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صحيفة دورية تصدر عن جامعة امللك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

مبدينة امللك عبدالعزيز الطبية باحلر�س الوطني  -الريا�ض

م�ست�شفى امللك عبدالله التخ�ص�صي للأطفال بدءالعملمب�شاريع
املدن اجلامعية اجلديدة
�أول م�ست�شفى تخ�ص�صي للأطفال باململكة
بتقنيات ومعدات طبية حديثة بحيث
تكون جميع غرف املرضى غر ًفا مفردة
ومهيأة

الستقبال

اإلضاءة

الطبيعية

وذلك عالوة على احلدائق واملسطحات
اخلضراء ومالعب األطفال املتاحة داخل
نطاق املستشفى.

واختتم معاليه تصريحه مب ِّينًا أن هذا
املستشفى يتكون من  10طوابق حتوي كل

االحتياجات اخلاصة مبختلف تخصصات
أمراض األطفال تقدم رعاية طبية فائقة

ومتميزة وأجنحة تنومي بسعة إجمالية

 350سري ًر ا منها  40سري ًر ا لغرف العناية

املركزة و  30سري ًر ا جلراحة اليوم الواحد،
ويضم كذلك قس ًما للطوارئ مز َّو داً بتقنية
متطورة إلسعاف املصابني من األطفال
مؤلف من  57غرفة فحص وعالج و

 16غرفة للعمليات اجلراحية وعيادات
صدرت

املوافقة

السامية

الكرمية

باحلرس ومدير اجلامعة وقال إن هذا

عربية وإسالمية وأوروبية.

مستوى اململكة وهو أول مؤسسة طبية

املستشفى يع ُّد من أهم اإلجنازات الطبية
للشؤون الصحية باحلرس الوطني ومن

على إنشاء مستشفى امللك عبد الله

املستشفى يعد األول من نوعه على

عبد العزيز الطبية باحلرس الوطني

مرجعية تخدم هذه الفئة من فلذات

التخصصي لألطفال داخل مدينة امللك

ضمن املجمع الطبي اجلديد الذي تفضل
خادم احلرمني الشريفني بوضع حجر
أساسه مع بقية مشاريع جامعة امللك

سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية في

التاسع من شهر جمادى األولى املاضي
1429هـ.

أكبادنا ،ويشكل إجنازه داللة عميقة على
املشاعر األبوية احلانية والفياضة لدى
امللك اإلنسان خادم احلرمني الشريفني
امللك عبد الله بن عبد العزيز حفظه

الله صاحب القلب الرحيم والعطوف
واملعروف بحبه الشديد ألطفالنا وبتعلُّقه

صرح بذلك لـ (نبض اجلامعة) معالي

بهم وتفاعله معهم ،وقد جتلَّى هذا احلب

املدير التنفيذي العام للشؤون الصحية

حدود الوطن ألطفال دول أخرى عديدة

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة

خارجية عامة وتخصصية تلبي إحتياجات

وهذا احلنان في مناسبات عديدة وجتاوز

وتابع معاليه مشي ًر ا إلى أن هذا

التخصصات الطبية واجلراحية كافة
إضافة إلى وحدة زراعة اخلاليا اجلذعية

وخدمات التصوير الطبي من أقسام

األشعة و املوجات الصوتية والرنني

املراكز الطبية املتميزة عامل ًّيا في عالج
أمراض األطفال املستعصية ومن أهم

والعالج و العالج اإلشعاعي لألورام.

بالتزامن مع منشآت اجلامعة وتبلغ

التخصصي لألطفال مبباني املستشفى

ركائز املجمع الطبي الشامل الذي يقام

مساحة مبنى املستشفى

مربع وبسعة  350سرير.

 85ألف متر

ِّ
موض ًحا لقد روعي في تصاميم
وأضاف
مستشفى امللك عبد الله التخصصي
لألطفال توفير بيئة خاصة باألطفال

مبدينة امللك عبد العزيز الطبية

املغنطيسي والطب النووي للتشخيص

جتري حال ًّيا عبر اجتماعات مكثفة املناقشات النهائية العتماد تصاميم املدن اجلامعية

الثالث جلامعة امللك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية بالرياض وجدة و األحساء وقد
تسلم املقاول مواقع اجلامعة وباشر على الفور جتهيز البنية التحتية التي تشمل تسوير
املوقع والتسوية والتخطيط مما يد ِّلل على االنطالقة الفعلية لتنفيذ املشروع حتى يكتمل

في املدة الزمنية احملددة وفق توجيهات خادم احلرمني الشريفني امللك عبد الله بن عبد
العزيز.

و وقع االختيار على مجموعة بن الدن السعودية بعد سنة كاملة من املناقصات والعطاءات
لسمعتها الكبيرة وباعها الطويل في تنفيذ اإلنشاءات الضخمة مثل مشروع توسعات
احلرمني الشريفني ،وتع ُّد هذه املجموعة مقاوالً قدي ًرا ومتم ِّكنًا وسريع التنفيذ وملتز ًما

مبواعيد تنفيذ املشروع وفق املدة املتفق عليها في الرياض.

وتبلغ الطاقة االستيعابية للمدينة اجلامعية اجلديدة  10آالف طالب وهي قابلة للتوسع

هذا وسيرتبط مستشفى امللك عبد الله

في خطط القبول خالل السنوات القادمة ،ويضم املشروع منظومة الكليات الصحية

احلالية بجسر مك َّيف ومجهز مبمرات
متحركة للمشاة ،إضافة إلى مواقف

والتسجيل وشئون الطالب ومركز املؤمترات الذي يحوي قاعة احتفاالت كبرى بسعة ألف

سفلية من دورين للمراجعني والزائرين،
وستنشأ في جهته اخللفية مواقف متعددة

األدوار ( 4أدوار) للموظفني.

ومركز تنمية املهارات السريرية واملبنى الرئيس لإلدارة وعمادات الدراسات العليا والقبول
وخمسمائة مقعد.

هذا وستكون املدينة اجلامعية اجلديدة بالرياض مبشيئة الله معل ًما بارزًا في العاصمة
وإجنازًا كبي ًرا في اململكة ومركزًا فري ًدا في املنطقة وقد روعي في تصميمها امتزاج فن
العمارة اإلسالمية العريقة مع األصالة والفن املعماري احلديث.

مملكة الإن�سانية حتتفل بيومها الوطني 78
كل عام و �أنت بخري يا وطني

� 17ساعة تف�صل �إياد عن �أخيه زياد نهائ ًّيا

د.العي�سىللم�ستجدين

�أح�سنتم الإختيار

تبدأ في الساعة والسابعة والنصف من صباح

أعرب معالي الدكتور عبد الله بن عبد

عبد العزيز الطبية باحلرس الوطني مراحل

الصحية باحلرس الوطني ومدير جامعة

نظمت جامعة امللك سعود بن عبد العزيز
للعلوم الصحية بالرياض حف ً
ال الستقبال

امللك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية

الثانوية العامة وحملة البكالوريوس للعام

السبت  25أكتوبر اجلاري 2008م مبدينة امللك

العزيز الربيعة املدير التنفيذي العام للشؤون

عملية فصل التوأم العراقي إياد وزياد الذي
نقلته طائرة اإلخالء الطبي من مدينة املوصل

عن فخره واعتزازه باليوم الوطني الذي

العراقية إلى العاصمة الرياض في شهر أبريل

املاضي على ضيافة املدينة الطبية بنا ًء على
توجيهات خادم احلرمني الشريفني امللك

عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله .وتسبق
هذه اجلراحة بيومني عملية جتريبية وهمية
بحضور والدي التوأم وبذلك ترتفع خبرة
اململكة العربية السعودية في اجلراحات

السيامية إلى  20عملية ناجحة واحلمد لله.

واستكمل الفريق الطبي جاهزيته إلجراء

العملية خالل سبع مراحل تستغرق مدتها من  17إلى  18ساعة إن شاء الله بنسبة خطورة ال تتجاوز  ،%35ويشارك فيها ألول مرة فريق
طبي وجراحي من دولة العراق الشقيقة ميثلون تخصصات التخدير وطب األطفال واجلراحة والعناية املركزة ،وذلك استجابة لطلبهم

الرامي إلى االستفادة من خبرة اململكة العربية السعودية في هذا النوع من اجلراحات النادرة.

هذا وقد سبق أن التقى والدا التوأم مبعالي الدكتور الربيعة وأعضاء فريقه الطبي واستمعا إلى شرح مفصل عن العملية ومراحلها ونسبة
خطورتها وكل ما يتعلق بها.

ومن اجلدير بالذكر أن التوأم بقي على ضيافة مدينة امللك عبد العزيز الطبية ملدة نصف عام تقري ًبا وكانت حالته حرجة وصعبة في
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يجسد مالحم بطولية عظيمة قادها اإلمام

امللك املؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن
آل سعود طيب الله ثراه .وقال إن ذكرى هذا

اليوم ليست مظه ًرا احتفائ ًّيا؛ وإمنا هي قراءة
متع ِّمقة مللحمة بناء وطن ،واستلها ًما ملسيرة وفدائية قائد حمل طموحات وطنية كبيرة مت َّكن

طالبها املستجدين في مساري حملة
الدراسي احلالي 1430 -1429ه ـ بحضور
األستاذ الدكتور يوسف بن عبد الله العيسى

وكيل اجلامعة للشئون التعليمية وعميد
كلية الطب واألستاذ الدكتور علي بن

سليمان التويجري عميد القبول والتسجيل
وشؤون الطالب والدكتور إبراهيم العلوان

وهمته العالية.
من حتقيقها بقوة إميانه وبت َّوكله على الله حق التوكل ،وبعزميته َّ
جاء ذلك في التصريح الذي أدلى به لـ (نبض اجلامعة) بهذه املناسبة ودعا معاليه جميع

الطب والدكتور محمد املعمري العميد

العملية وأنشطتهم اليومية وفي تنمية مشاعرهم الوطنية من أجل هذا الوطن الغالي الذي

و الدكتور محمد اخلازم العميد املشارك

أبناء الوطن وخاصة النشء من أبنائنا وشبابنا إلى االقتداء بهذه السيرة العطرة في حياتهم
أصبح اآلن من الدول التي حتتل موقع الريادة في مختلف املجاالت الفكرية والعلمية

والثقافية واحلضارية.

العميد املشارك للشؤون األكادميية بكلية

املشارك للشئون السريرية بكلية الطب

للشؤون األكادميية والطالب بكلية العلوم
الطبية التطبيقية والدكتور عبد احملسن

ونوه معاليه إلى أهمية االستفادة القصوى من تلك الدروس في كل شؤون احلياة حتى

الكشي رئيس قسم العلوم األساسية في

العلم واملعرفة وفي صناعة السالم العاملي وذلك من خالل احتكامها ملبادئ وموجهات

وذلك بالقاعة الرئيسية مبقر كلية الطب

حتافظ اململكة العربية السعودية على مكانتها الثقافية وعلى دورها احلضاري في نشر
الشريعة اإلسالمية السمحة التي يهتدي بها والة أمرنا حفظهم الله وعلى رأسهم خادم
احلرمني الشريفني امللك عبد الله بن عبد العزيز أيده الله.

البرنامج التحضيري للكليات الصحية
والعلوم الطبية التطبيقية.
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عا�شق التغيري
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د .عبداهلل الربيعة

يتفقد �سري الدرا�سة مع بداية العام اجلديد

مواقف جديدة
ملن�سوبي اجلامعة
وطالبها
يجري حالياً إعداد و جتهيز مواقف مظللة خاصة بسيارات الطالب و منسوبي اجلامعة
مصممة لتلبية احتياجات الطالب واملساهمة في فك االختناقات املرورية مما
وهي
َّ
سيؤدي إلى انسياب حركة املرور وتقنينها داخل اجلامعة.

صرح بذلك لـ (نبض اجلامعة) األستاذ الدكتور علي بن سليمان التويجري عميد القبول

كان اخلشم صحراء قاحلة يأتي اسمه
مقروناً بالعان (الناقة) ،سمعت به عندما

والتسجيل وشؤون الطالب وقال إن هذه املواقف ُج ِّهزت وفق املواصفات احلديثة و ُز ِّودت
بكافة وسائل السالمة املعترف وذلك في إطاار اجلهود التي تبذلها اجلامعة من أجل

كنت صغيراً في نشرات األخبار وهي

تتحدث عن تدريبات جتريها وحدات
احلرس الوطني خارج منطقة الرياض

مبنطقة خشم العان .نحن الذين ال نعرف
قيمة الصحراء جيداً لم يكن يخطر ببالنا

ومعنى غالياً
أن هذا اخلشم يحمل قيمة
ً
لدى باني حرسنا الوطني املجيد .مرت
السنون وإذا بي أنتقل إلى الرياض وأزور
اخلشم؛ فما وجدته خشماً وما وجدت

حث معالي مدير اجلامعة الدكتور عبد

والتقنية املتاحة باجلامعة مؤك ًدا أن

القبول والتسجيل وشؤون الطالب واألستاذ

اجلدد على اجلد و االجتهاد في حتصيل

ومنوذجا لغيرها في مجال
صاحبة ريادة
ً

استقبالهم العمداء املشاركون بكليتي الطب

الله بن عبد العزيز الربيعة الطالب
العلم ،واملثابرة على التزود بأكبر قدر

من املعلومات وعلى اكتساب املهارات

واخلبرات والتجارب من برامج التدريب

والدراسات التطبيقية التي يتيحها املنهج

اجلامعة بجهود اجلميع وتفانيهم ستكون

التعليم الصحي احلديث القائم على أفضل
املناهج وعلى آخر ما توصل إليه العلم من

تقنيات في مجال التعليم اإللكتروني.

