإىل جراأة فكرية عالية واإ�شرار على 

العمل«، نعم.. الإ�شرار والإرادة الق�ية والعمل 

ال�شامت املت�شل يجعل من امل�ظف اأو العامل �شاحب اأداء واإنتاج متميز.. فاأي جهة 

د، وت�شرع  تت�شدى لإجناز عمل معني وفق تخطيط وا�شح وتنظيم متقن وهدف حمدَّ

يف ت�زيع املهام ح�شب التخ�ش�شات والإمكانات املتاحة ووفق ال�شالحيات املخ�لة 

لها؛ فاإن النجاح �شيك�ن حليفها دون �شك.

وقد ت�شنى لإدارة الت�شالت حتقيق النقلة الأهم على �شعيد اإيجاد احلل�ل الت�شغيلية 

وت�فري م�شت�ى اأعلى من التقنية ا�شتهداًفا لتط�ير الأداء وجت�يد اخلدمة ورفع 

ا يف جمال احلل�ل التي جرى تطبيقها على �شبكة  م�شت�ى الأداء الكلي؛ خ�ش��شً

املعل�مات دفعت امل�ظف اإىل حتقيق معدلت �شرعة اأعلى فيما يتعلق باإيجاد املعل�مة 

والت�ا�شل مع امل�اطنني ب�شه�لة، مع حل�ل تقنية تدعم القدرة على تنفيذ الأعمال 

الي�مية ب�شكل اأكرث فعالية و�شرعة.

خملف خلف املو�شى - اإدارة الت�شالت

�آر�ء

ملجال العمل الإن�شاين رحب، وه� لي�ص من �شنع اأحد، ولي�ص له فر�شية؛ ولكنه من 

القيم واملكارم التي حثت عليها الكتب ال�شماوية جميعها، وج�شدته ال�شنة النب�ية 

له على كثري من خلقه..  ه وف�شَّ ال�شريفة ق�ًل وفعاًل �شيانة لالإن�شان الذي كرَّمه ربُّ

والعمل الإن�شاين والتط�عي اأر�ص خ�شبة تغذيها اعتقاداتنا ومبادئنا ، نغر�ص 

فيها ف�شائل اخلري والتكافل والتعاون، ون�شتنبُت فيها قيم املحبة والإخاء وامل�دة 

والرتابط بني الب�شر جميًعا، وه� ي�شرب بجذوره يف اأعماق بيئتنا الجتماعية 

والثقافية، ويعدُّ جزًءا من الأمانة التي اأعر�شت عن حملها ال�شماوات والأر�ص 

واجلبال وحملها الإن�شان، فال بد اأن ي�ؤدي على ال�جه ال�شحيح. 

ومن هذا املنطلق يتحقق طم�حنا يف م�شريتنا الإن�شانية، وتاأتي مملكتنا 

الإن�شانية ـ اململكة العربية ال�شع�دية ـ لتحقق ريادة و�شبًقا يف هذا املجال، 

وعطاوؤها واإجنازاتها وا�شحة جليَّة للقا�شي والداين، وخري دليل على ذلك؛ 

هذا اجلهاز الإن�شاين الذي حمل اأمانة الع�ن الإن�شاين، واأحدث تناغماً اجتماعيًّا، 

ق ال�شع�ر ال�طني ح�ل مفه�م العمل التط�عي، واأق�شد هنا “هيئة الإغاثة  وعمَّ

الإ�شالمية العاملية” التي نعتز بها ونقف جميعاً تقديًرا واحرتاًما جله�دها عرب 

مكاتبها يف الداخل واخلارج، ولروؤيتها التي ت�شت�شرف م�شتقبل العمل الإجتماعي 

واخلريي يف بالدنا الغالية.

وواهلل ل�شت من منت�شبي هذا اجلهاز، ول تربطني به �شلة؛ فقط اأقدر العمل 

اخلريي، ومادح لهذه الهيئة يف كل وقت، لأنها ت�ؤ�شل لثقافة العمل التط�عي 

واخلريي. وعرب هذه الزاوية اأرفع �ش�تي ولي�شمع اجلميع: 25 األف �شخ�ص 

يف قرية ي�شتفيدون من م�شاعدات الهيئة يف النيجر، حملة اإغاثة كربى يف اإطار 

برناجمها لدعم �شعب النيجر الذي يعاين اجلفاف.. واأم�شى وفد الهئية �شهرًا 

وزع خالله 500 طن من حب�ب الدخن على 40 قرية، وا�شتفاد من ذلك 35 

األف �شخ�ص، وبلغت التكلفة 675.000 ريال.. باهلل عليكم األ ت�شتحق الهيئة 

كلمة �شكر.

اأ�شاد رئي�ص وزراء النيجر بهذه اجله�د فقال: اإن م�شاعدات هيئة الإغاثة جاءت 

يف وقتها، وهي املنظمة الأوىل التي جاءت بعد م�ؤمتر املانحني الذي ُعقد بالدوحة، 

ثم خاطب ال�فد: “اإنني اأ�شتقبلكم يف بيتي باعتباركم اإخ�ة واأ�شقاء م�شلمني 

جئتم مل�شاعدة �شعب النيجر”.. كلمات رائعة مفعمة بامل�شاعر النبيلة. ثم نرى 

ال�شتنفار يف كل عام خا�شة يف �شهر رم�شان عندما تنفذ الهئية م�شروع اإفطار 

�شائم جلميع القرى واملدن والهجر يف اإطار امل�شاعي املت�ا�شلة لتقدمي الع�ن 

لكل الفئات الفقرية واملحتاجة يف جميع مناطق بالدنا احلبيبة.

وتاأتي جه�د الهيئة الداخلية فرنى 457 اأ�شرة يف قرى: )عيار ونثيل ومراج( 

ت�شتفيد من م�شاعداتها فتعم الفرحة قل�ب العديد من �شكان القرى والهجر يف 

حمافظة الليث؛ خ�ش��شاً الأرامل واملطلقات والأطفال الذين كانت امل�شاعدات 

دعماً ق�ياً لهم بعد اأن حا�شرهم الع�ز واحلاجة.. وكان لها اأكرب الأثر يف نف��ص 

املحتاجني وهم يرون ال�ف�د تنتقل من قرية اإىل اأخرى و�شط اجل� ال�شاخن 

وهم يعربون طرقاً وعرة لي�شل�ا اإىل املحتاجني والفقراء يف اأماكنهم. 