يوسف بن عبد الله العيسى وكيل اجلامعة

اجلامعة التي تبنى صروحها فوق رمال

ونصحهم بتسخير كل أوقاتهم للدراسة

للشؤون التعليمية والدكتور راشد الراشد

واالستفادة من كل اإلمكانات العلمية

الدكتور علي بن سليمان التويجري عميد

اخلشم الذهبية بجوار املدينة الطبية

العتيدة؟

كنت أود أن تسمى صحيفتنا هذه مبا يدل

على خشمنا هذا ،اخلشم الذهبي ،لكن
ومبا أن رأيي لم يكن له الغلبة ،فلتسمحوا
لي بهذا االسم عنوا ًنا لزاويتي املتواضعة
هذه التي أبدأها معكم باحلديث عن

أول سبتمبر املاضي 2008م إلى الثالث منه بحضور

اجلامعة التي نرى طموحه فيها كجامعة

ويسر لنا كثي ًرا من خطوات البناء
سهل
َّ
والتأسيس ،وثالث امتيازاتنا هو وجود قائد
التحدي والتغيير على رأس هرم جامعتنا،

معالي الدكتور عبدالله الربيعة .فمعاليه
عاشق للتغيير والتطوير ولذلك نراه يغامر

بولوج الشؤون الصحية في منظومة التعليم
العالي من مبدأ ثقته بقدراته وقدرات

منسوبيها في تقدمي املتميز في هذا
املجال ،وعدم مهابته للتغيير مثل كثير من

القادة اإلداريني .ليس ذلك فقط؛ بل إن

معاليه مت َّيز بفتح ضوء التغيير ثم ترك لنا

التفاصيل من مبدأ منح الصالحيات والثقة
بالصف الثاني من قيادات هذه اجلامعة.

التحدي الذي يجب أن نتعامل معه يتمثل
في بناء جامعة عصرية بكل ما حتمله

الكلمة ،ليس فقط في املباني فتلك أمرها
سهل في وجود املادة ،ولكن في تكوين بنية

فكرية معرفية ثقافية تنظيمية تسهم في
تقدمي إضافة نوعية يفاخر بها وطننا في

مجال التعليم الصحي والتعليم العالي وبناء
اإلنسان معرفياً وثقافياً.
حممد عبداهلل اخلازم

ببعض .

كما شمل برنامج اللقاءات تعريف الطالب بوحدات الكلية و االمكانات املتاحة بها من أجل
اإلستفادة منها مع التكيف واإلنسجام داخل مجتمع اجلامعة .

والدكتور مايكل سيفلدت والدكتورة حنان بلخي والدكتورة حنان قادري والدكتور محمد

الفترة املاضية بأكثر من  120ورقة

ُقد م في مؤمتر صحفي ثم
الدراسات لت َّ

على مرضى تل ُّيف الكبد املصابني بتسمم

التدريس هم األستاذ الدكتور محي الدين مجذوب

السلطان والدكتور عبد احملسن الكشي والدكتور ماجد اجلريسي.

قدم كل من الدكتور
قدم بروفسور مجذوب ورشة عمل ضمن فعاليات املؤمتر ،كما ّ
هذا وقد َّ
سيفلون والدكتورة بلخي ورقة علمية نالتا استحسان املشاركني

دورتان يف العالج الأ�سري
يعقد قسم تدريب الدراسات العليا بالتعاون مع برنامج العالج األسري مبدينة امللك عبد
العزيز الطبية باحلرس الوطني خالل املدة من  17ـ  22من شهر ذي القعدة 1429هـ ( 15ـ 20

نوفمبر  2008م) الدورة الثالثة التأسيسية في العالج األسري وذلك مبركز تدريب الدراسات
العليا ،ويعقد كذلك دورة متقدمة في تقنيات العالج األسري في شهر مارس من العام القادم

 2009م.

ووجه القسم الدعوة للعاملني في القطاع الصحي واملهتمني حلضور فعاليات الدورة بعد النجاح

الذي حتقق في الدورتني السابقتني ،وتقتصر أولوية احلضور على العاملني أو املتطوعني في

املجال الطبي النفسي أو اإلرشادي ،ويشترط لاللتحاق بها تقدمي سيرة ذاتية والعمل في مجال

متعلق بالعالج األسري.

خادم احلرمني الشريفني حفظه الله وسمو

وضعنا به القائد اإلداري لهذه السفينة.

املبني على حل املشكالت وتنمية روح العمل اجلماعي ومهارات التواصل بني الطالب بعضهم

شارك قسم العناية املركزة مبدينة امللك

تعلم أساسيات فهم األسرة وتفاعالتها وتقييمها

وليس أمامنا سوى استدراك التحدي الذي

انطباعا جيدًا بينهم ،وقد كان التركيز في
واإلجابة على أسئلتهم واستفساراتهم مما أعطى
ً
هذه اللقاءات على شرح نظام التعليم املتميز باجلامعة وكيفية االعتماد على التعليم الذاتي

األمريكية الذي استضافته مدينة تورنتو

ومع تلك امليزات فليس أمامنا سوى إدراك

نائبه وسمو مساعده للشؤون العسكرية،

زمالئهم من الطالب املرشحني للمقابلة الشخصية في عمليات التهيئة النفسية للمتقدمني

التنفسي احلاد ،بينما اهتمت أخرى

وتهدف الدورة إلى:

التحدي الذي نواجهه في حتقيق طموحات

شارك بعض طالب الدفعة السابقة .الذين رشحتهم عمادة القبول والتسجيل الستقبال

أكثر من ألف متخصص من مختلف أرجاء املعمورة.
وم َّثل الكلية في هذا املؤمتر سبعة من أعضاء هيئة

فريدة متميزة من نوعها ومستواها في

ومراكزها الطبية املختلفة .هذا االنتماء

تهيئة نف�سية للمتقدمني للمقابلة ال�شخ�صية

 120بح ًثا من ق�سم العناية املركزة يف
م�ؤمترات عاملية

مبدينة براغ عاصمة جمهورية التشيك في الفترة من

احملدود لكل مبادراتنا مبا فيها هذه

حتصيل املعرفة .

�ضمن �أن�شطته العلمية وبراجمه التطويرية

الطبي الذي نظمته اجلمعية األوروبية للتعليم الطبي

بخادم احلرمني الشريفني ودعمه غير

الشؤون الصحية باحلرس الوطني ،ومدنها

بالكليات.

العزيز للعلوم الصحية في املؤمتر العاملي للتعليم

احلرس الوطني بصفة عامة هي التصاقنا

وجدارته على مدار عقود مضت ،أال وهو

وكيل اجلامعة للدراسات العليا واألستاذ

اجلامعي اجلديد وأوضح للطالب أن هذا

شاركت كلية الطب بجامعة امللك سعود بن عبد

التي نحظى بها نحن منسوبوها ومنسوبو

بها هي انتماؤنا لصرح صحي أثبت متيزه

كلية الطب في التاسعة والنصف من صباح

الطب ت�شارك يف م�ؤمتر عاملي للتعليم
الطبي برباغ

ميزات جامعتنا وحتدياتها .أولى امليزات

منطقتنا العربية .وثاني امتيازاتنا التي نعتز

التدريس واملوظفني.

املبنى يع ُّد مؤقتًا وستنتقل اجلامعة خالل
السنتني القادمتني إلى مبناها اجلديد ،كما
َّ
اطلع على جتهيزات املختبرات واملعامل

اإلثنني املاضي وبرفقته األستاذ الدكتور

ومالحقة املعلومات في أوعيتها املختلفة

اإلدارية باجلامعة وعدد من أعضاء هيئة

جاء ذلك في الزيارة التي قام بها إلى مبنى

الناقة ترعى في مرابعه ،بل وجدته صروحاً
نهضوية تشهد باالنطالقة احلضارية لهذا
الوطن العطاء .وهل َّ
أدل على ذلك من هذه

والعلوم الطبية التطبيقية ومدير الشؤون

هذا وقد تفقَّد معاليه الفصول الدراسية
َّ
واطلع على سير الدراسة فيها مع بداية العام

ٍ
لبنات قوية وراسخة
من أجل أن يكونوا
للقطاع الصحي مستقب ً
ال يشرفون
جامعتهم ويفخر بهم مجتمعهم.

الدكتور أحمد حسن متولي حيث كان في

توفير كافة وسائل الراحة لطالبها حتى بستطيعوا استثمار أوقاتهم وتوظيفها من أجل

تعلم أساس منهجي في العالج األسري

احلصول على إطار لفهم بناء األسرة بحسب نظريات النظم وتطور األسرة

احلصول على مهارات حتليل حاالت بحسب املعايير املهنية للعالج األسري باستخدام أطر

نظرية مناسبة.

تدريب املشاركني على مهارات حتليلية متقدمة في العالج األسري.

عبد العزيز الطبية بالرياض خالل
بحث في مؤمترات عاملية بأوربا وأمريكا
وكندا

تعلقت

محاورها

باختصاص

العناية املركزة وحظيت نتائجها جميعها

باهتمام ملحوظ.

الكندية ولذا فقد اختيرت من بني مئات

تُو زَّع خالصة نتائجها على الصحف
العاملية.

كما أجرى القسم مجموعة من األبحاث
العلمية السريرية التي استهدفت التوصل

ونالت ورقة البحث التي أعدها القسم

إلى أفضل الطرق العالجية وذلك

سكر الدم على مرضى العناية املركزة

املتحدة وكندا وأوروبا وأستراليا.

حول التبدالت اليومية في مستوى
واضحا من املشاركني في
اهتما ًما
ً

املؤمتر السنوي جلمعية أمراض الصدر

بالتعاون مع مراكز عاملية في الواليات
وركزت بعض هذه األبحاث على مجال

التنفس االصطناعي عند مرضى الفشل

منوذج للتعليم والتدريب والبحث

هذا وقد حتدد  30أكتوبر  2008موعدًا نهائ ًّيا لتسليم السيرة الذاتية مع التنويه إلى أن
البرنامج معتمد ساعات تعليمية من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

الطبية (New England Journal

 )of Medicineومجلة اجلمعية الطبية
األمريكية.

من جهة أخرى فقد اعتمد القسم

أحدث الوسائل التقنية املتاحة عامل ًّيا
ملعاجلة مرضاه ،ولذا فقد متكن حدي ًثا

من إدخال أجهزة غسيل الكبد لعالج
ً
أيضا
املصابني بفشل كبدي حاد ،ومت َّكن

ليوافق رؤية ورسالة الطرفني وذلك من أجل تقدمي أفضل اخلدمات التعليمية في بيئة
إيجابية وعملية آمنة إضافة إلى مساهمته في دعم املبادرات البحثية في مجال التمريض
مما يؤدي إلى ترقية املهنة محل ًّيا ودول ًّيا .واستهدفت اللقاءات التي كان يعقدها ممثلون

االهتزازي لتكتمل لديه بالتالي أحدث

التنفسي احلاد.

واعتمد باإلضافة إلى ذلك أحدث

عن الطرفني أسبوع ًّيا طوال أربعة أشهر إلى تقومي ومراجعة منوذج التمريض التعاوني
بينهما بغية صقل وتوضيح وجتاوز سلبيات النموذج التي كانت تواجه برامج التدريب العملي

املقيمني وطالب الطب وشمل ذلك

هيئة التدريس بالكلية ورؤساء األقسام الداخلية بإدارة التمريض وشارك فيها  100شخص
مت َّكنوا من التع ُّرف على ماهية النموذج وطرق التعاون واألدوار املختلفة لكل شخص بجانب

يتيح للطالب املقيمني إمكانية التدريب
على دمى تُقلِّد احلاالت احلرجة املختلفة

لطالبات ومتدربات الكلية .وفي إطار هذا التعاون عقدت مؤخ ًرا ورشة عمل ضمت أعضاء

قسم الطب الباطني في مدينة امللك عبدالعزيز الطبية ،األستاذ منصور الدهيمان أخصائي

العالج األسري بقسم الصحة النفسية مبدينة امللك عبد العزيز الطبية.

عاملية شهيرة مثل مجلة النيو اجنلند

الوسائل التي يُق ِّد مها ملرضى الفشل

التمريض إلى منوذج للتعاون للتعليم والتدريب والبحث في مجال التمريض ثم أعيد تصميمه

السريرية (اإلكلينيكية) تع ُّد جز ًءا ال يتجزأ من العملية التعليمية لطالبات التمريض ألنها
تفي بالغرض األساسي املتمثل في إتاحة الفرص للطالبات للتعامل مع املرضى في مختلف

كلية الطب جامعة امللك سعود ،األستاذة رهام قصاص أخصائية عالج أسري في برنامج

باألنسولني على مرضى العناية املركزة.
وقد لخُ ِّ صت نتائج هذه األبحاث في أكثر
من  70مقا ًال و نُشرت في مجالت طبية

توصلت كلية التمريض بجامعة امللك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية بالرياض وإدارة

ويشارك في تقدمي الدورة كل من :الدكتور عمر املديفر استشاري طب نفس األطفال واملراهقني

اجتماعي متخصص في العالج األسري قسم الطب النفسي مبستشفى امللك خالد اجلامعي

في الدم ،وكذلك تأثير العالج املكثف

من إدخال طريقة التنفس االصطناعي

األنظمة والقوانني املتعلقة بهذا التعاون.

والعالج األسري والزوجي ورئيس قسم الصحة النفسية واملشرف على برنامج العالج األسري

بدراسة تأثير العالج بالهيدروكورتيزون

من جانبها أوضحت الدكتورة هيا الفوزان عميدة الكلية في هذا اخلصوص أن اخلبرة

املواقف وتطبيق النظريات واملهارات التي سبق أن اكتسبنها ،ويلزمنا هنا التأكيد على أن
مزجا دقي ًقا من املهارات ومستوى عال من االلتزام من
التعليم السريري الناجح يتطلب
ً

عضو هيئة التدريس واملوظف والطالب ،وبالتالي فإن من املهم أن ينشأ تعاون مشترك ينمي
عالقات ديناميكية فعالة لتبادل املعلومات ووجهات النظر واملهارات.

الوسائل

التعليمية

لتدريب

األطباء

افتتاح مختبر (احملاكاة الطبية) الذي

باستعمال أساليب إلكترونية متطورة

متكنهم

من

وضع

أنابيب

اإلنعاش

التنفسية والوريدية ضمن ظروف أقرب
ما تكون إلى الواقع مما يحقق التدريب
املطلوب مع ضمان سالمة املرضى.

ويع ُّد هذا املختبر هو األول من نوعه
في مجال العناية املركزة على مستوى
منطقة الشرق األوسط.

�أخبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

السبت  26شوال  1429هـ املوافق  25أكتوبر 		2008

كلية التمري�ض
ت�ستقبل م�ستجداتها

ابن نحيت لواء ركن

يوم السبت املاضي  12شوال 1429هـ

(11

أكتوبر

2008م)

املقيمني في تخصص طب األطفال مبدينة امللك

برنامجاَ
عميدتها الدكتورة هيا الفوزان
ً

عبد العزيز الطبية ـ الرياض في أكتوبر 2008م

الستقبال طالباتها املستجدات للعام

وهم :الدكتور مشتاق عبد الباقي ،الدكتور
أمين بكار ،الدكتور فواز فاروقي ،الدكتورة رمي

الدراسي 2009/2008م.

ورحبت الدكتورة الفوزان في بداية
حققته

الكلية

من

إجنازات

بفضل

الله ثم بدعم إدارة اجلامعة وأوصتهن
ببذل اجلهد واملثابرة على طلب العلم

في أوعيته املختلفة واملتاحة بصورة
واسعة

داخل

من اإلمكانات

اجلامعة

واإلستفادة

العلمية و اإللكترونية

املهيزعي ،الدكتورة نورا العنزي ،الدكتورة ندى
صدرت املوافقة السامية الكرمية على ترقية

إلى رتبة لواء ركن ليشغل منصب قائد الطب

الطاسان ،الدكتورة أحالم العتيبي ،الدكتورة

العميد الركن منصور بن معيض بن نحيت
العسكري امليداني.

وع َّبر اللواء ركن منصور بهذه املناسبة عن
خالص سعادته بهذه الثقة الغالية معر ًبا عن

احلديثة في عمليات اإلطالع ومتابعة
وأكدت الدكتورة الفوزان لطالباتها أن

وسمو نائب رئيس احلرس الوطني وسمو

جميع اقتراحاتهن ومالحظاتهن هي محل

اهتمام العاملني في الكلية وذلك لبناء
شخصية لها دورها الفعال في خدمة

املجتمع بإذن الله.

احلرمني الشريفني وسمو ولي عهده األمني

جنود األسمري ،الدكتورة ندى اجلاسم ،الدكتورة
رؤى الناصر ،الدكتور أحمد باعامر ،الدكتورة

زهرة اإلبراهيم ،الدكتورة نيهال السدحان.

باكلكا �إىل رتبة
عقيد مهند�س

عقدت املدرسة الطبية العسكرية للعلوم الصحية املساعدة دورة إنعاشية في مجال

تطبيقات احلاسب اآللي ومبادئ الشبكات هدفت إلى التعريف بأنظمة تشغيل احلاسب

اآللي والتدريب على متديد وإعداد الشبكة الداخلية.

تلقَّى األستاذ أحمد بن إبراهيم احمليميد

املستشار القانون للشؤون الصحية موافقة

وشارك في هذه الدورة التي استمرت ملده  35يو ًما عدد من ضباط وأفراد الطب
العسكري امليداني .وفي نهاية الفعاليات رفع املتدربون شكرهم وتقديرهم لسعادة قائد

اللجنة العلمية للمؤمتر السنوي للخدمات

الذي يخدم املصلحة العامة للحرس الوطني.

محاضرة بعنوان( :التحقيق واحملاكمة في

الطب العسكري امليداني اللواء ركن منصور بن معيض بن نحيت على دعمه املتواصل

الطبية للقوات املسلحة على إلقاء
قضايا األخطاء الطبية) ضمن فعاليات

م�ؤمتر عاملي لطب الأطفال بالأح�ساء

املؤمتر الذي سيعقد خالل الفترة من  19ـ

يعقد قسم طب األطفال باملنطقة الوسطى بالتعاون مع مستشفى امللك عبد العزيز باألحساء

في الساعة الثانية والنصف ضمن برنامج

 20ذي القعدة 1429هـ .وستبدأ احملاضرة

نائب رئيس احلرس الوطني املساعد للشؤون
العسكرية سائ ً
ال الله عز وجل أن يكون عند

صدرت املوافقة على ترقية املدير التنفيذي

وجهده للبذل والتفاني والعطاء خدمة لوطننا

بالقطاع الغربي إلى رتبة عقيد مهندس،

ويشارك في املؤمتر محاضرون دوليون من كندا وأمريكا مبوضوعات تتعلق بأمراض األطفال

جاء ذلك في اخلطاب الذي تلقاه األستاذ

خبراتهم وجتاربهم في هذا املجال.هذا وقد وجه القسم الدعوة لألطباء واملختصني واملتدربني

العتيبي مدير عام اإلدارة العامة للخدمات

حسن ظن والة األمر مؤكدًا تسخير كل وقته

وجتدر اإلشادة إلى أن انضمام هذه الدفعة

حاجة الوطن ملزيد من الكفاءات في املجال

الكبيرة مع األمنيات اخلالصة بالتوفيق في

الصحي و قطاع التمريض بوجه خاص.

هم :الدكتور ياسر السيوفي ،الدكتورة رقية

د .أحمد احمليميد

املؤمتر العاملي األول لطب األطفال في الفترة من  23إلى  25من شهر مارس القادم 2009م

العزيز.

من الطالبات يأتي كمساهمة في دعم

حسونة .كما استقبل البرنامج دفعة جديدة

هذه السنة تضم تسعة من األطباء والطببيات

أسمى آيات الشكر واالمتنان إلى مقام خادم

ا ملنهج .

دورة يف تقنية املعلومات وال�شبكات

أنهى ستة أطباء البرنامج التدريبي لألطباء

شرف

البرنامج بالطالبات مؤكدة على ما

تخريج دفعة يف
الربنامج التدريبي

حما�ضرة يف ق�ضايا
الأخطاء الطبية

بطب الأطفال

نظمت كلية التمريض بالرياض مبقرها
على
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تهانينا الصادقة للواء منصور بهذه الثقة
أداء جميع مهامه.

ال�ش�ؤون ال�صحية بالقطاع ال�شرقي

كرم  12من موظفيها
ُت ِّ

مستشفى اإلمام عبد

للقطاع الشرقي 12
موظ ًفا من موظفي

الرحمن بن فيصل

بالدمام و مستشفى
امللك

العزيز

باألحساء وذلك خالل

احلفل

وقد تفضل اللواء ركن نايف الشويب مساعد

وكيل احلرس الوطني للشؤون العسكرية
بالقطاع الغربي بتقليد العقيد باكلكا رتبته

اجلديدة وقد عبر العقيد مهندس خالد
عن عظيم امتنانه وسروره بالثقة امللكية

الكرمية مؤكدًا أن الترقية ستكون حافزًا له
لبذل مزيد من اجلهد والعطاء في خدمة

دينه ثم مليكه ووطنه.

ك َّرمت الشؤون الصحية

عبد

للتشغيل بالشؤون الصحية باحلرس الوطني

الذي

أقيم

مؤخ ًرا حتت رعاية

األستاذ عبد الله العماري مدير عام التشغيل نيابة عن معالي الدكتور عبد الله بن عبد العزيز
.الربيعة املدير العام التنفيذي للشؤون الصحية باحلرس الوطني

ومنسوبات الكلية من طالبات وموظفات مع بداية العام الدراسي اجلديد مبشيئة
الله.

وتأتي هذه اخلطوة ضمن حتقيق أهداف كلية التمريض في العمل على تطوير املهارات
اللغوية جلميع منسوبيها.

يف جمل�س اجلمعية ال�سعودية

َّ
رشحت وحدة طب الدم واألورام عند

منصب وكيل اجلامعة للتطوير واجلودة

عميد القبول والتسجيل وشؤون الطالب

ممثلة لها في املجلس التنفيذي للجمعية

والدكتور أحمد بن حسن متولي ،تخرج من

الطبية األساسية والدكتور محمد الهران مدير عام الشؤون اإلدارية وعدد من أعضاء

الطب الباطني تخصص (أمراض الكلى)،

وتضمن برنامج احلفل كلمة للدكتور العيسى أثنى فيها على الدكتور بشير وقال إنه

لأمرا�ض الدم والأورام
األطفال رئيستها الدكتورة رمي السديري
السعودية ألمراض الدم واألورام لدى

األطفال هذه اجلمعية الوليدة التي أنشئت
واألورام عند األطفال في اململكة العربية

أهدافها املنشودة.

مركز تدريب
يف جراحة
احلنجرة
يُ ِّ
خطط قسم األنف واألذن واحلنجرة

اللغة املختلفة كاالستماع واحملادثة والقراءة والكتابة إلى جانب املهارات األخرى .وجاء

في الدراسة واحلياة اليومية والتي أصبحت متطلبا ضروريا في احلياة العملية.

منهن إتقان هذه اللغة التي ستكون لغة التواصل بشكل أساسي بينهن وبني زميالتهن

الكفاءات

العلمية

األكادميية

املتميزة

الطبية للحرس الوطني بجدة إلى إنشاء
احلنجرة لألطفال بالتعاون مع القسم النظير
مبدينة امللك عبد العزيز الطبية بالرياض

وذلك كجزء من الهيئة السعودية للتدريب.

الدكتور أحمد بن حسن متولي ،ليشغل
النوعية (بالتكليف)،

جامعة امللك سعود وأكمل دراسته بكندا في
وتدرج في العمل األكادميي حتى شغل رتبة

أستاذ ورئيس لقسم الباطنة بكلية الطب

بجامعة امللك سعود وكان آخر منصب تقلده
ملحقاً تعليمياً بكندا.
وتسعد اجلامعة بانضمام مثل هذه الكفاءات
املتميزة لتنجز بالتعاون مع زمالئها أعضاء

هيئة التدريس باجلامعة خطط التنمية
والتطوير والتحديث ،لتنهض اجلامعة

برسالتها .

وتتواجد مساعدة معمل اللغة بشكل دائم ملساعدة الطالبات في االستفادة من هذه

البرامج وغيرها من اإلمكانات املتوفرة ولإلجابة عن أي استفسارات او تساؤالت.

اجلسم.

والتقومي.

ذكر ذلك لـ (نبض اجلامعة) األستاذ الدكتور محي الدين مجذوب رئيس قسم التعليم

الطبي الذي حتدث ً
أيضا معر ًبا عن أسفه الفتقاد الكلية الحدى كفاءاتها و أصحاب
املساهمات الفعالة في تطوير املنهج.
وقال إن الدكتور بشير له مشاركات عديدة في وضع املنهج ونظام التقومي وفي وضع

برامج العلوم الصحية واألنشطة العلمية األخرى على مستوى طالب السنوات النهائية
متمنيا له التوفيق في موقعه اجلديد وعطا ًء علمياً متميزاً.

بتعيني معيدين ومعيدات باشر معظمهم
مهام عملهم في األقسام اإلكلينيكية

إلكترونية أو وسائل أخرى.

والفكني من خالل استزراع أجزاء أخرى من

مساهمات واضحة وإضافات تطويرية ملموسة في قسمه وساهم بفعالية في املنهج

اجلامعة للشؤون التعليمية فرز الطلبات

باحلرس الوطني كافة اإلجراءات املتعلقة

خاصة فيما يتعلق بأورام الرأس والرقبة
التي شملت إزالة األورام وجتميل الوجه

صاحب خبرة طويلة في مجال التعليم الطبي إذ أنشأ عدة مدارس في هذا املجال وله

 39من بينهم  30باشروا العمل بالفعل

بالتعاون مع نظيرتها بالشؤون الصحية

ويحرص القسم على البحث الدائم عن كل ما من شأنه الرقي مبستوى اللغة االجنليزية
سواء من البرامج التي يتم انتقاؤها بعناية ودقة كاملوجودة حاليا في املعمل أو كتب

هيئة التدريس وطالب الكلية.

ِّ
موض ًحا :لقد
وأضاف الدكتور اله َّر ان

واملعقدة التي سبق أن أجراها بالتعاون مع
بعض األقسام األخرى مثل قسم التجميل

واألستاذ الدكتور علي هجير رئيس قسم العلوم

استكملت الشؤون اإلدارية باجلامعة

بفرعي اجلامعة بجدة واألحساء عبر

بسبب سوء الفهم أو ترجمة خاطئة قد تسبب أضرارا بليغة ال قدر الله.

واألستاذ الدكتور علي بن سليمان التويجري

من املتقدمني لإلعادة بها وتو َّلت جلنة
مختصة تش َّكلت برئاسة األستاذ الدكتور

ويُجري القسم قري ًبا أول زراعة قوقعة
لألطفال غير القادرين على السمع ،مما

يشكل امتدا ًدا للعمليات واجلراحات النادرة

الله العيسى وكيل اجلامعة للشؤون التعليمية

تعيني معيدين ومعيدات بكليات اجلامعة

كما اكتملت إجراءات تعيني العديد من

املقيمات وأعضاء الفريق املعالج والعاملني في املستشفى  ،و أية أخطاء قد حتدث

خالل احلفل الذي أقامه مبقر الكلية .

عميد كلية الطب وعمداء الكلية املشاركني

مركز تدريب للتخصص الدقيق في جراحة

وبالنسبة خلريجات كلية التمريض فهناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتقهن وتتطلب

فترة الصيف املاضي األستاذ الدكتور بشير

التقنية املتطورة واملتسارعة ،فقد انضم
مؤخراً لعضوية اجلامعة سعادة األستاذ

وقد مت جتهيز املعمل بعدد من األجهزة احلديثة املربوطة بشبكة االنترنت .إعداد

ذلك انطالقا من إميان الكلية بأهمية اللغة االجنليزية كونها لغة عاملية يحتاجها اجلميع

و َّد ع قسم التعليم الطبي بكلية الطب خالل

للمساهمة في رفع جودة األداء ومواكبة

والرأس والرقبة مبدينة امللك عبد العزيز

مجموعة من املواقع التي تساعد اجلميع والطالبات بشكل خاص على تطوير مهارات

الطب تودِّع �أ.د .ب�شري حمد
خالل ال�صيف

وحضر احلفل األستاذ الدكتور يوسف بن عبد

على املك َّرمني وحثهم على بذل مزيد من اجلهد ليكونوا قدوة لزمالئهم في جميع إدارات وأقسام
املستشفيني .وتسلَّم املك َّرمون في نهاية فقرات احلفل الهدايا التذكارية وشهادات الشكر

اللمسات األخيرة والتأكد من جاهزية معمل اللغة االجنليزية اجلديدالستقبال منسوبي

�أ.د� .أحمد متوىل
وكي ًال باجلامعة

الطبية للقوات املسلحة.