*مدير العالقات العامة  

القطاع الغربي

اإطاللــــة من جــــدة
 

هيئة الإغاثة الإ�شالمية

عـبـدالـرحـمن املـغربـي*

هديتي لنف�شي قبلكم

ترابط العلوم و�شلته بالإبداع

تطور الت�شالت مبدينة امللك عبد العزيز الطبية

املجتمع واملوعظة

ا�شنـــع ذاتـــك

�شباح م�شرق و�شم�ص متدنا بدفئها، والكل يف عجلة من اأمره، الكل يف 

�شباق مع الزمن، بع�شهم بال�شعي والكد والتعب ، والبع�ص الآخر 

بالطمع واجل�شع ومزاحمة الآخرين اأرزاقهم ورمبا اأكل اأم�ال اليتامى 

وامل�ؤمنني، اجلميع يريد حتقيق مبتغاه يف هذه احلياة قبل اأن ُتخِمد 

�شكراُت امل�ِت اأنفا�شه، رمبا نعي�ص ثم من�ت دون اأن 

ا اأحد، ُن�لد فنكرُب ونتزوج وُننجب اأطفاًل  ي�شمع عّنّ

ون�شعى لرتبيتهم فتتكاثر اأم�النا وبنينا ثم 

نهرم ومن�ت : »األهاكم التكاثر، حتى زرمت 

املقابر«وتنتهي دورة احلياة. من منا 

اختار وترية غري هذه؟ من منا قادر على 

اأن يحيد قلياًل عن الروتني الذي فر�شته 

علينا هذه احلياة؟ من منا اأ�شبح الي�م 

مع م�شاغل احلياة قادًرا على ا�شتخال�ص 

ذرات الن�ر التي بني جنبيه؟ ومن لديه ال�قت 

ا  اأ�شا�شاً لفعل ذلك؟ ماهي اإل �ش�يعات قليلة جدًّ

تلك التي تف�شلنا عن منازلنا الأبدية؛ فاأين نحن؟ اأين 

قل�بنا /نياتنا/اأرواحنا؟ وقبل ذلك اأفعالنا من رحلة ال�شتعداد؟ 

رمبا من �شيئات ـ اأو فلنقل ح�شنات ـ بيئة امل�شت�شفى اأنك ل تن�شى 

امل�ت اأبدًا، فه� اأمامك اأينما ذهبت، يتخطُف هذا وير�شد ذاك. قبل 

اأيام وقعت عيناي على م�شحف قد اأعتلته ذرات الغبار؛ فتاأملت 

�شدًقا لذاك امل�قف، وهرعت اأم�شح الغبار عنه. كم هي ال�شاعات؛ 

ي الإن�شاُن اإن�شاًنا لأنه ين�شى ويخطئ،  �ُشمِّ

اإًذا يجب علينا التذكري وال�عظ يف كل 

الأم�ر الدني�ية والأخروية اخلرية 

قال اهلل تعاىل )فذكر فاإن الذكرى تنفع 

امل�ؤمنني(. والعظة ل ت�شتلزم امتثال 

امل�ع�ظ مبا�شرة لق�لنا؛ واإمنا ن�ؤدي 

فقط ما اأمرنا به، فما اأكرث من اهتدوا 

بعد وعظهم بفرتة ط�يلة، ول ندري؛ 

فقد تك�ن هداية اأحدهم �شبًبا يف دخ�ل 

اجلنة. ولل�عظ اآداب و�شل�ك منها:

م�عظة ال�شخ�ص على انفراد اأو يف مكان 

بعيد عن النا�ص وهذا اأقرب للقب�ل، فاإن 

كان العك�ص؛ ف�شي�شعر وكاأنك ت�شتهزئ 

به وتف�شحه اأمام اخلالئق. �شال�شة 

الأ�شل�ب ورقته يف ال�عظ، اأي دون �شراخ 

ورفع �ش�ت بال فائدة. اأن ُي�شِعرال�اعظ 

امل�ع�ظ مدى اإهتمامه به وكاأنه اأخ�ه 

اأو قريبه. ويف اخلتام لنتخيل حال اأمتنا 

اإذا كان هناك وعظ وتذكري.

اأحمد علي القحطاين

املختربات الطبية

بحكم النفتاح املعريف والتقدم العلمي  

اأخذت العل�م عم�ماً تنح� منحى ظاهرة  

)التخ�ش�ص  العلمي الدقيق(  فظهر لنا 

عل�م تخ�ش�شية اأو متخ�ش�شة ت�ازي 

العل�م العامة اأوما ي�شميها البع�ص 

التخ�ش�شات العامة  ، والنا�ص جتاه  

هاتني الظاهرتني  متفاوت�ن يف نظرتهم 

فمنهم من  يرى اأن التخ�ش�ص العلمي 

، ه� من ي�شنع الإبداع ، بدليل اأن 

النا�ص يرغب�ن املتخ�ش�ص بحكم دقته 

يف معاجلة الأم�ر،وقدرته على و�شف 

احلالة املراد عالجها  و�شفاً دقيقاً ، 

ويجري على األ�شنتهم ق�لهم )اأعِط 

ال�شانع �شنعته ( . 

  وعلى النقي�ص من ذلك متاماً ظهر لنا 

من ينتقد اجلانب التخ�ش�شي ، ويرى 

اأنه اأ�شاء للعلم ، ومن ه�ؤلء  املعا�شرين  

على �شبيل املثال  الربف�ش�ر الدكت�ر 

هريومي �شينيا رئي�ص وحدة التنظري 

الداخلي اجلراحي ، اأ�شتاذ اجلراحة 

ال�شريرية بكلية الطب بجامعة األربت 

اإين�شتاين ـ حيث عن�ن لهذا امل��ش�ع 

تخدم اإدارة الت�شالت قطاًعا وا�شًعا من املت�شلني داخل مدينة امللك عبد العزيز 

الطبية وخارجها، وقد �شهدت تط�ًرا ملح�ًظا ومنً�ا مت�شارًعا يف ال�شن�ات الأخرية 

جعلها ت�اكب ع�شر الت�شالت احلديثة، وت�شمنت خطتها التط�يرية اإحداث 

نتها من جتاوز ال�شغط الهائل من املكاملات  ت��شعة يف الق�شم واإدخال اأجهزة حديثة مكَّ

الداخلية واخلارجية، مع ربط امل�شت�شفيات التابعة للحر�ص ال�طني داخل اململكة 

ب�شبكة مرتبطة باملركز مما �شهل �شرعة الت�شالت خدمة للمر�شى وامل�اطنني 

عم�ًما يف هذا املجال، كما كافة الأجهزة احلديثة على م�شت�ى )الك�دات( الداخلية 

ويف اإطار خطتها للك�ارث.