تنفيذاً لسياسة اجلامعة في استقطاب

السعودية مع التخطيط واحملاولة لتحقيق

يقوم قسم اللغة االجنليزية والدراسات الثقافية بكلية التمريض حاليا بوضع

والتمريض في مجال طب األطفال.

احلميد من اللواء طبيب كتاب بن عيد

حمد منسق املنهج بقسم التعليم الطبي وذلك

وتضمن برنامج احلفل كلمة إلدارة التشغيل وكلمة للشؤون الصحية بالقطاع الشرقي ألقاها

معمل جديد للغة الإجنليزية بكلية التمري�ض

مع عرض آلخر املستجدات في تشخيص أمراض األطفال وعالجها ويقدموا بجانب ذلك

أول أيام املؤمتر

د .رمي ال�سد يري

حديثا ملناقشة كل ما يتعلق بأمراض الدم

الدكتور أحمد العرفج ثم كلمة ملعالي للدكتور الربيعة ألقاها نيابة عنه األستاذ العماري أثنى فيها

وذلك بفندق اإلنتركونتتنتال مبدينة األحساء ،وتسبقه دورة في اإلنعاش الطبي لألطفال.

اجللسة الثانية التي ستعقد يوم اإلثنني

باملستشفيات و أقسام كليات اجلامعة،

املعيدين واملعيدات على نفس البرنامج
إدارات التوظيف هناك.

يوسف بن عبد الله العيسى وكيل
وإجراء املقابالت قبيل بداية العطلة
ا لصيفية .

ثمن املعيدون كل التسهيالت
هذا وقد َّ
التي وجدوها باجلامعة مؤ ِّكدين أنها

و 9سيباشرون مع بدايات هذا الفصل.

وبلغ عدد الذين قبلوا للتوظيف بفرع

جدة  49من بينهم  34باشروا العمل

بالفعل و  15سيباشرون مع بدايات هذا
أما بفرع األحساء فقد بلغ عدد الذين

الهران واألستاذ الدكتور علي بن سليمان

العمل بالفعل و  8منهم سيباشرون مع

ذكر ذلك لـ (نبض اجلامعة) الدكتور
الشؤون اإلدارية باجلامعة وقال لقد

التويجري عميد القبول والتسجيل أجابا

استقبلت اجلامعة طلبات عدد كبير

بلغ عدد الذين قبلوا للتوظيف بالرياض

ساعدت كثي ًر ا على تسريع إجراءات
التحاقهم بوظائفهم ،وتضمنت هذه

التسهيالت حلقة تعريفية برئاسة الدكتور

محمد بن عبد الله الهران مدير عام

وأولياء األمور واستفساراتهم.

خاللها على أسئلة املعيدين واملعيدات

ا لفصل .

قبلوا للتوظيف  10من بينهم اثنان باشرا

بدايات هذا الفصل.
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ا�ستطـ ـ ــالعات

السبت  26شوال  1429هـ املوافق  25أكتوبر 2008

كلمات من نب�ض القلوب لوطننا املحبوب

من�سوبو املنظومة ال�صحية باحلر�س الوطني :حب و وفاء ..انتماء و عطاء
جهود جبارة وهمم عالية خلف ما حتقق للمملكة من �إجنازات
اليوم الوطني مناسبة وطنية حتمل مضامني
ودالالت عميقة ،فهو استعادة للحظات حاسمة
في تاريخ الوطن قادها البطل عبد العزيز بن عبد
الرحمن آل سعود ،وهو يحمل طموحات التوحيد
والبناء على حدقات عينيه ،فبعد مالحم وبطوالت
سجلها التاريخ بأحرف من نور أعلن رحمه الله
تأسيس اململكة عام 1351هـ ..ولكي يكون هذا
ً
نابضا لدى أجيالنا احتفلت اجلامعة
التاريخ ح ًّيا
واملدن الطبية) باحلرس الوطني بذكرى هذا اليوم
املجيد خالل شهر رمضان املاضي ( 23سبتمبر
2008م) ..وكانت لهما وقفة للتع ُّمق في قراءة ما
تختزنه من معان سامية ليتعرف عليها أبناؤنا
وبناتنا إميا ًنا واعتزازًا بها واستلها ًما لها في
مسيرتهم الوطنية ..استطلعت (نبض اجلامعة)
مشاعر بعض منسوبي هذه املنظومة الصحية
العمالقة حول هذه املناسبة العظيمة.

د.بندر القناوي
صناعة وطن

أ .د .يوسف العيسى

شعا ًرا لدولته الوليدة التي أعلن تأسيسها

حتدث في البداية الدكتور بندر بن عبد

في التاسع عشر من جمادى األولى

و ومدير عام الشؤون الطبية للشؤون
الصحية باحلرس الوطني معبراً عن
اعتزازه بهذه املناسبة املجيدة التي تُش ِّكل

التي جتعلنا نزهو ونباهي بها ،ويحق لنا

التمزق

مالمح مستقبلنا الذي تستشرفه خططنا

والرخاء والرفاهية في ظل حتكيم شرع

احملسن القناوي أمني عام مجلس اجلامعة

حاضرنا الزاهي املاثل أمامنا اآلن ،وترسم
اخلمسية وفق رؤى علمية دقيقة تنقلنا

مبشيئة الله إلى قائمة دول العالم املتقدم،
وقال لقد سجل التاريخ للملك عبد العزيز
بن عبد الرحمن آل سعود ـ طيب الله

ثراه ـ قدرته على حتقيق طموحاته بقوة

إرادته وإخالص ن َّيته وصدق عزميته
في أن يصنع وطنًا كبي ًرا أضحى اآلن
كيا ًنا حضار ًّيا مؤث ًرا وذا ثقل إقليمي
وعاملي ،وتؤول إليه ريادة األمة العربية
واإلسالمية .وها هم أبناؤه البررة يسيرون

عام1351هـ ،إنها من العالمات املضيئة
ذلك ألنها متثل ميالد وطن عانى من
وحت َّول إلى كيان ينعم باألمن واالستقرار

الغربي ومدينة امللك عبد العزيز الطبية

ويتابع الدكتور خشيم ـ أن هذه الذكرى

الله في كل أمور حياتنا ،وعلى هدي كتاب

الذي نحتفل بذكراه الثامنة والسبعني هذه
األيام؛ يقف املرء حائراً عن ماذا يتحدث؟

في هذا البلد يشعر فيها ويتحسس
استشراف املستقبل الذي تبنيه السواعد

الذين نذروا أنفسهم لتوحيد األمة ول ِّم
الشمل حتى أصبحت مملكتنا مملكة

يستعرض في سطور والواقع يشهد بذلك.

واإلخالص لتحمل اإلضاءات للسير في

الله وسنة رسوله ،وهاهم أبناء القائد
امللهم يواصلون حركة البناء والتنمية
والتشييد والتحديث مما حقق ململكتنا

نهضة حقيقية شملت مجاالت التعليم
والثقافة والصحة والصناعة واالقتصاد

وجعلها تتحول إلى دولة عصرية حتظى

باحترام العالم.

ملك وهب نفسه للوطن

إمكاناته ومهاراته للمشاركة في تنمية

يستنيرون بإجنازاتها في مسيرة حياتهم

ويقتدون بها في إسهاماتهم الوطنية.

حلظة حاسمة في تاريخنا
كما ع ِّبر األستاذ الدكتور يوسف بن
عبد الله العيسى وكيل اجلامعة للشؤون

التعليمية وعميد كلية الطب عن اعتزازه

وفخره مبناسبة شكلت حلظة حاسمة في
تاريخنا احلديث ،حلظة جمعت فيه اململكة

شتاتها وت َّوحدت حتت راية ال إله إال الله
التي أتخذها القائد املؤسس رحمه الله

خاللها تذكر أمجاد املاضي والتبصر في

لهذا الوطن امللك عبد العزيز بن عبد

بعون منه وسند من رجال مخلصني من

والتناحر

والفرقة

والشتات،

بطوالت ملك وهب نفسه للوطن ،وحمل

تكون ذكرى هذه املناسبة حافزًا ألبنائنا

للتوحيد ذكرى وللمسيرة إجنازات

شرفة عالية ونافذة مفتوحة نستطيع من

والنور على الظالم على يد االبن البار

األثر في االستفادة منهم .إن اليوم الوطني

اخلير على الشر والوحدة على الشتات

يقول الدكتور محمد بن حمزة خشيم

على ذات النهج الذي وضعه الباني
املؤسس ،ويُ ِّ
سخرون كل اجلهود واملوارد

وتطوير هذا الوطن الغالي ،ولذا يجب أن

وفق معطيات احلاضر..

واختالف مشاربهم وتخصصاتهم ابلغ

قصة التوحيد التي حقق الله فيها انتصار

واقعنا احلاضر والتطلع إلى مستقبلنا

اجلامعة للدراسات العليا في هذه املناسبة

املتاحة من أجل بناء املواطن واستثمار

أ .د .راشد الراشد

عن الذكرى الوطنية املجيدة ،وقراءتهم لها

د .محمد خشيم

املدير التنفيذي للخدمات الطبية بالقطاع
بجدة  :عند احلديث عن اليوم الوطني

وذلك ألن اإلجناز الذي مت أكبر من أن

فللتأسيس

ذكرى

وللتوحيد

ذكريات،

وللبناء مسيرة وإجنازات وقيادات ،كما أن

إقليم ًّيا ودول ًّيا ،وال بد لنا من استدعاء تلك

التضحيات العظيمة واالستنارة بها في كل
خطوة من خطواتنا في البناء والتنمية

حتى تصبح سيرة قائدنا امللك عبد العزيز
يوجه ويح ُكم أداءنا وعالقاتنا
سلو ًكا
َّ

وتعامالتنا مع أنفسنا ومع جيراننا وبقية
دول العالم.

واستطلعت (نبض اجلامعة) انطباعات

عدد من منسوبي هذه املنظومة الصحية

(مملكة اإلنسانية) فجزا الله امللك عبد
العزيز عنا كل خير ،ورحم الله خلفه من

كل ذلك بسبب االهتمام باليوم الوطني

تتالحم مع القيادة الرشيدة لبناء هذا

الهدف من اليوم الوطني هو أن تتذكر

من التالحم وااللتفاف حول القيادة

إيجابيات وسلبيات حاضرها وتخطط

البذل والعطاء لنرى هذا البلد شامخا

للحاضر واملستقبل تطلعات كثيرة..
وجتديد تأمله كل عام.

إن على جميع أبناء هذا الوطن استعادة

ذات الثقل السياسي واالقتصادي والثقافي

دروب العطاء والنماء والتقدم.

تستحق وبكل فخر واعتزاز ما سميت به

وراعي نهضتنا خادم احلرمني الشريفني

بعزم وإصرار على تطوير اإليجابي

وبجهود أبنائه البررة من بعده من الدول

القوية والفهم واإلدراك العظيم والتفاني

إخوانه ومن أبناء هذا الوطن األشم

إن الرجال املخلصني من فئات املجتمع

وقال األستاذ الدكتور راشد الراشد وكيل

هذا الكيان العظيم الذي أصبح بفضله

العزيزة على نفس كل مواطن مخلص

اختاره الله حلمل هذه األمانة وأيده

بعده من أبنائه وساروا للقاء ربهم ،وأيــد

األمة منجزاتها وتق ّوم مسيرتها وحتدد

روحه على كفيه وهو يجاهد من أجل بناء

الزاهر إن شاء الله.

الرحمن آل سعود (طيب الله ثراه) حيث

وإصالح السلبي .و في هذه األيام نستعيد
ذكريات الكفاح املسلح الذي قاد فيه امللك

املختلفة من عسكرية ومدنية والتي
الوطن الغالي لهي بحق حتتاج إلى املزيد

حتى يتسنى للجميع تقدمي املزيد من
وعزيزا ومؤث ًرا .وإن ما حتققه اململكة من

إجنازات وتطور في جميع املجاالت الطبية
واالقتصادية

واالجتماعية

والعسكرية

املؤسس عبد العزيز  -طيب الله ثراه -
شعبه على مدى جتاوز  30عاماً لتحقيق

البلد وسعيه لالرتقاء بني دول العالم

في العصر احلديث ،تت َّوجت بإعالن قيام

ليكون شاهدا على ذلك .

أول وحدة عربية ناجحة عرفها العرب
اململكة العربية السعودية عام 1351هـ
مشتملة على أربعة أخماس مساحة شبه

اجلزيرة العربية.

والثقافية والتي تشهد على تقدم هذا

سوف يثبته التاريخ على مداد من نور

مؤيدا
القائد يحمل األمانة
ً
برجال مخلصني

بتأييده من بقي منهم وعلى رأسهم إمامنا
امللك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود،
وولي عهـده األمني األمير سلطان بن

عبد العزيز آل سعود ،واألسرة احلـاكمة

يضاهى ،وملك ترجح بشجاعته وعدله
وإميانه وخوفه من رب العرش العظيم

على املوازين ..إال أن أيامنا كلها وطنية...
نعيش فيها حباً له ونتبادل التهاني في

كونها فوق العاملني أجمعني بسلطة الشرع

اإللهي وقوة اإلسالم الذي حتتكم إليها في
الكبائر والصغائر تضع قوانينها استناداً

على حكم الله وسنة نبيه صلى الله عليه
وسلم .ونستأنس بأن من يتولون أمرنا
هم أهل صالح وأئمة خير ودعاة سالم

ومحبة.

ويستدعي مهندس باكلكا ملحمة التوحيد
والبناء فيقول :ونحن نحتفي بذكرى اليوم

كل أيامنا «وطنية»

من تأسيس اململكة على يد امللك عبد

رحمه الله حيث أعلن في مثل هذا اليوم
من عام 1351هـ تأسيس اململكة العربية

ويتساءل عقيد مهندس خالد باكلكا املدير

السعودية ،مملكة اإلنسانية حيث بدأ علم

يستشعر قيمة الوطن:هل من شيء أسمى
من «الوطن» لنهيم به حباً وتيهاً؟ وهل من

الطاهرة  ،ومتر علينا اليوم هذه الذكرى

التنفيذي للتشغيل بالقطاع الغربي وهو

الوحدة يرفرف بظالله فوق هذه األرض
العزيزة العظيمة بكل معانيها .ومتر السنني

عشق أكثر سمواً ورفعة من عشق الوطن؟
ال شيء ...صدقاً ال شيء .فبحبه يشعر

ال نكاد نخرج من مناسبة إال ونعيش

أنهم والة أمر كل فعل جميل وحميد .هذا

عمر مملكتنا الغالية ننظر باعتزاز لتلك

داخل البالد وخارجها حسب ما تفرضه

الوطنية الكبير فيقول :إن اليوم الوطني

الظروف واحلاجة .وقد كان لتنوعهم

وطني» نحتفل به ونحيي ذكرى مجد ال

هذه القيادة السديدة.

الوطن الذي بني على التقوى وأسس على

لذكرى عزيزة تأتي كل عام تعيـد لألذهان

املعمورة وإمنا يعتريها شيء من النقص.

وفي السعودية وإن كان هناك «يوم

العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود

لنستلهم ذكرى التوحيد املجيدة في ظل

وكان امللك عبد العزيز بعيد النظر واسع

لم يغفل االستعانة باملستشارين األكفاء من

وهذه الرفعة التي ليست «كاملة» في بقية

الوطني التي نتطلع عبرها إلى ما حتقق

ويُعرب العميد محمد بن ظافر القحطاني
قائد الطب العسكري امليداني للقطاع
الغربي عن مشاعره بإحياء هذه الذكرى

الوطن الذي يحلم به اجلميع ويتمنون لو
أن لهم فيه مكاناً لينعموا بهذا الرخاء

الكرمية ،وأعاد هذا اليوم العزيز على
قلوبنا جميعاً أعوام عديدة وأيام مديدة

السعوديون أنهم ملوك األرض قاطبة،

احليلة يتمتع بالذكاء والدهاء؛ ومع ذلك

والغني والفقير والقوي والضعيف ...هو

العدل ويتساوى في ميزانه الكبير والصغير

وال نزال نعيش هذه املناسبات السعيدة،
أخرى .وحني نستعرض هذه السنني من
اجلهود اجلبارة والهمم العالية التي

وقفت وال زالت تقف خلف كل ما حتقق
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اليوم الوطني يزرع روح التذكر والتب�صر والتطلع
قراءة متعمقة مللحمة بناء وطن

عميد .محمد بن ظافر

عقيد .خالد باكلكا

د.فاضل كمال

عقيد طبيب .علي مهدي

من اإلجنازات في مختلف املجاالت

تأسس عليه هذا البنيان املتني على القيم

هذا احلب وهو اليوم الوطني  ,,الثالث احملبوب  ،إنه الوطن الغالي ،ذو املكان

املألوف للمواطن أن يرى أفراداً من هذا

كثيرة تربطك بهذا الوطن الفريد من نوعه

الزاهية والزاخرة ألبناء امللك عبد العزيز

كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى

حتتفل بهِ مملكتنا احلبيبة بتوحيدها و لم مكان» ..هكذا يستهل العقيد طبيب

يصافحونه ويـعرضون عليه حاجاتهم

القلوب ،وطن يشتاق إليه كل مسلم على وجه

وامليادين التنموية واحلضارية عبر العهود

طيب الله ثراه  ،واليوم ونحن نعيش هذا
العهد امليمون عهد حكومة سيدي خادم
احلرمني الشريفني امللك عبد الله بن عبد

العزيز آل سعود و سمو سيدي ولي العهد
االمني سـلطان بن عبد العزيز آل سعود ،

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
والطيران واملفتش العام  ،هذه الكوكبة

التي نذرت نفسها خلدمة هذه البالد

الطاهرة ،فهم واحلمد لله حافظوا على ما

الروحية املستمدة من الدستور القائم على
الله عليه وسلم .

والعشرون من سبتمبر هو اليوم الذي العالي موطن السالم ومن له في القلب
شمل أطرافها املترامية ..

علي بن أحمد مهدي استشاري جراحة

هذا هو اليوم الذي أختاره امللك املؤسس العظام ورئيس اللجنة الطبية العسكرية

اليوم الوطني نبض القلب
ويصف الدكتور فاضل كمال نائب املدير

التنفيذي للخدمات الطبية للرعاية األولية

للقطاع الغربي ـ اليوم الوطني بأنه نبض
قلب ،فإذا نبض القلب نحو الوطن لن

يكون ليوم واحد إمنا لكل األيام  ,,لكن
هناك يوم واحد فقط نستطيع التعبير عن

امللك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل بالقطاع الغربي انطباعاته عن ذكرى اليوم

سعود لإلعالن عن قيام اململكة العربية الوطني ،ويواصل :لقد جبلت النفوس على
السعودية ..

الشعب يتجهون أسبوع ًّيا إلى قصر مليكهم
وهمومهم بالرغم من وجود الدوائر
احلكومية لهذا الغرض  ،ولكنه الشعور

بالقرب من هذا املليك وإخوانه الكرام.

مناسبة اجتماعية ألحد أفراد هذا الشعب

هذا الوطن الفريد الغالي ،والله نسأل أن

« كلمات من نبض القلوب  ،نوجهها لهذا لفرحك ويحزنون حلزنك ،حتى أصبح

غيره من األوطان ،هذا جانب من أمور

تتمات ال�صفحة الأوىل
مبدينة امللك عبد العزيز الطبية

� 17ساعة تف�صل �إياد عن �أخيه زياد نهائ ًّيا
البداية خاصة الطفل إياد الذي يعاني مشاكل واضحة في التنفس وفي نسبة احملافظة على األكسجني في الدم وأصيب ببعض

االلتهابات اخلطيرة التي تعامل معها الفريق الطبي وتغلب عليها بتوفيق الله عالوة على أنه يحتاج إلى نسبة قليلة من األكسجني،
ولكن بعد أن وصل وزنهما إلى  9كيلوجرامات قرر الفريق الطبي إجراء العملية مبشاركة تخصصات التخدير وجراحة األطفال
وجراحة التجميل والعناية املركزة لألطفال .هذا وقد سبق أن التقى والدي التوأم مبعالي الدكتور الربيعة وأعضاء فريقه الطبي

واستمعا إلى شرح مفصل عن العملية ومراحلها ونسبة خطورتها وكل ما يتعلق بها.

�أح�سنتم الإختيار
ورؤساء األقسام وأعضاء هيئة التدريس وبدأ

احلفل بتالوة عطرة من القرآن الكرمي ثم ألقى
الدكتور العيسى كلمة رحب فيها بالطالب اجلدد
وهنأهم بالعام الدراسي اجلديد وحثهم فيها على

اجلد واالجتهاد في مسيرتهم التعليمية ،وقال لهم

لقد أحسنتم االختيار لهذه اجلامعة وأحسنَّا االختيار
ِّ
موض ًحا إلى أن الكلية تتبنى
باختياركم .ثم أشار

أحدث املناهج العلمية العاملية وهو منهج التعليم

املبني على حل املشكالت املستمد من جتارب
جامعات مرموقة ،وبرامجها من أفضل البرامج ،كما

أنها تستخدم أحدث تقنيات التعليم اإللكتروني ،وبرامجها في هذا املنحى من أفضل البرامج ولذلك يحتل تصنيفها موق ًعا ضمن املراكز

األولى من حيث استخدام تقنية املعلومات ،وبجانب ذلك فهي تطبق أفضل الطرق في تقومي الطالب وتشجعه على التعلم الذاتي .مؤك ًَدا
أن الكلية بدأت من حيث ما انتهى إليه اآلخرون.
مفص ً
ال للمقررات األكادميية والساعات الدراسية ُم ِّ
ً
وض ًحا للطالب
عرضا إلكترون ًّيا
وقدم
وحتدث عقب ذلك الدكتور إبراهيم العلوان َّ
ًّ
أهم املهارات الواجب اتباعها في الدراسة اجلامعية.

«احلرمني الشريفني» سكن لألفئدة ومهوى

لقد أصبح من املألوف لدى أبناء هذا

ويشارك فيها وكأنه فرد من أفراد أسرة

النفوس مجبولة على حب
احملسن

األرض ،اختاره الله سبحانه وتعالى ليكون
مكاناً ألطهر البقاع على وجه البسيطة
للقلوب املسلمة من جميع أقطار املعمورة.

حب من أحسن إليها ،فكيف إذا كان هذا
احملسن هو موطن يرعاك من َذ نعومة
أظفارك وحتى تغدو شيخاً كبيراً ،حكامه

يعاملونك كأنك فرد من أسرتهم ،يفرحون

فريد بخصاله ،فريد مبوقعه ومكانته إلى

الوطن أن يروا أمير من أمرائهم يحضر

ذلك املواطن ،إنه أمر يتفرد به وطننا عن

وأنعم علينا أن نكون مسلمني ومن أبناء

يحفظ حكامنا ووطننا من كل سوء ويدمي
هذه النعم علينا.
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حوار خارج املن�صب مع معايل الدكتور الربيعة

 جــــرح عميــــق يف فــــروة الر�أ�س قادين �إىل درا�سة الطب لل�شهرة �ضريبة باهظة تنعك�س �آثارها على الزوجة والأبناءت�سنى لـ (نب�ض اجلامعة) �أن ت�ستقطع وق ًتا ثمينًا من �أوقات معايل الدكتور
عبد اهلل بن عبد العزيز الربيعة املزدحم بالأعباء وامل�س�ؤوليات لتجري
معه حوا ًرا خارج املن�صب ...حوار ا�ستتبع مولده وطفولته و�صباه ومراحل
درا�سته وانخراطه يف تخ�ص�ص الطب ثم املهنة.
ون�ست�أذن القارئ يف �أن ي�صحبنا عرب هذه امل�سرية ال�شائقة للطفل عبد
اهلل ثم للنطا�س البارع الذي و�ضع لبنة اجلراحات ال�سيامية التي �أ�سهمت
يف رفع �سمعة اململكة الطبية ورفعتها �إىل موقع الريادة عامل ًّيا يف هذا
املجال.
			

(�أجرى احلوار� :أ .عبد الرحمن املغربي)

يف مكة ميالدي وبالريا�ض ن�ش�أتي

يحذرني من رفقاء السوء ،ويوصيني دائ ًما

على زمالء في املرحلة املتوسطة ال زلت

 �صرخة الوليد عبد اهلل بن عبدالعزيز الربيعة الأوىل كانت يف مكة،
وامتلأت رئتاه لأول مرة بهوائها...
فهل يح�س بها مدينة وطنًا �إذا
ا�ستثنينا االرتباط الروحي ببيت
اهلل احلرام وامل�شاعر املقد�سة؟

أكون مؤمنًا بالله مع احلرص الشديد على

عبد الله الصانع واألخ عبد العزيز آل

 ال شك أن ملكة املكرمة مكانة كبيرة فيقلبي؛ أو ًال لوجود املسجد احلرام واملشاعر
املقدسة وثانيا ألنها مهبط رأسي ،وأول تيار

أكسجني ميأل رئتي كان من جوها ،لذا فأنا

كثي ًرا ما أزور هذه املدينة املقدسة وأحس
فيها بالطمأنينة والراحة والسعادة.

باالعتماد على الله سبحانه وتعالى ،وأن
علمي وعلى حسن معاملتي للناس ،وال زلت
استقي منه التعاليم والفوائد حفظه الله

وأمده بالصحة والعافية.

كرة القما�ش يف �أزقة احلارات
القدمية

جدا من
 -تختزن الذاكرة أسماء كثيرة ًّ

بينهم أولئك الذين ذكرتهم ،وال زلت

ألتقي بهم من وقت آلخر ونسترجع أيام

احلياة البريئة والبسيطة.

 هل مار�س الطفل عبد اهلل الربيعة�أي نوع من �أنواع الريا�ضة يف تلك
املرحلة املبكرة من العمر؟ ويف �أيها
رب ًزا؟
كان م ِّ

املنازل املبنية بالطني ،ومخرجنا ومالذنا

والرياضة والرفاهية ،فالرفاهية كانت

الضيقة ،وكنا نفرح مبزاولة األنشطة التي

مشاعر احلج وعاد أهلي إلى مدينة الرياض

الرياضة املعروفة كرة القدم في األزقة

الوقت شديدة وصعبة ،والنشاط الرياض
كل األطفال في احلارات القدمية؛ مارست

ترعرعت ونشأت في بيوتها وحاراتها
حيث
ُ
القدمية ،وفي بيت من الطني مثل غيري

آنذاك ،ومع مرور الزمن تبينَّ

كان والدي وعمي يعيشان سو ًّيا في بيت

ومارست كذلك عدة أنشطة رياضية أخرى

والشوارع الضيقة التي كنا نراها واسعة

لنا أنها

جدا مبعايير هذا الوقت،
ضيقة وصغيرة ًّ
مثل تنس الطاولة وكرة الطائرة ،غير أن

ميلي كان شدي ًدا إلى كرة القدم ،ولعبت

لألطفال بحكم تقارب املنازل وبساطة الناس

وتقاربهم ،حيث كنا نفتفد احلدائق في تلك
الوحيد للنزهة واللعب هو الشوارع الترابية
اقتصرت على كرة القدم واللعب بالدراجة

داخل احلارة؛ ولكننا نحرص في الوقت ذاته
على العلم والتعليم ألن أُسرنا تتابع عن كثب

تربيتنا وحرصنا على الدراسة مما جعلنا
جنمع بني ا ُ
حلسنيينْ  ،أي اللعب البسيط

 -ال شك أن أي طفل يكون متعل ًقا بوالديه

نظ ًرا الرتفاع سعرها ،ونستعيض عن ذلك
بأخذ القماش وحشوه لنصنع منه كرة نُشبع

توفيق الله سبحانه وتعالي ،وكانت والدتي

أعت ُّز بالرفقة املبكرة

بها ميولنا في اللعب.

وتنظيم بعض املنافسات واملباريات إما في
جميلة مرت بنا وخلقت فينا روح املثابرة

والتنافس وكذلك احملبة.