وللتاأكيد فاإن قطاع الت�شالت مبدينة امللك عبد العزيز تط�ر تط�ًرا �شريًعا تربز 

دللته يف م�شعى الإدارة للتط�ر العاملي يف تقنية الت�شالت اإدراكا من الإدارة  

بل الأيام وال�شه�ر التي خلَّفنا وراءنا هذا القراآن مهج�ًرا؟ ن�شينا 

اأو تنا�شينا الهدف الرئي�شي من خلقنا »وماخلقت اجلّن والإن�ص 

اإل ليعبدون«، اأ�شبحت العبادة حقاً مبختلف اأ�شكالها ثقيلة على 

نف��شنا، جميع اأن�اع الأعذار نختلقها كي لنتذكر فيها واجباتنا 

ال�شرعية؛ بل واجباتنا الروحية التي تطهرنا وتنقي 

�شرائرنا وتزيل عنا اأحقاد احلياة واأ�شغانها. 

حينما تقراأ  كن �شادقاً مع اهلل يف البدء، ثم 

ا  مع نف�شك ثانًيا، ول نغالط اأنف�شنا حر�شً

على مكانة اجتماعية اأو منزلة دينية اأو اأو 

اأو .. فكلنا لديه من الذن�ب �شعة اجلبال 

الروا�شي، فال نظهر لالآخرين باأننا مالئكة 

اهلل التي ت�شري على الأر�ص، واألَّ ذن�ب 

ول معا�شي قد اقرتفتها يدانا، فلعمري لن 

ينفعنا ذلك ولن ينفعنا النا�ص يف ذاك امل�قف 

الرهيب والي�م العظيم، ولت�شاأل نف�شك »اأين اأنا«؟ 

يف اأي طريق اأقف؟ يق�ل اأمري امل�ؤمنني عمر بن اخلطاب 

ر�شي اهلل عنه:»حا�شب�ا اأنف�شكم قبل اأن حتا�شب�ا«. يعلم اهلل ما 

خططت هذه احلروف اإّل م�شداقا لق�له تعاىل: »وذكر فاإن الذكرى 

تنفع امل�ؤمنني« واإن مل نكن اأهاًل لذلك فكلنا غارق يف ذن�به.. حرويف 

هذه اأهديها لنف�شي قبل اأن اأهديها لكم اأحبتي...

منال املرهون - كلية التمري�س

مبقال عن�انه:

) التخ�ش�ص دمر الطب (، حيث يق�ل: 

الأوىل يف اتباع ق�انني  اخلط�ة  “ اإن 
الطبيعة هي اإيقاف ممار�شة الرعاية 

ال�شحية ؛ فالتخ�ش�ص الطبي تعيقه 

التفا�شيل عن روؤية الكل ، ولي�ص 

هناك من �شيء يف الطبيعة قائم لذاته 

؛ فجميع الأ�شياء تتبادل التاأثري فيما 

بينها وحتافظ على الت�ازن. ويختم 

مقاله بق�له : واإذا ما تقدم التخ�ش�ص 

يف العالج الطبي باملعدل الذي ه� عليه 

الآن لن يك�ن لدينا اأطباء حقيقي�ن يف 

امل�شتقبل القريب ، بل �شيبقى لدينا 

اخت�شا�شي�ن فقط ، يفتقرون اإىل املعرفة 

خارج جمال تخ�ش�ش�شهم املحّدد ول 

ي�شتطيع�ن التعامل مع حالت مر�شاهم 

ال�شحية ب�شكل عام.

 ونحن فيما تقدم ل�شنا ب�شدد ح�شر 

الآراء يف ذلك  ، لأننا نعلم اأن �شي�ع 

ظاهرة التخ�ش�ص عامة  مل يكن  وليد 

ال�شدفة ، فالعلماء قدمياً ـ وعلى راأ�شهم 

العرب ـ قد تن�عت م�شاربهم يف طلب 

العلم ــ ح�شب رغباتهم ـ  فظهر لنا 

الأطباء والفال�شفة واللغ�ي�ن واأ�شحاب 

احلديث ، والتف�شري ، واأكرب دليل على 

ذلك ما تزخر به دور املكتبات العربية  

من كتب متن�عة  . 

 واحلقيقة اأن اأغلب العل�م تتمازج فيما 

بينها ، بل يف  بع�ص الأحيان لميكن اأن 

ي�شتغني اأحدها عن الآخر، فعلى �شبيل 

املثال يف العل�م الإ�شالمية ، جند اأن 

املف�شر ل ميكن اأن ي�شتغني عن  الفقيه 

اأو املُحّدث لأن معاين الآيات تتطلب ذلك ، 

وكذلك ل ميكن اأن ي�شتغني عن النح�ي 

، لأن هناك معاين قراآنية  يت�قف فهمها 

على معرفة  ق�اعد اللغة ونظمها، وكذلك 

احلال بالن�شبة للعل�م الطبية. 

 لكن ال�ش�ؤال الذي يطرح نف�شه بعد ما 

تقدم ذكره  ه�: هل لدائرة الإبداع �شلة 

بق�شية التخ�ش�ص من عدمها؟

اإننا  نرى اأن الإبداع احلقيقي ل يقف 

عند دائرة التفرقة بني  املتخ�ش�ص وغري 

املتخ�ش�ص لأنه حتى املتخ�ش�ش�ن 

متفاوت�ن فيما بينهم ، اإمنا يرجع اإىل 

النتائج والأبحاث املثمرة  التي يحققها 

الفرد يف جمال عمله وي�شاهم فيها يف 

خدمة جمتمعه، وتط�ره . و�ش�اء  اكتفى 

بالعل�م التي تخ�شه وتعنيه  يف جماله 

اأو امتد اإىل ماوراء ذلك ، فالفي�شل يف 

هذه امل�شاألة  كما اأ�شلفنا اآنفا ه� النتائج 

املثمرة الفعالة التي  ميكن اأي�شا اأن 

ميتد نفعها  اإىل َمن �شياأتي ِمن  بعده يف 

هذا املجال .