� -شقاوة الأطفال �أين �أنت منها؟

ضمانة حقيقية ملسيرة حياة الطفل وأن

 -في الواقع كانت هاتان املرحلتان جميلتان

أسأل الله تعالي أن ميكنني من الدعاء لها

جدا ،وتعرفت خاللهما على زمالء ال زلت
ًّ
أذكرهم إلى هذا الوقت ،فمن بعض

في خصومات وشجار مع بعض زمالئي
وكذلك بعض الشجارات التي تنتهي إلى

بها في جنة اخللد.

أما والدي فقد كنت وما زلت متعل ًقا به

آل الشيخ وعبد الله آل الشيخ وكذلك عبد

فله الفضل ـ بعد الله سبحانه وتعالى ـ في

الله السر ِّيع وسعد الفياض وفهد الفياض

حريصا على علمي ودراستي ،وكان
أصبح
ً

برفقتهم إلى هذا الوقت ،وكذلك تعرفت

تربيتي ومتابعتي ودعمي وتشجيعي ألن

و عبدالعزيز السليمان وغيرهم كثير أعت ُّز

بعض اإلصابات اخلفيفة ...ولكننا في
نهاية اليوم نعود أصدقاء وزمالء وأحباء

كما كنا وحريصني على علمنا.

هروب من االبتدائية وعقاب من
الوالد

ولم تكن اخلدمات الصحية في ذلك الوقت
متقدمة كما هي عليه اآلن ،فأخذني والدي

وجرحي ينزف إلى اإلسعاف مبستشفى
الرياض املركزي الذي كان يسمى آنذاك

مستشفى الشميسي ،وهناك باشر األطباء

خياطة اجلرح دون مخدر مستخدمني أنواع
إبر بدائية مما جعلني أشعر بألم بالغ
الشدة ،وكان والدي يخفف عني بقوله« :إن

منهم» ،وال زالت تلك الكلمات ترن في أذني

حتد ًّيا له ،ولكنه نضجه ووعيه جعاله يقابل

بدأ والدي بالتركيز على تنمية هذه امليل

من الشقاوة بأن أصغر بدوري اسم املعلم
براءتي باالبتسام ومبزيد من التشجيع إلى
أن أحببت املدرسة وانتظمت في دراستي،

وبعدها كانت عالقتي بهذا املدرس عالقة

أبوية كبيرة.

شاء الله تكبر وتكون طبيب وتعمل أفضل

إلى هذه اللحظة ،ثم في املرحلة املتوسطة

وتشجيعي ،وفي املرحلة الثانوية فكرت

خصوصا بعد املواد
ج ِّد ًّيا في دراسة الطب
ً
العلمية مثل األحياء وغيرها من املواد التي

عالقة بالطب إلى أن حتققت لي زيارة إلى
كلية الطب؛ فقد اعتادت مدرستنا ـ مدرسة
اليمامة الثانوية ـ على تنظيم زيارات إلى
كليات جامعة امللك سعود ،فأحببت من

وقتها كلية الطب وقررت االلتحاق بها.

جمجمة تخيف والدتي رحمها اهلل
 -جامعة امللك �سعود ما ذا تعني لك؟

 -كان مستواي الدراسي ولله احلمد

متميزًا حيث كنت من املنافسني في

ارتباط بها وبإدارتها في كل مراحل منوها
إلى هذه اللحظة ،فإنني أعتز بها وبقيادتها

والدي وحرصهما.
ثم مبتابعة وتشجيع
َّ

«ال�سيكل» نواة درا�ستي للطب
ِّ
 متى تكونت بذرة درا�سة الطب يفداخلك؟
 -تكونت في املراحل األولى من حياتي،

ولوالدي دور كبير في ذلك .فهو أول من بذر

األولى مشحونة باجلدية واملثابرة واإلصرار

ال سيما أن الكلية في بدايتها كانت عبارة عن
مبنى سكني مستأجر ،والفصول الدراسية
ليست منظمة ،وتفتقر إلى التكييف اجليد،

وال توجد مطاعم جيدة وال مختبرات وكنا
ننتقل إلى الكليات األخرى لالستفادة من

مختبراتها ..سنوات جميلة يبدأ اليوم

صباحا ويستمر
الدراسي فيها من الثامنة
ً

إلى اخلامسة بعد العصر ،وال نتوقف إال
للصالة أو لتناول وجبة الغداء ،وم َّرت بنا

فترات كآبة وفرح مثل غيرنا من زمالئنا،

غير أن للمشرحة أو قسم التشريح ذكريات
ال تُنسى حيث ت َّعرض بعض الزمالء لصدمة

في بداية املشرحة ،وواجهتنا معاناة مع
مادة التحنيط مادة الفورملني ،ولكن مبرور
الوقت تعودنا على املشرحة وأصبحت من

األماكن اجلميلة التي نعمل فيها ونتعلم
منها الكثير.

ومن ذكريات دراستي للطب أن أخذت

ذات يوم بعض أجزاء الهيكل العظمي ـ

وبالتحديد اجلمجمة ـ إلى املنزل في ليلة

شتاء باردة ،وبينما كنت منهمكا في مراجعة
تشريح تركيبة الرأس فاجأني النعاس

ثم النوم العميق ،ومع أذان الفجر جاءت

اسم أم اجلامعات ملا لها ـ بعد توفيق الله

 امل�ستوى الدرا�سي يف املراحلاملختلفة؟

األولى ،واستمر ذلك بتوفيق الله جل عال

طبعا كان أوقات الطالب خالل السنوات

رأسا آخر بجانبي؛ فارتعدت وأسرعت إلى
ً
إضاءة الغرفة ،وما أن أبصرت اجلمجمة

الوطن ،وال زال لها ارتباط وثيق بي ،ولي

املراحل ،وتشتد عادة بيني وبني زمالئي

 �صف لنا ال�سنوات الأوىل يف درا�سةالطب؟

 -أوالً أنا أعتز بأن أكون من خريجي

ـ من فضل في تخريج كثير من رجال هذا

كل املراحل حتى اجلامعة ،ولم يتضاءل

وبأنني أحد أبنائها.

والدتي إليقاظي بلمس رأسي كعادتها

هذه اجلامعة العريقة ،ولقد أطلقت عليها

منافسة كبيرة للحصول على املراكز

من ثمارها على غفلة من أهلها ،كما دخلت

اللعب بها اصطدمت بزاوية أحد األبواب

للتخفيف والتقليل من خوفي ،ويداعبني
أحيا ًنا بتصغير اسمي ،فكنت من اجلرأة

 لن أخفي القراء الكرام إن قلت إننيكنت هاد ًئا ،ولكن كان نصيب من الشقاوة

 �صداقات ك ًّونتها يف املرحلتنياالبتدائية واملتو�سطة؟

زالت ذكراهم راسخة في ذاكرتي هم محمد

أخرى بعد أن أتلقى نصيبي من عقابه،

حرصي على الدراسة والعلم طوال كل هذه

كتسلق أشجار النخيل في احلارة للقطف

بأن يدخلها في جنات النعيم وأن يجمعنا

ولكن ما أن يخرج منها حتى يفاجأ بي

الزمان وكنت أحرص على جتميع اقاربي

وبعض املغامرات مثل غيري من األطفال

الزمالء في املرحلة االبتدائية الذين ما

السن املسموح بها ،فكنت أهرب منها،

 -ال شك أن احلارة مدرسة في ذلك

التي أتذكرها أثناء الطفولة تلك الصعوبة

 عبد اهلل الربيعة بني دالل الأموالتعلق ال�شديد بالوالد؟

االبتدائي حيث أحلقني والدي بها قبل

بالدراسة واحملافظة واملثابرة عليها.

كرة القدم أو اللعب بالدراجة ,ذكريات

التي كانت تواجهنا في احلصول على الكرة

مخيلتي عندما كنت في السنة األولى

 هل كان الطفل عبد اهلل ميتلكزمام املبادرة يف تنظيم مناف�سات
الأطفال؟

وزمالئي اخلاصني على اللعب في الشارع

والدتي منوذج يف الهدوء والدقة

والقيمة الشيء الكبير وننظر إلى معلمينا

في الشوارع واألزقة واالهتمام الشديد

في املدرسة واحلارة حتت متابعة ومراقبة
والدي اللَّذيْن ال يدعان لي مجا ًال لترجيح

الرياضة على مستقبلي .ومن الطرائف

ينشأ نشأة طيبة .أعطتني من احلنان ما

مبكانة أهلنا ..ومن القصص التي لم تبرح

جرحا كبي ًرا في فروة الرأس،
مما سبب لي
ً

 -املعروف أن احلارة آنذاك كانت مجم ًعا

 -كانت طفولتي مبدينة الرياض حيث

واملتابعة والدقة ،فمثل هذه الصفات

 -طب ًعا املعلم له في زمننا له من املكانة

وكان هناك مدرس يبذل كل جهده

الطفولة والصبا ،ذكريات جميلة نستدعيها

في داخلي هذا امليل حني اشترى لي دراجة

وأنا في املرحلة االبتدائية ،وفي بدايات

 التوازن بني الدرا�سة و�أن�شطةالأطفال داخل احلارة؟

مقيد وقاصر على املدرسة والشارع .ومثل

منوذجا في الهدوء والتربية
ـ رحمها الله ـ
ً

 -عالقتك مبعلميك؟

أسير خلفه كظله ،ثم يعيدني إليها مرة

 �أين كانت طفولة عبد اهلل الربيعةاملبكرة؟

ويستمد منهما نظم وأسس حياته بعد

� -أ�سماء يف الذاكرة وملاذا....؟

احلارة القدمية مدر�سة كبرية

مختلفة عن اآلن إذ كانت احلياة في ذلك

املعيشية احلالية.

اآلخرين الذين أعتز كذلك مبعرفتهم.

ولكن ويعيدني والدي إليها على الفور،

 -طب ًعا ،فكل األطفال ميارسون أنواع اللعب

وكانت خالية من التبعات ومختلفة الظروف

�شوارع الريا�ض القدمية

والبساطة ما هو مختلف عن اليوم ،وحسب
ما يؤكده لي والدي فقد كنت متفاع ًُ
ال مع

 -بطبيعة احلال كان في طفولتنا من البراءة

وعلى التفاعل مع زمالئي.

واحد ،واتَّسمت حياتنا آنذاك بالبساطة

الله وكذلك سعد اليابس وغيرهم الزمالء

ونعيشها ،ونص ُّر دائ ًما على استمرار
لقاءاتنا وجتديدها لنستعيد حالوة تلك

وال من قول احلق ،وأحرص على دراستي

من األطفال ،وبني أفراد أسرة كبيرة حيث

الشيخ واألخ عبد احملسن آل الشيخ رحمه

 الطفل عبد اهلل الربيعة :انطوائي�أم متفاعل مع �أقرانه؟ �شديد احلياء
�أم �شديد اجلر�أة؟

ً
ونشطا وجري ًئا وال أخاف الصعاب،
أقراني،

يعيش أهلي ،فقط ولدتُّ في مكة أثناء

أعرفهم إلى هذا الوقت مثل األخ الدكتور

�أثناء الدرا�سة يف كلية الطب

إلدراك الصالة الفجر ،المست يدها

حتى صرخت وارتعبت رحمها الله ،وملا أن

هدأت وعرفت السبب عاتبتني وطلبت مني
بأ َّال أعيد الكرة ،واأل أدخل أجزاء الهيكل
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�أول فريق طبي للتوائم ال�سيامية

العظمي إلى فراشي وغرفتي ،وكانت تلك

آخر مرة أفعل فيها ذلك.

م�ست�شفى �إيزاك والتون للأطفال يف كندا

احلافلة باململكة في عام 1990م ،بدأت

مدين لزوجتي وابني خالد وبناتي ألنهم لم

وتراه وكأنه يتوسل إلينا أن نبذل كل ما لدينا

لن تسمح لك بدخول البيت ،فحياك الله

بالرياض ثم انتقلت إلى مدينة امللك عبد

ولم يحاولوا تقييدي أو صرفي عن عملي

التغلب على املرض وعالجه ،وذكاء هذا

وكانت مداعبة طريفة سبقها سموه بتهنئة

وقراءتها حينما حتني لي الفرصة.

الكبير للوطن .واملوقف الثاني الذي يصعب

 رحالت �سياحية خا�صة غريمرتبطة مبهام املن�صب؟

في مستشفى امللك فيصل التخصصي

الثلوج ُتخفي عني �سيارتي

العزيز الطبية ،حتى أصبحت اململكة

 كندا والدرا�سات العليا ما ذا تعنيلك؟

خادم احلرمني الشريفني امللك عبد الله بن

 -أنا مدين لكندا بتعليمي وتعليم العديد

الفريق الطبي رائدة على مستوى العالم في

من زمالئي في مجال الدراسات العليا

والتخصصات الدقيقة في الطب ،واتَّصقت

العربية السعودية ـ بفضل الله ـ ثم بدعم

عبد العزيز بجانب براعة زمالئي أعضاء
هذه اجلراحات.

ألننا ال نعرف عنها إال أنها بلد الثلوج،

واجتهت مع زمالئي إلى املنطقة الشمالية

الغربية منها وال علم لنا بأن درجة حرارتها
تصل إلى  50درجة حتت الصفر ،ومن

الطرائف أنني سكنت في إحدى الشقق
وكنت أوقف سيارتي في أحد املواقف

القريبة من العمارة ،وذات صباح باكر كان
الثلج يتساقط بغزارة ويغطي كل السيارات
الواقفة ،فعندما خرجت إلى املوقف بحثت

عن سيارتي فلم أجدها ،إلى أن اهتديت

إليها بعد جهد وشرعت في إزالة ما
تساقط من ثلوج عليها ،ثم حاولت إدارة
احملرك دون جدوى وأخفقت في ربط

السيارة بالكهرباء لضمان أن تكون املاكينة
في درجة دافئة مما يتيح بداية التشغيل،

وهذا ما دفعني إلى القرار بالبحث عن
سكن آخر تتوفر به مواقف أسفل العمارة

نفسها.

�أول تدوين ل�سيامي يف عهد عمر بن
اخلطاب

ومهامي؛ بل بالعكس فهم فرحون مبا أبذله

من وقت وجهد خلدمة وطني وتقدمي كل ما
أستطيع للمريض واحملتاج.