املحا�شر

 نياف بن رزقان العنزي

كلية الطب

ال�شباب عماد الأمة، واعتمادها ـ بعد اهلل 

ـ عليه، وكما يقال م�شتقبل كل اأمة مره�ن 

ب�شبابها؛ لأنهم هم!! زاوية احل�شارات 

ومنرب التقدم، فلي�ص لهم اأن ير�ش�ا بالدون، 

واأن تك�ن اأحالمهم حمدودة واأهدافهم 

قا�شرة وحياتهم تقليدية.. ال�شباب كثري؛ 

لكن القليل منهم من ي�زن مبيزان العديد 

من الرجال، ماذا يق�ل اهلل عن نبيه اإبراهيم 

عليه ال�شالم: »اإن اإبراهيم كان اأمًة قانتاً 

هلل حنيفاً«. قيل يف تف�شري هذه الآية: كان 

مبيزان اأمة.. تاريخ اأمتنا مليء مبثل 

اأولئك ال�شباب، فهذا عمر ـ ر�شي اهلل عنه 

ـ كان يهابه اأعداوؤه؛ بل اإن ال�شيطان كان 

يفر من ظل عمر، وهذا عبداهلل بن عبا�ص 

ـ ر�شي اهلل عنه ـ  حرب القراآن وترجمانه 

كان يف�شر القراآن يف ريعان �شبابه، وذاك 

ابن تيمية ـ رحمه اهلل ـ اأفتى وعمره اثنان 

وع�شرون �شنة.

لبد لتلك النماذج من طريق �شلك�ه 

ومنهج اتخذوه، ولعل هذا الطريق ه�: 

»�شناعة الذات«، وعلى كل �شاب اأن يبداأ 

بنف�شه ويعمل على اإ�شالحها فهي اأ�شا�ص 

كل �شالح، ومن كان مع اهلل كان اهلل معه، 

واأن يك�ن ح�شن الأخالق ليك�ن مع النا�ص 

باأخالقه ، وليكن اإيجابي النظرة، رفيقاً 

بذاته وبالآخرين، وليجعل اأهدافه متعدية 

النفع فخري النا�ص اأنفعهم للنا�ص، ول يكن 

ارجتالياً ول ف��ش�ياً ، وليحر�ص على 

تنظيم وقته وحفظه يف كل اأمر يط�ر فكره 

ويهّذب ذاته، ومع ذلك كله لبد من �ش�ك 

يف الطريق، األترون اأن اأكرث النا�ص بالًء هم 

الأنبياء. فهي �شنة اهلل مع اأحبابه، وما ذاك 

اإل ل�شحة امل�شلك الذي ي�شلكه، وهنا اأمر 

ليقل عن غريه من الأم�ر؛ بل  من اأهمها 

وه� اإخال�ص النيَّة هلل عز وجل واحت�شاب 

ذلك عنده .. وفق اهلل كل �شاب وجعله من 

رجال الآلف ..

عبداهلل اإبراهيم القحطاين 

العالج التنف�شي .
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��سرت�حة

�سامي بن اأورن�س ال�سعالن

الإعالم ال�سحي ) 2 ـ 2(  

اإن التقدم الأ�شط�ري املذهل يف جمال الت�شالت 

والتقنية وو�شائل النقل، وتن�ع و�شائل الإعالم 

جعل املعم�رة قرية ك�نية �شغرية تقرتب 

مك�ناتها وتتداخل عرب �شبكة ات�شالت اأر�شية 

وبحرية و�ش�ئية واإلكرتونية وجمالت اأقمار 

�شناعية وحمطات تلفزة واإذاعة و�شحف وجمالت 

�ش�ئية وورقية بحيث ينتقل اخلرب بني اأرجائها 

يف ث�ان معدودة اأو يف جزء من الثانية، ومن 

هنا جاء التاأثري الق�ي وال�شريع لالإعالم على 

كافة ن�احي احلياة ومنها الناحية ال�شحية. 

وهذه الث�رة املذهلة يف جمال الت�شالت مع 

ما لها من �شلبيات ت�جد فيها اإيجابيات اأي�شاَ 

يجب اأن ي�شتفيد منها القطاع ال�شحي، ويتعامل 

معها باأ�شل�ب علمي من اأجل اإعالم �شحي يحقق 

للم�اطن املعل�مات واملهارات واملعارف ال�شحية 

الدقيقة وال�شريعة ملنع اأي جمال للتاأثري عليه 

من و�شائل الإعالم املعادية لأمنه ال�شحي، 

وا�شتقرار جمتمعه. لقد اأ�شبح �شروري ت�شافر 

كافة اجله�د ال�شحية وتتكاتف حملياً وعربياً 

ملكافحة الأمرا�ص ون�شر ثقافة الطب ال�قائي 

وال�قاية خري من العالج .. نعم لل�شحة .. نعم 

للحياة من خالل تخطيط علمي، وبرجمة اإعالمية 

ترتكز على مناهج وا�شرتاتيجيات بحثية تلم�ص 

ال�اقع وتعاي�شه وت�شت�شرف امل�شتقبل، ت�شتند 

اإىل م�شادر دقيقة لدرء الأخطار التي تهدد �شحة 

الفرد و�شالمة البيئة. ل منا�ص من اإعالم �شحي 

واعي يقدر حجم امل�ش�ؤولية، ويحمل على عاتقه 

اأمانة حتقيق الأهداف ال�شامية لر�شالة ال�شحة، 

وتر�شيخ ا�شرتاتيجياتها املحلية والعربية والعاملية 

ان�شجاماً مع الر�شالة الإن�شانية لل�شحة، ول منا�ص 

اأي�شاً من التخطيط امل�شتنري بب�شر وب�شرية 

العلم لروؤية م�شتقبلية لق�شايا ال�شحة وفقاً 

لطبيعة املرحلة مع مراعاة املتغريات امل�شاحبة، 

بحيث ت�شتمل تلك الر�شالة على اأهداف التنظيمات 

ال�شحية واإجنازاتها وبراجمها وحث امل�اطن 

للم�شاهمة يف اإجناح هذه الربامج وحتقيق تلك 

الأهداف من خالل جتاوبه وتعاونه الإيجابي، 

فال�شحة العامة لي�شت م�ش�ؤولية وزارة ال�شحة 

وحدها، واإمنا هي م�ش�ؤولية اجلميع. وتاأ�شي�شاً 

على ما �شبق تربز اأهمية الإعالم ال�شحي ل �شيما 

يف ع�شر الع�ملة، واحلاجة امللحة لبناء منظ�مة 

اإعالمية �شاملة يك�ن عن�شرًا رئي�شاً يف تركيبها، 

وتك�ن براجمها ت�ع�ية، ترب�ية، تثقيفية، قادرة 

على اإك�شاب امل�اطن مهارات حياتية تنمي ثقافة 

ال�شحة اأوًل .. �شحتك تهمنا، معاً من اأجل جمتمع 

يزرع ب�شمة ال�شحة، وتطارد املر�ص واأع�انه 

وتقاوم الآثار ال�شلبية للم�اد والربامج التي قد 

ج للتدخني وامل�شكرات واملخدرات، وكل ما  تروِّ

ي�شر ب�شحة امل�اطن بدنياً اأو نف�شياً.

العين الثالثة

قراءات ومتابعات

يف ال�شميم

. اإذا قراأت وخرجت بلب امل��ش�ع 
فاأنت را�شد، واإذا قراأت ومل تفقه �شيئاً 

فقد تك�ن جاهاًل.

. لي�ص عيباً اأن تعرتف باخلطاأ؛ لكن العيب 
اأن تعرف اخلطاأ وت�شكت عنه.

. احلب من طرف واحد مثل عملية 
خطرة بال تخدير.

. ل تطلب من غريك متجيد عقلك واأنت 
ل حترتم عق�لهم.

 جملة و�شفة طبية

كيف تعرب عن حبك لأولدك

من عيادتي

طبيب م�ش��ص: يطلب نظام الختيار املهني املركزي بكندا عادة من اأطباء المتياز حتديد 

ثالثة تخ�ش�شات لختيار اأحدها للدرا�شة والتخ�ش�ص واملمار�شة مبا يتنا�شب وا�شتعداد 

الطبيب واإمكاناته وقدراته... اأحد الأطباء قرر اختيار: طب الأطفال، الن�شاء وال�لدة، 

جراحة الأع�شاب... بالطبع مل ي�شتقرئ هذا الطبيب م�شتقبله الذي �شيمار�ص فيه عمله 

ط�ال حياته، ومل يفكر يف حجم العبء الذي ينتظره بناًء على هذا الختيار )الثالثي(، 

وهي تخ�ش�شات ل ارتباط اأو ت�شابه بينها واإمنا انح�شر تفكريه فقط يف ال�ظيفة!

طبيب تع�زه الروؤية: تخرج بتميز متف�ًقا على اأقرانه وزمالئه، من اأوائل دفعته، ويف 

ميدان العمل انخرط يف برامج التدريب متنقاًل بني ثالثة تخ�ش�شات متفاوته، عام هنا 

وعامان هناك وثالثة اأع�ام يف تخ�ش�ص اآخر، ول يكاد ي�شتقر على اأمر!! هذا الطبيب مل 

ي�فق يف التخطيط مل�شتقبله ب�شكل جيد رغم تف�قه واإمكاناته العلمية، ومل يفح�ص برامج 

هذه التخ�ش�شات بدقة قبل الدخ�ل فيها لي�شتبني له الطريق يف م�شتقبله املهني!!

طبيب وا�شح الهدف: بعد اجتيازه لل�شنة الأوىل بكلية الطب قرر اختيار تخ�ش�ص 

اجلراحة، وملا كان قادًما للدرا�شة باجلامعة من خارج الريا�ص؛ فقد اأملت عليه رغبته 

ة مل�شتقبله ا�شتئجار م�شكن بالقرب من امل�شت�شفى املركزي رغم بعد امل�شافة  وروؤيته املحددَّ

بينه وبني كليته بالدرعية. انبنى اختيار امل�شكن على حر�شه ال�شديد على ا�شتثمار وقت 

فراغه يف ح�ش�ر احلالت اجلراحية وبع�ص العمليات اجلراحية بامل�شت�شفى كلما �شنحت 

نت لديه �شداقات مع فرق اجلراحني،  له الفر�شة ط�ال �شن�ات الدرا�شة املتبقية. تك�َّ

وكان�ا يخطرونه باحلالت اجلراحية للمعاينة اإو ح�ش�ر العمليات التي �شُتجرى.. هذا 

الطبيب الآن من اأ�شهر جراحي اململكة العربية ال�شع�دية.

نب�ســــــة:
يعتمد اختيار التخ�ش�ص على الرغبة والروؤية ال�ا�شحة مع القدرة على تط�ير  

املعرفة وتنمية اخلربة، مع اقرتان ذلك بالتخطيط ال�شليم الذي يق�د اإىل اختيار 

التخ�ش�ص املنا�شب.

اختيار املهنة.. ق�ش�س ثالث

د. اإبراهيم العلوان

اْق�ص بع�ص ال�قت مع اأولدك كل منهم 

على حدة، �ش�اء لتتناول وجبة غداء مع 

اأحدهم خارج البيت، اأو لتمار�ص ريا�شة 

امل�شي مع  اآخر، اأو ملجرد اخلروج معهم 

ر  كل على حدة.. املهم اأن ت�شعرهم باأنك ُتقدِّ

كل واحد فيهم بينك وبينه دون تدخل من 

اإخ�ته الآخرين، اأو جمعهم يف كلمة واحدة 

ليتناف�ش�ا اأمامك على الف�ز باللقب، ويظل 

هناك دائما من يختلف وينط�ي دون اأن 

ت�شعر به.

اْبن داخلهم الثقة باأنف�شهم بت�شجيعك لهم 

تقديراً ملجه�داتهم التي يبذل�نها ولي�ص فقط 

تقديرًا للنتائج كما يفعل معظمنا.

احتفل باإجنازات الي�م، فمثاًل اأقم ماأدبة 

غداء خا�شة؛ لأن ابنك فالن ا�شرتك يف 

فريق كرة القدم باملدر�شة، اأو لأن اآخر 

ح�شل على درجة جيدة يف المتحان، 

وذلك حتى ي�شعر كل منهم باأنك مهتم به 

وباأحداث حياته، ول تفعل ذلك مع واحد 

منهم فقط حتى ل� كان الآخر ل ميُر باأحداث 

خا�شة. ابحث يف حياته وبالتاأكيد �ش�ف 

جتد اأي �شيء، وتذكر اأن ما تفعله �شيء 

رمزي، وت�شرَّف على هذا الأ�شا�ص حتى ل 

تثري الغرية بني اأبنائك فيتناف�ش�ا عليك، 

ثم ت�ش�د بينهم روح العداوة بدًل من اأن 

يتحاب�ا وي�شارك بع�شهم بع�شاً.

علم اأولدك التفكري الإيجابي باأن تك�ن 

اإيجابياً، فمثاًل بدًل من اأن تعاتب ابنك؛ 

لأنه رجع من مدر�شته وجل�ص على مائدة 

الغداء وه� مت�شخ وغري مهندم قل له: 

اأنك ق�شيت وقتاً ممتعاً يف املدر�شة  “يبدو 
الي�م”.

اأخرج األب�م �ش�ر اأولدك وهم �شغار 

واحِك لهم ق�ش�شاً عن هذه الفرتة التي 

ل يتذكرونها.

رهم ب�شيء قد تعلمته منهم. ذكِّ

قل لهم كيف اأنك ت�شعر اأنه ل�شيء رائع اأنك 

اأحد والديهم، وكيف اأنك حتب الطريقة 

التي يكربون بها.