 م�ستوى عالقاتك االجتماعية معحجم الأعباء الطبية والإدارية
والعلمية؟
بدًا من االعتراف بأني مقصر في
 -ال أجد ّ

�أ�سرتي �ضحية ال�شهرة

االلتزامات االجتماعية ،وأنا مدين لزمالئي

 -هل لل�شهرة �ضريبة وتبعات؟

تلك املهام وااللتزامات أن أحقق ً
بعضا منها

مسيرتي ومسيرة زمالئي فيها بالتحدي؛

وكنا من أوائل األطباء الذين وصلوا إليها،

يبينوا لي في أي وقت أي نوع من االمتعاض،

وأصدقائي وأقاربي؛ ولكن أحاول رغم كل

 -ال شك أن الشخص عندما يكون معرو ًفا؛

على قدر ما أستطيع ،وأحاول املوازنة بني

فعندما تقصد الشخص املشهور أي مكان

�أمل يعت�صر القلب لر�ؤية طفل يف �آخر
حياته

فإن الضحية في العادة هي أسرته ،إذ
أنه في هذه احلالة يصبح مل ًكا للجميع،

عام بصحبة أسرته؛ ال بد من أن يصادف
أشخاصا يعرفونه مما يضطره إلى السالم
ً
عليهم أو التحدث إليهم ،واالستجابة
لرغباتهم ،وإجابة بعض أسئلتهم ،ولذلك

فإنني أحاول في كثير من األحيان التهرب من

خصوصا عندما
بعض االلتزامات األسرية
ً
تتعلق بالرغبة في الذهاب إلى بعض األماكن
العامة من ًعا لإلحراج وإقالق أسرتي.

اجلميع بقدر مما ييسر الله لي.

 -مواقف وم�شاهد يف الذاكرة؟

وعالقة بالذاكرة تلك املتعلقة بأطفال يعانون

ً
أمراضا معقدة وقد تكون في نهاية حياتهم،

 أتابع في الواقع قناة العربية اإلخباريةوكذلك

من علم؛ فإن قدرة الله سبحانه وتعالى أكبر

الذي يبلغ من العمر خمس سنوات ونصف

عن تقدمي أو فعل شيء ،فاإلنسان مهما أوتي

وأحق من قدرته.

والدة التو�أم البولندي تعر�ضني
ملوقف حمرج
 مواقف �صعبة �أو طريفة داخل غرفالعمليات؟

حياته بسبب مرض خبيث منتشر ،وكانت

مستشفى امللك فيصل التخصصي ألشهر
طويلة ،وكان يعلق آما ًال كبيرة على األطباء،

السنة عن طريق مترجم؛ سألني أحدهما

وهو أحمد :هل تستخدم سكينًا للفصل؟
حرجا ألنني
أريد أن أراها ،وكان موق ًفا
ً
أو ًال لم أكن أتوقع هذا السؤال ،وثان ًيا ما

كنت أود أن يتهيب الطفل العملية أو يخاف
ً
مشرطا
منها ،فأخبرته بأنني سأستخدم

 -غرف العمليات بها مواقف صعبة وطريفة

األولى عندما انتهت كل مراحل عملية فصل

أحتاشى اإلجابة عليها.

كثيرة جدًا لعلي أذكر منها حادثة أو حادثتني،
التوأم السيامي البولندي التي كانت منقولة

عبر بعض الفضائيات ووسائل اإلعالم
غرفة العمليات فرحة مسرورة ،ودون شعور

الغربي ،ورغم محاولتي الهروب منها؛ إال أنها
اقتربت مني ،وكان ذلك املشهد على الهواء

مباشرة ،وبعد هذا احلدث جاءني اتصال
من رجل كرمي أعزه هو صاحب السمو امللكي
األمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وقال

لي مداع ًبا :لقد جهزت لك غرفة في منزلي

ألنني شاهدت احلدث وأعلم أن زوجتك

أنه استمر في طرح أسئلته الذكية التي كنت

متابع لل�شعر وملذكرات امل�شهورين

 أنا محب للسياحة ولكنني مقصر فيها،وارتبطت رحالتي السياحية الصيفية

خالل السنوات القليلة املاضية مبتطلبات

العمل ،ذلك أن من الصعب الفصل بني
اإلجازة والعمل ،وكثي ًرا ما أربط اإلجازة
بسببني حيث أجمع بني السياحة والعمل،

أما أن يكون عمال علم ًّيا بحكم التخصص
أو عمال إدار ًّيا بحكم املنصب ..وأحيا ًنا
أستفيد من اإلجازات إما في كتابة بعض
األبحاث املتأخرة أو لكتابة مذكراتي

اخلاصة بي.

 هل توقع لك �أحد من �أفراد الأ�سرة�أن تكون طبي ًبا؟

 نعم ،توقع لي والدي ذلك؛ بل كانيشجعني باستمرار على دراسة هذا

 االطالع العام بالن�سبة لك؟ ماذاتقر�أ؟ وما هو �آخر كتاب قر�أته؟ وهل
لديك وقت لزيارة املكتبات العامة؟

 ما هي الدولة التي تف�ضل زيارتهاللرتويح؟

التخصص كما سبق أن ذكرت.

 -أحاول االطالع على بعض الكتب ألن

 -افضل في الغالب الترويح داخل مدن

وقتي ال يسمح بالقراءة الكثيرة ،إضافة
إلى قراءة بعض املذكرات ل ُكتَّاب مشهورين،
وأنا كذلك قارئ ومتابع للشعر ،وأزور

اململكة مثل مكة املكرمة ومدينة جدة ،وفي
اخلارج أفضل الذهاب إلى فرنسا وكندا.

مار�ست اجلراحة طال ًبا

املكتبات فقط خالل اإلجازات الصيفية

خارج مدينة الرياض أو الوطن ،ولكنني

 �أول عملية جراحية ا�شرتكت فيها؟و�أول عملية نفذتها؟

 اجلراحات ال�سيامية كيف دخلت�إىل هذا العامل؟

 الريا�ضة بجميع �ضروبها �أين موقعهامنك؟ وهل تتابع ال�صحف والقنوات
الريا�ضية؟

 -في الواقع إن أول عملية جراحية شاركت

 -أتابع الرياضة الوطنية وللمنتخب الوطني

إذ دخلت غرفة العمليات ملشاهد جراحة

 -للتوائم السيامية قصص طويلة وممتعة

فأنا أتابع الصحف الرئيسية في اململكة

البطن.

قصص عديدة قد ال نستطيع ذكرها؛

والصحية.

في التاريخ العاملي والعربي واإلسالمي

ولكنني أؤكد للقراء الكرام أن من أوائل
التوائم السيامية ـ حسب اطالعي ـ في

التاريخ هو ما كتب في املراجع العربية

ومشجع دائم له ..أما بالنسبة للصحافة

العربية السعودية ،وأقرأ األخبار السياسية

اخلامسة أو األخيرة في كلية الطب ،وكانت

 لو طرح هذا السؤال على كثير ممن همكانت هناك ضحية في حياتي؛ فهي أسرتي

فيها؛ أجريت عملية استئصال زائدة دودية

لتوأم سيامي في التاريخ.

أوروبا وأمريكا؛ بينما بدأنا هذه املسيرة

أما أول عملية جراحية نفذتها كانت في السنة

وأداوم في املستشفى ساعات طويلة وأنام فيه،

وأطفالي كما سبق أن أشرت ،ذلك ألن وقتهم
أصبح مل ًكا لعملي وملهامي التي أُسخُّ رها

إال في القرن العشرين ،وابتدأت في

ألحد أساتذتي كان يجري عملية جراحية في

 الوقت املخ�ص�ص للأ�سرة؟ وهل هيرا�ضية عنك؟

واإلسالمية في عهد سيدنا عمر ،والتي

وجراحات التوائم السيامية لم تتقدم

فيها عندما كنت في السنة الثالثة بكلية الطب،

في مستشفى الرياض املركزي حيث كنت

في مثل موقعي لكانت اإلجابة واضحة ،فإن

أشارت إلى أن هذا العهد شهد أول تدوين

التخرج من كلية الطب

عندما بدأت في شرح احلالة لوالدي التوأم

صغي ًرا والعمل به غير مؤلم ،وأستخدم
كذلك مسكنًا لأللم ،وسوف ينام ويصحو ،إال

شك أن من املواقف املؤملة التي تظل باقية

أسرته تتألم وتعاني ،وكنت أتابع حالته في

األخبار احمللية.

نسيانه هو ما حدث مع التوأم املاليزي وذلك

منها اندفعت ملعانقتي وشكري بحكم طبعها

ومن الصعب استدعاؤها إلى الذاكرة ،وال

وشكر الفريق الطبي على هذا النجاح

كبي ًرا ،وبرز ذكاؤه في حرصه وكثرة أسئلته،
وكم هو صعب أن يجد الطبيب نفسه عاجزًا

 -املواقف واملشاهد كثيرة في حياة اإلنسان،

�أتابع قناة العربية و�أ�شجع املنتخب
 -قناة ف�ضائية تتابعها؟

القناة األولى السعودية ملتابعة

الطفل ترك في نفسي ونفوس زمالئي أث ًرا

بنجاح ولله احلمد؛ دخلت والدة التوأم إلى

وأتذكر من تلك املواقف لطفل كان في نهاية

لإلملام مبجريات األحداث اإلقليمية والعاملية

لتخفيف آالمه ،ونحس وكأنه يشجعنا على

وتفضل في منزلك الثاني..

لست من معتا ًدا على زيارتها بانتظام
لالطالع؛ وإمنا فقط لشراء بعض الكتب

خلدمة وطني .أما عن مدى رضى األسرة؛
فإنها بال شك قد ال تكون راضية ،ولكنني

أعمل في نهاية األسبوع خالل وقت فراغي
فبعد متابعة العديد من العمليات واملساعدة

حتت إشراف أساتذتي ،وأشعرني جناحها

بفرح كبير كلفني دعوة الزمالء على وجبة

غداء ساخن إكرا ًما لهم على سماحهم لي
بإجراء تلك العملية وأنا ما زلت بعد طال ًبا.
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ج�سر من الأفكار

 %99.9لي�ست جواز مرور �إىل الطب �أو الهند�سة
يتبادر إلى أذهان الطالب وأولياء أمورهم اعتقا ٌد
قد يصل إلى درجة اليقني يأن حتقيق نسبة عالية

« النبض « عالمة احلياة ،و « اجلامعة « وخبراته ،وتطلعاته ،وذكائه .ولد قويا

في امتحان الشهادة الثانوية العامة ـ  %99فما

هكذا شعرت وأنا استقبل مكاملة التحرير ُو لد مع مناسبة كبيرة حني قام
الدكتور /يوسف العيسى وكيل اجلامعة خادم احلرمني الشريفني بوضع حجر

التخصصاتالتييرغبونفيدراستها،ويحاولون
دائ ًما التأكيد على أن رغبتهم منذ التحاقهم

وأستقبل هديته اجلميلة وهي نسخة وستكون الصحيفة ـ كما توقع رئيس

على دراسة الطب أو الهندسة على سبيل املثال.

مكان للعلم ،والبحث ،والتطوير.

ً كقوة اجلامعة ،وهي كما أشار رئيس

للشؤون التعليمية وعميد كلية الطب ،األساس للمدينة اجلامعية اجلديدة،

أول ما شدني هو مسمى هذه املطبوعة ولدت (نبض اجلامعة) لتكون رسالة

أسرهم لتحقيق نسب عالية تؤهلهم إلى التفوق

روح اجلامعة ،ويعبر عن أنشطتها والعالقات العلمية واالجتماعية .ولدت

العملي اآلمن ،وما حتظى به كذلك من تقدير

(نبض اجلامعة) وهو مسمى يعكس دورية مبثابة جسر من األفكار واملشاعر،
وحيويتها ،وأنها ال بد أن تكون يقظة فأحتضنها اجلميع ،ألنها سوف حتتضن

في كل األوقات .اجلامعة التي تنبض اجلميع وترحب مبن يقرأ ويكتب ويبحث

هي اجلامعة التي تتحرك ،واجلامعة ويتواصل مع اجلامعة بعقله وقلبه.

املتحركة هي اجلامعة الباحثة عن ويبدو أن العائلة لم تكن محتارة في
املعرفة ،واكتشاف ما يخدم املجتمع من تسمية املولود اجلديد ،ورمبا كان هو

العلوم و النظريات و التطبيقات.

أول اسم يخطر على الذهن ألن العائلة

ولذلك نالحظ أن الطالب يضاعفون جهودهم

ويجدون كل الدعم والتشجيع والتحفيز من
ومن ثم االلتحاق بالكليات املتميزة ذات املستقبل

واحترام على املستوى االجتماعي .وهم حتت
هذا االعتقاد اجلازم ـ وال نقول الواهم ـ يتناسون

أو ال يدخل ضمن حساباتهم أن عدد الطالب
املتخرجني في الثانوية العامة يفوق 100.000
خريج سنو ًّيا؛ بينما عدد املقاعد الدراسية

أو ثقافية ،فمن الواجب أوال ً أن نرحب
بهذا املولود وأن نستجيب لنبضه ،من اجلامعة نفسها ،فاجلامعة هي األم،
ونتفاعل مع حيويته ومند له يد التعاون ،وهي اإلضافة العلمية القوية ملنظومة
ونبتسم له ،ونفرش له السجاد املطرز التعليم العالي في اململكة ،وهي التي

بورود األمل تعبيرا

بطموحاته وأحالمه.

ً عن التفاؤل حتتضن

(نبض

اجلامعة)

وحتتضن

كل األطفال ،تستهدف اإلنسان غاية

اإلنسان يولد طفال ً ثم مير مبراحل ووسيلة لتحقيق النماء والتقدم للمجتمع
متدرجة في النمو والثقافة ،أما املولود اإلنساني.