اجعل اأطفالك يختارون باأنف�شهم ما 

يلب�ش�نه، فاأنت بذلك تريهم كيف اأنك 

حترتم قراراتهم.

اندمج مع اأطفالك يف اللعب كاأن تت�شخ 

يديك مثلهم من األ�ان املاء اأو ال�شل�شال 

وما اإىل ذلك.

اعرف جدول اأولدك ومدر�شيهم واأ�شدقاءهم  

حتى  يت�شنى لك اأن ت�شاأل: ماذا فعل فالن؟ 

وماذا فعلت املدر�شة فالنة؟ في�شعر اأنك 

متابع لتفا�شيل حياته، واأنك تهتم بهم.

من�سور الدوخي

انتماء للحا�شر 

. امل�شتقبل ينتمي اإىل ه�ؤلء الذين يعّدون له الي�م )مالك�م اإك�ص(.
ـ ميُِّت الأحياء من يعي�ص ي�مه ول يرمي ب�شره بعيًدا اإىل م�شتقبله، يعي�ص حلظته ول يفكر يف غده، ومثل هذا تع�زه اإمكانية 

ل هبة اهلل اإليه وهي العقل،  التخطيط والقدرة على التخيل، ول يهمه ماذا يحدث غًدا، تفكريه ل يتعدى حدود ذاته، ُيعطِّ

ويرتكه خاماًل ل يق�ى على النظر اأبعد من حدود �شاعات الي�م... اأما الذين يرون امل�شتقبل بعني ثاقبة وكاأنهم يعي�ش�نه؛ 

فه�ؤلء هم الذي ينتم�ن اإليه. 

تع�ي�ص طم�حات

. ن�شبة عالية من الآباء والأمهات يحاول�ن حتقيق طم�حاتهم عرب اأطفالهم املثريين لالإعجاب.. واإنه لأمر حا�شم اأن تت�قع 
التف�ق من اأطفالك، ولكن ل ت�شق عليهم )د. تي�شري �شبحي ـ جملة الرتبية(.

ـ  تتمنى كل الأ�شر اأن ي�شل اأطفالها اإىل درجة التف�ق والإبداع تع�ي�ًشا ملا فاتهم حتقيقه من طم�حات وتطلعات، وعادة ما 

يتفاخر الآباء والأمهات بالن�ابغ من اأطفالهم حني يرونهم حمط الأنظار ومثار الإعجاب و )الت�شفيق(.. وت�شتلزم تنمية 

امل�هبة والإبداع اأن تك�ن بيئة املنزل مهياأة لذلك مبا ي�ش�دها من معرفة ودراية وخربة يف رعاية ال�شغار على منهج 

الرفق، وال�شتماع اإىل اآرائهم ومناق�شتها وت�شجيعهم بعيًدا عن الزجر والتعنيف، وبالتايل ت�شمن الأ�شرة قدرة ابنها على 

حتقيق ما ت�شب� هي اإليه.

 

رفع غطاء

. الكت�شافات ما هي اإل رفع الغطاء عن اأمر م�ج�د اأ�شال ً ل يراه املغم�ش�ن  )ويلالرد(.
ق والتحليل وال�شتنباط، على اأن يقرتن ذلك بق�ة النف�ص  ن والتعمُّ ـ هذه دع�ة وا�شحة لإعمال العقل وحتفيزه على التمعُّ

وقدرتها على ال�شرب والحتمال و�ش�ًل اإىل اإجناز اأو اخرتاع اأو ابتكار، ومن ات�شف بذلك فلن ت�شده ال�شعاب ولن تع�قه 

ح�اجز لتحقيق ما يريده، غري اأن مغم�شي العي�ن �شيعرتيهم اخلم�ل والياأ�ص عند اأول عقبة، و�شيعجزون عن رفع الغطاء 

عن اكت�شاف ما كان ميكنهم ال��ش�ل اإليه مع املتابعة واملثابرة. 

مكمن اجلهل

. اأ�شعب �شيء يف احلياة اأن يعرف الإن�شان نف�شه واأ�شهل �شيء اأن ين�شح غريه )اأر�شط�(.
ف على كنهها ليعرف �شفاتها الإيجابي منها وال�شلبي،  ـ النف�ص مكمن اجلهل، فالإن�شان ل يرغب الغ��ص داخلها والتعرُّ

ل اأو ُيعالج ال�شلبي منها، ورغم اأن الإن�شان مراآة نف�شه؛ اإل اأنه عادة ل مييل اإىل تعريتها،  فيحفز وُيغذي الإيجابي وُيخذِّ

وي�شتعي�ص عن ذلك ويت�شلى بالنظر يف مثالب الآخرين ثم يتط�ع بتقدمي الن�شائح اإليهم، وقد يك�ن ه� اأوىل بن�شح نف�شه 

وتف�ميها.. ولكن هكذا الإن�شان حاله دوًما متعدية اإىل خارجه.  

قفز ف�ق احل�اجز

. احلياه مليئة باحلجارة فال تتعرث بها ، بل اجمعها و ابن بها �شلما ت�شعد به نح� النجاح )مارتن ل�ثر كنج(.
ة على امل�ا�شلة؛  ـ من ي�شت�شعب الطريق؛ لن يق�ى على امل�شي، ومن يتعرث على حجرين اأو ثالثة ي�شطدم بها ثم يفقد الهمَّ

�شيبقى اأبد الدهر خامل الذكر وج�ده كعدمه.. ولكن على الإن�شان اأن ي�شتفيد من العقبات والع�ائق يف بناء جتاربه وخرباته 

التي تعينه على متهيد الطريق وال�شري فيه ب�شه�لة و�شال�شة... وما احلياة اإل ركام من املعارف والتجارب واخلربات 

التي ت�شتثمر لتحقيق الذات ونفع املجتمعات.

اإبراهيم ال�سايف
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ح�شل الدكت�ر حممد احلربي ا�شت�شاري 

طب التخدير والتخدير اجلزئي على جائزة 

املركز الثالث يف ال�شرق الو�شط لأبحاث 

�شرطان الثدي عن بحثه الذي تقدَّم به ح�ل 

اإجراء عمليات اأورام الثدي حتت التخدير 

ًقا بذلك  اجلزئي جلراحة الي�م ال�احد حمقِّ

ا ُي�شاف اإىل جناحات  اإجناًزا علميًّا ومهنيًّ

مدينة امللك عبدالعزيز الطبية بالريا�ص. 

جاء ذلك بعد اإعالن النتائج �شمن فعاليات 

م�ؤمتر �شانت اأنط�ني�العاملي الرابع الذي 

اأُقيم بفندق الف�ر �شي�شزون يف برج اململكة 

وقد �شرَّف احلفل معايل الدكت�ر بندر بن عبد املح�شن القناوي  املدير العام التنفيذي لل�ش�ؤون ال�شحية باحلر�ص ال�طني وت�ىل 

معاليه ت�زيع اجل�ائز على الفائزين.  وُيعدُّ هذا الن�ع من التخديرالذي مت تطبيقه على �شبع ع�شرة حالة مبدينه امللك عبد 

العزيز الطبية باحلر�ص ال�طني الأول من ن�عه يف ال�شرق الأو�شط، وتكمن اأهميته وفائدته يف عدم احلاجه اإىل تن�مي، اأي اإجراء 

ًنا اأن هذا الن�ع من العمليات )جراحة الي�م ال�احد( ُيقلِّل العبء  عمليات �شرطان الثدي دون اأي تاأخري اأو انتظار �شرير مبيِّ

ر بالتايل الكثري من امل�شروفات العالجية. وت�شمنت نتائج هذا البحث اأي�ًشا تخفيف الأمل احلاد بعد  املادي على امل�شت�شفى وُي�فِّ

العملية حيث تظل املري�شة دون �شع�ر بالأمل ملدة ترتاوح بني 15 ـ 20 �شاعة، ويت�قع ارتفاع معدلت البحث يف هذا الن�ع من 

التخدير لإجراء عمليات اأخرى م�شتقباًل اإن �شاء اهلل ُت�شاف اإىل هذا الإجناز املتعلق بعمليات اأورام الثدي. 

�شارك طالب اجلامعة يف 

خمتلف اأن�شطة وفعاليات 

املعر�ص الدويل للتعليم 

العايل التي انطلقت الأ�شب�ع 

املا�شي حتت رعاية معايل 

الدكت�ر خالد بن حممد 

العنقري وزير التعليم العايل 

وا�شتقبل�ا جم�ع زوار 

جناح اجلامعة وتفاعل�ا 

مع اأ�شئلتهم وا�شتف�شاراتهم 

خا�شة الباحثني منهم عن 

فر�ص الدرا�شة بكليات اجلامعة، وقدَّم�ا لهم �شرًحا متكاماًل 

ومف�شالً ح�ل املناهج احلديثة التي تطبقها  اجلامعة والهتمام 

الكبري الذي ت�ليه كلياتها لربامج التعليم والتدريب والتقييم، 

واأطلع�هم على امل�شت�يات املتقدمة لربامج التطبيق مبدينة 

نظمت كلية التمري�ص بالريا�ص ور�شة عمل 

بعن�ان » الجتاهات احلديثة يف تقييم اأداء 

طالب اجلامعة« الثنني 2010/1/18  ح�شرها 

50 مدعً�ا من اجلهات املعنية بتعليم التمري�ص 

ممثلة يف كليتي التمري�ص بجدة و الإح�شاء، 

جامعة امللك �شع�د وجامعة الأمرية ن�رة بنت 

عبد الرحمن والإدارة العامة للتمري�ص ب�زارة 

ال�شحة وم�شت�شفى امللك في�شل التخ�ش�شي. 

وت�شمنت ور�شة العمل العديد من املحا�شرات 

وجمم�عات عمل لنخبة من اخلرباء يف هذا املجال. 

وعقد عمداء الكليات الثالث بالريا�ص وجدة والأح�شاء اجتماًعا 

مت خالله الدكت�رة وفيقة  ن�ق�شت خالله م�ا�شيع مهمة  وُكرِّ

�شليمان عميدة كليتي التمري�ص بالريا�ص وجدة �شابقا، والدكت�رة 

ور�شة عمل بكلية التمري�س بالريا�س

تخدير جزئي لعمليات اأورام الثدي 

10 اآلف زائر جلناح اجلامعة مبعر�س التعليم 

�لأخيـــــــرة

مطابع ال�ش�ؤون ال�شحية باحلر�ص ال�طني

كلمة التحرير

يـــــوم املهنــــة

ي�شتهدف ي�م املهنة اإعداد طالب الطب اأو الكليات ال�شحية الأخرى ليك�ن قادًرا 

على ا�شت�شراف م�شتقبل درا�شته ـ �ش�اء على م�شت�ى البكال�ري��ص اأو الدرا�شات 

نه من اختيار التخ�ش�ص الأقرب اإىل نف�شه  ة وروؤية وا�شحة مُتكِّ العليا ـ برويَّ

ومي�له واإمكاناته، ومن التخطيط مل�شتقبله العملي وفق قناعاته الذاتية املبنية 

على خربات �شابقيه من زمالئه، وبعد ال�شتنارة با�شت�شارة اأ�شاتذته والإفادة 

من جتاربهم، وتتجه فعاليات ي�م املهنة اإجماًل اإىل طالب الطب وطب الأ�شنان 

وال�شيدلة والأطباء وال�شيادلة حديثي التخرج لتزودهم مبعل�مات كافية ح�ل 

الدرا�شة والتخ�ش�شات الطبية، ولت�شاعدهم على بناء خلفية متينة متنحهم القدرة 

على اتخاذ القرار ال�شحيح ح�ل امل�شتقبل يف جانبيه العلمي والعملي. 

ويتعرف الطالب عرب الربامج العلمية لي�م املهنة على م�ؤ�ش�شات القطاع ال�شحي 

وما ه� متاح لديها من فر�ص وظيفية وتدريب وتعليم م�شتمر، ويتعلم كيفية 

ن خلفية عن املقابالت ال�شخ�شية وطريقة البحث  اإعداد ال�شرية الذاتية، ويك�ِّ

لع كذلك على فر�ص التدريب  عن ال�ظيفة التي تنا�شبه وتر�شي طم�حاته، ويطَّ

التي ت�فرها الهيئة ال�شع�دية للتخ�ش�شات ال�شحية، ف�شاًل عن برنامج خادم 

احلرمني ال�شريفني لالبتعاث.. ويتعرف اأي�ًشا على اجلامعات واملراكز الطبية 

وال�شحية العاملية التي مُيكن اأن يتعامل معها م�شتقباًل من اأجل الت��شع املعريف 

والعلمي ولزيادة خرباته يف تخ�ش�شه.. ويف اجلهة املقابلة فاإن برامج ي�م املهنة 

ن امل�ؤ�ش�شات ال�شحية بدورها من ال�ق�ف على تخ�ش�شات الطالب التي تلبي  مُتكِّ

حاجتها، وتتعرف على م�شت�ياتهم واإمكاناتهم، وبالتايل تعمد اإىل ا�شتقطاب املبدعني 

واملربزين منهم، وهكذا تتهياأ للخريج فر�ص التعيني الف�ري.. ويف ال�قت نف�شه 

فاإن هذه الفعاليات ت�ؤدي اإىل تق�ية الروابط وجمالت التعاون بني اجلامعات 

وامل�ؤ�ش�شات ال�شحية.

ول �شك اأن رعاية خادم احلرمني ال�شريفني لهذه الفعاليات ت�شكل دللة وا�شحة على 

اأهميته، وتبنيِّ مدى اهتمام قيادتنا احلكيمة مب�شتقبل طالبنا علمًيا وعملًيا.

التحرير

اأق�شام جديدة مبنتدى الطالب

جل�شات حوار يف 

الأخالقيات احليوية

اختتمت الثالثاء املا�شي 3 فرباير 2010م 

جل�شات احل�ار التي نظمها مركز امللك عبد اهلل 

العاملي لالأبحاث الطبية �شمن فعاليات برنامج 

الأخالقيات احلي�ية ح�ل اجل�انب الفقهية 

والأخالقية والإدارية والبحثية والإعالمية 

حتت عن�ان: )الرعاية ال�شحية ـ الروؤية بني 

املانح واملتلقي(، وذلك بقاعة �شمري بن حريب.

وت�شمن برنامج اجلل�شات اأربع ندوات هي: 

التعليم يف الأخالقيات احلي�ية... اأين نحن 

منه؟، البحث ال�شريري: مدخل اأخالقي اإىل 

ال��شع احلايل والروؤية امل�شتقبلية، الرعاية 

ال�شحية واأخالقيات البحث ال�شريري على 

�ش�ء ال�شريعة الإ�شالمية، والرعاية ال�شحية: 

اإدارة امل�ارد وه�ية امل�ؤ�ش�شات.

هذا وقد �شارك يف هذه الندوات عدد من 

الأ�شاتذة واأع�شاء هيئة التدري�ص من داخل 

اجلامعة وخارجها

وا�شلت منتديات طالب وطالبات جامعة 

امللك �شع�د بن عبدالعزيز للعل�م ال�شحية 

باحلر�ص ال�طني ن�شاطها بعد اإنهائها املرحلة 

التط�يرية الأوىل التي متثلت يف ت�شميم 

وتنفيذ ال�اجهة اجلديدة مع اإ�شافة بع�ص 

�ص يف  الأق�شام التي تخدم الطالب، اإذ ُخ�شِّ

هذه املرحلة ق�شم خا�ص لطالب كلية العل�م 

الطبية مبختلف فروعها واآخر لأخبار مدينة 

امللك عبدالعزيز الطبية باحلر�ص ال�طني 

و مركز امللك عبد اهلل العاملي لالأبحاث. كما 

اأ�شيفت روابط �شريعة للم�اقع اجلامعية 

املهمة مثل امل�قع الر�شمي للجامعة وبريد 

الطالب ونافذة �ش�ؤون الطالب التي 

تتيح الفر�شة ملرتادي امللتقى �شه�لة 

ال��شــــ�ل اإليهــــــا.ومن اجلدير بالذكر 

اأن امللتقى ي�ا�شل متيزه يف تقدمي خدمات 

اأكــــادمييــــــــــة واإعـــــالمــيـــة للطالب 

بجانب تغطية بع�ص ن�شـــاطــــــــات جامعة 

امللك  �شع�د بن عبد العزيز للعل�م ال�شحية 

باحلر�ص ال�طني  من زيارات و فعاليات 

وبرامج ريا�شية وثقافية، بل وي�شكل 

�شاحة تلتقي فيها اأفكار الطالب واآراوؤهم 

واقرتاحاتهم ومالحظاتهم ف�شاًل عن تبادل 

خرباتهم املعرفية و الأكادميية.

امللك عبد العزيز الطبية مبا 

حت�يه من اأجهزة وتقنيات 

حديثة وحتت اإ�شراف اأع�شاء 

هيئة التدري�ص من ذوي 

الكفاءات العلمية واخلربات 

العالية وك�ادر الأطباء امل�ؤهلة 

و�شاحبة التجارب ال�ا�شعة 

والغنية يف جمال املمار�شة 

املهنية.

هذا وقد بينت الإح�شاءات اأن 

جناح اجلامعة ي�شتقبل ي�ميًّا 

اأكرث من 500 زائر، وبلغ عدد الزوار ط�ال فرتة املعر�ص اأكرث 

من 10 اآلف زائر اأبدوا جميعهم رغبتهم يف التعرف على هذه 

اجلامعة ال�ليدة وكلياتها ومناهجها وطرق التدري�ص فيها 

وبرامج التدريب والتطبيق التي تتيحها. 

بثينة مر�شد عميدة كلية التمري�ص بالريا�ص �شابقاً وذلك بح�ش�ر 

الأ�شتاذ الدكت�ر ي��شف العي�شى وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية 

وعميد كلية الطب، و�شعادة الأ�شتاذ حممد العريج املمدير التنفيذي 

لل�ش�ؤون املالية بال�ش�ؤون ال�شحية.

20 طالًبا 

يقبلون بالطب 

ا�شتكمل 20 طالًبا من خريجي الكليات 

العلمية )العل�م والعل�م الطبية التطبيقية 

وال�شيدلة والطب البيطري( امل�شار الثاين 

متطلبات اللتحاق بكلية الطب بعد اأن 

اجتازوا المتحان التحريري واملقابلة 

ال�شفهية )ال�شخ�شية( امل�شار الثاين، 

و�شينتظم�ن جميعهم يف الدرا�شة مع 

بداية الف�شل الدرا�شي الثاين من العام 

اجلامعي 1431/1430م )امل�افق 

2010/2009م(.

هذا وقد ت�شلمت عمادة القب�ل والت�شجيل 

120 طلًبا من خريجي اجلامعات 

ال�شع�ديني ميثل�ن 12 جامعة ُر�شح من 

بينهم 92 لإجراء املقابالت ال�شخ�شية 

التي ا�شتمرت ط�ال ي�م كامل، ثم ُقبَل 

21 طالًبا لدرا�شة الطب باجلامعة. 

ويتطلب القب�ل بكلية  الطب اأن يك�ن 

م �شع�دي اجلن�شية ومل مي�ص على  املتقدِّ

تخرجه يف اجلامعة اأكرث من 5 �شن�ات 

واألَّ يقل معدله عن )3 من 5(. 

د. اجلمعة مدير املركز