املاثل أمامنا

يو�سف القبالن

(نبض اجلامعة) فقد ولد كبيرا ً في عقله

الثانوية العامة ,امتحان القدرات  ,االمتحان

التحصيلي  ,ونظ ًرا لعدم اإلملام الكامل بكيفية
حساب املعدل املكافئ حلملة الثانوية العامة
املتنافسني على دخول اجلامعات؛ فإن بعض
صحفنا احمللية ال تزال تطالعنا بأخبار عدم

باجلامعات يتراوح بني ألف إلى  11ألف طالب

القبول في كليات الطب أو الهندسة لطالب تخ َّرج

الذين يحققون نس ًبا عالية متساوية قد يكون

أو توضيح طرق حساب املعدل املكافئ!!
وأخي ًرا نأمل أ َّال يغفل أولياء أمور الطالب

وفق الطاقة االستيعابية لكل جامعة ،وأن عدد

كبي ًرا يفوق سعة التخصصات التي يتطلعون
ويطمحون إلى دراستها .وبسبب املنافسة الكبيرة

خصوصا؛ فقد
واحلا َّدة على كليات الطب
ً
انتهجت اجلامعات أسلو ًبا جديدًا لتقييم املتخرج

إضافة إلى درجته في الثانوية العامة ،وقادتها

الدراسات وتبادل الرؤى واألفكار واالقتراحات
إلى اشتراط امتحاني القدرات والتحصيل اللَّذين
تقدِّمهما وزارة التعليم العالي ،وبنا ًء على ذلك

بنسبة  %99أو طالبة حققت  %99.8دون التعرض

والصحفيون عن شرط املعدل املكافئ الذي
قد يصل أحيا ًنا إلى  %80وبالتالي ال يُؤهِّ ل إلى
االلتحاق بالكليات املعنية ،وأن يعلموا أن استبعاد

أي طالب بعد املقابالت الشخصية مرهون
كذلك بهذا املعدل ،وليست هناك أي أنواع من

همسا في
الشفاعات أو (الوساطات) التي تكثر
ً
مجالس اآلباء واألمهات.

د� .إبراهيم العلوان

احلديث عن ذوي االحتياجات اخلاصة
يتطلب حذ ًرا وتركيزًا كبي ًرا؛ ألن قافلة طويلة

من هؤالء يتصفون بالنبوغ والتفوق والنجاح
والقدرة على حصد اجلوائز ،وق َّدم بعضهم

لإلنسانية ما لم يقدمه أسوياء في مواقع
متكنهم من العطاء املتم ِ ّيز .بل رمبا كانوا عب ًئا

ثقي ً
ال على مواقعهم هذه وأكثر خط ًرا على
املجتمع ،ومع ذلك نرى مهرجانات سنوية
تهتم بشرائح املجتمع كافة باستثناء هذه

الفئة العزيزة ،ويرصد املتابع سباق مؤسسات

وشركات القطاع اخلاص على تنظيم
مهرجانات عامة استهدا ًفا للربح ،ولإلعالن

كلمة يف حق ملك

كلمة أنا قائلها ال أبالي شع ًرا كانت هي أم نث ًرا ،فالكلمة حقٌّ وإن كانت بفنون الشعر أحرى ،ألم يقل العودة" :إن احلياة كلمة ،وأقسم ربه جل وعال بالقول:

بقضايا اإلعاقة ،ومن نقلة نوعية في برنامج

أبدأ الكتابة لهذه املطبوعة مبوضوعات عظيمة فوجدت في (النبض) ما يجسد
أننا ال نحتفي بـ (نبض اجلامعة) أكثر

�إىل مـهـرجــان جدة

عن نفسها في وسائل اإلعالم املختلفة دون
أن تلقى با ًال ألعضاء هذه الشريحة الغالية

وقد رأيت أنه ليس من املناسب أن عائلة حيوية حتمل طموحات وأحال ًما
إدارية أو علمية أو تربوية أو اجتماعية تلك الطموحات واألحالم.

(املعدل املكافئ) الذي يُحسب على أساس
َّ
درجات الطالب في:

خصوصا
باملراحل الدراسية السابقة تتركز
ً

مع اقتراب االمتحانات النهائية للثانوية العامة،

واملهني والبحث باجلامعة.

يسمى:
ظهر في التقييم معدل درجات جديد َّ

فوق ـ ضمانة حقيقية إلى االلتحاق بالكليات أو

من العدد اخلاص الصادر يوم االثنني  1التحرير ـ إن شاء الله نبضا ً حقيقيا ً
جمادى اآلخرة  1429هـ املوافق  9يونيو يعكس حيوية النشاط العلمي واألكادميي
2008م.

مدن طبية

( فورب السماء واألرض إنه حلق مثل ما أنكم تنطقون) .هذا ما وقع في النفس ولسان احلال يحثني ألنثر به شع ًرا ..يارب بارك في ملك هذا هو قصده
ً
حافظا ..يا إلهنا يا ر ًّبا عظي ًما مقتد ًرا ،ملك قدره الله فاجعله اللهم مبار ًكا لشعبه ،مح ًّبا لك
مدًا ،واحفظه فأنت خير
وأعنه باحلق وامدد له في عمره ّ

ولرسولك ،واجعله اللهم للخيرين قدوة ..رأينا مل ًكا بتالبيب الدين والعلم والطب ماس ًكا ،يسعى بشعبه وأمته نحو العال ويرعى قضاياهم غايته رضا
خالقه ونفع الناس .فيا طبيب ويا عالم ويا ناس كونوا على الدرب وسددوا اخلطى وأعينوا غيركم واستعينوا بالله ،فقد أسدى لكم خالقكم مل ًكا موف ًقا؛
حصنة بجيش ج َّرار من العلماء ،إذا استُعرضوا فهم صفوة من العلماء حت ًما تف ُّر جحافل
فكونوا له على اخلير أعوا ًنا ،ملك وضع وأسس للعلم حصو ًنا ُم َّ
اجلهل أمامهم منهزمة ،فهو خادم احلرمني والدين والعلمٌ ،
ملك من العرب ُّ
يلتف حوله العرب والعجم ،يدك بسيف الدين العلم حصون اجلهل واملرض.

رغم ما حت َقّق من وعي اجتماعي ووطني
رعاية املعوقني وإعادة تأهيلهم .وأود عبر

هذه الزاوية توجيه رسالة جلميع املهتمني
ورؤساء اللجان السياحية ت ِ ّ
ُذكرهم بأن
االهتمام بحقوق ذوي االحتياجات اخلاصة
في املجتمعات كافة؛ دلي ٌل على مدى تقدمها

ورق ِ ّيها ،وال شك أن اململكة من أكثر الدول

ألم نر ذلك ً
بازغا في مدينة امللك وشروق شمسها تغمر األفق ضيا ًء.
وفقك الله مل ًكا للبالد وقائدًا ُّ
تلتف حوله كل األمم ،مستبشرة بعودة مجد فات وحان الوقت الستعادته ،فيا رب ادعمه باخلير والرجال واملدد ،وبارك له

وفي هذا العصر لم ي ُعد احلديث عن القدرات

د� .سعيد �صالح �إمام حممد

فهناك شواهد وجتارب أثبتها الواقع ،قرأنا

في عمره وأهله ،وألهمه اخلير والرشد .نعم اإلله عز وجل ،فالكل يشهد له بأنه الواحد األحد ،ومحمد صلى الله عليه وسلم خير األنام كلهم رغم أنف

من ساءوا ومن رسموا فاملجد والعز لله ولرسوله وملن اتبعوا.

الإدارة بالقيم

		

اهتماما بهم.

اخلارقة للمعوقني مجرد قراءات نظرية؛

وسمعنا عن بعضها ورأينا أخرى رأي العني.
فلقد كانت املعوقة ـ هيلني كيلر ـ معجزة

العالج بالألوان

حقيقية إذ استطاعت نيل جائزة نوبل على

ال يستطيع اإلنسان أن يعيش بدون اإلدارة فهي

مطلوبة ومندوبة في أي بقعة من بقاع األرض

ومنت الثقة بني الناس.واألمانة بدون أدنى شك

اللون عبارة عن طاقة مشعة لها طول موجي معني تترجمه املستقبالت الضوئية في الشبكية إلى

وشهدنا جتربة الدكتور طه حسني يطلب

أن أول ما يتبادر إلى الذهن عند احلديث عن

البلدان بتعريف واحد ومن جميع فئات البشر

التوظيف  .وقد الحظنا ذلك في القرآن الكرمي

من مزج هذه األلوان الثالثة ،وعندما تدخل طاقة الضوء إلى اجلسم؛ فإنها تُن ِّبه الغدة النخامية

أكبر وزارة في مصر هي وزارة املعارف .أما

جزء ال يتجزأ من حياته اليومية  ,على الرغم
اإلدارة أننا نقصد اإلدارة في نطاق العمل .و

يغفل الكثير عن املعنى العميق لإلدارة وعن
كونها مطلب لكل إنسان بدونها تسود الفوضى
فكما أن «الفشل في التخطيط تخطيط للفشل»

وهي عملة موحدة ميكن أن تستخدم في جميع
بنفس املقدار على املستوى الشخصي أو على

مستوى املنظمات.

واإلدارة بالقيم هي منظور واسع وشامل جلميع

في وصف موسى عليه السالم ”:إن خير من

استأجرت القوي األمني” ولعل حديث الرسول
راع وكلكم مسئول
صلى الله عليه وسلم  “ :كلكم ٍ

وبالتالي حتدث السيطرة املباشرة على التفكير واملزاج والسلوكيات كما يزعم أصحاب نظرية العالج

باأللوان.

املجتمع السعودي فزاخر بنماذج أصبح لها
شأن في قضايا اإلعاقة.

في مهرجان هذا العام تع َّددت االجتماعات

وال يقتصر تأثير األلوان علي رؤيتها بالعني فقط؛ وإمنا لها تأثير على مكفوفي البصر متا ًما

فسواء على الصعيد الشخصي أو العائلي أو

اإلدارات أو املنظمات أو حتى الدول وهي في

ومن القيم أيضا قيمة العدل الذي كما قيل:

القدماء في عال ج اإلمراض وتسمى´´ :فينج شوي” واستخدم الفراعنة ً
أيضا اللون فوق األخضر

عندما نطالب مبشاركتها في مهرجانات

بسيط ..حتمل شهادات عليا أو لم حتظ بفرص

واديان املجتمعات الراقية واإلدارة بالقيم ليست

األهل واألبناء حتى يصبح صبغة اجتماعية

على صفحات أحد املواقع اإللكترونية.

املؤسسي  ..كنت صاحب منصب أو موظف

تعليمية  ..كنت مسئوال عن آالف األشخاص أو
مسئوال عن شخصك فقط فال بد أن يكون لك
منهج إداري وطريقة في التعامل مع متطلبات

احلياة واتخاذ القرارات وما إلى ذلك من أمور

هي من صميم اإلدارة.

وبتنوع الظروف واألزمنة تتنوع املذاهب

األفراد كما هي على مستوى فرق العمل أو

متناول اجلميع وتتوافق مع أساسيات وثقافات
مجرد فرضية أو نظرية فلسفية وإمنا هي منهج
عملي قابل للتطبيق بعيد عن معظم تعقيدات

اإلدارة احلديثة.

عن رعيته” حديث يشمل معنى األمانة ومعنى

واجلسم الصنوبري مما يؤدي إلى إفراز هرمونات معينة حتدث مجموعة من العمليات الفسيولوجية،

العلم في األزهر وفي باريس ثم يتسنَّم كرسي

ولكن لم حتظ هذه الفئة ببرنامج يحقق لها

فكذلك اإلخفاق في اإلدارة إدارة للفوضى.

مستويات اإلدارة فهي تطبق على مستوى

من الصفات املندوبة ورمبا تكون من أهم عوامل

ألوان ،وحتتوى الشبكية على ثالثة ألوان هي األخضر واألحمر واألزرق ،أما بقية األلوان فتتكون

ما حققته من علوم ومعارف رغم كل ظروفها،

اإلخالص.

“ أساس احلكم” فالعدل يبدأ مع النفس ومع
تطبق في مؤسساتنا على مختلف املستويات.
وغياب العدل يعنى تفشي الظلم مما ينمي
روح اإلحباط ويقلل من احلماس للعمل ومن

ولو نظرنا إلى معظم املشاكل اإلدارية لوجدنا

ثم تدهور مستوى اإلنتاجية .كما ينمي شحنات

التي حتكم البشر أو غياب معظمها.

اآلخرين.

أن السبب الرئيس هو غياب إحدى القيم الهامة

سلبية تتمثل في احلقد والضغينة وكراهية

كاملبصرين نتيجة لترددات الطاقة التي تتولد داخل أجسامهم ،وهذه الفكرة استخدمها الصينيون

داخل األهرامات ملقاومة اجلراثيم وقتل البكتيريا وبالتالي احملافظة على املومياوات ،وقد ورد هذا

ولكن ،ما هو العالج باأللوان؟ تتمثل نظرية هذا العال ج في أن كل لون في الطيف له تر ُّدد تذبذبي أو
اهتزازي مختلف ،ويعتقد العلماء أن جميع اخلاليا في اجلسم متلك ً
أيضا تر ُّد ًدا ينبعث بقوة وإيجابية

عندما يكون اإلنسان موفور الصحة ،ولكن عندما يصاب باملرض؛ فإن هذا التر ُّدد يصبح غير متوازن.
بينما تقول النظرية األخرى إن األجزاء املختلفة من اجلسم واحلاالت املرضية املتعددة واألوضاع

العاطفية املختلفة؛ تستجيب بصورة أفضل لأللوان املختلفة ،وعندما يكون اجلسم عدمي التوازن؛
فإنه يبحث بشكل طبيعي عن األلوان التي يحتاجها .وقد أُجريت ـ كما أورد املوقع نفسه ـ جتارب في

جز ًءا ولو يسي ًرا من حقوقها املشروعة ،ونحن
الصيف أسوة بغيرها؛ إمنا نقصد حتقيق

عملية الدمج مع األسوياء لعلمنا بأن لوزارة
برنامجا متكام ً
ال في هذا اخلصوص،
املعارف
ً
ومشاركة هؤالء مع أقرانهم متنحهم ثقة

في النفس وتهيئ لهم فرصة إثبات الذات
واخلروج إلى املجتمع.

وأشير هنا إلى واقع حي أمام أعيننا يتعلق

بعدم وجود مزلقانات للكراسي املتحركة في

اإلدارية فمن اإلدارة بالتسلط والتخويف إلى

فعند احلديث عن تدني مستوى اإلنتاجية على

ولو أردنا سرد القيم املطلوبة الدارة احلياة

باألهداف ومن ثم إلى إدارة اجلودة الشاملة.

كقيمة هامة في حياتنا وعندما نتحدث عن

 ،كما أن محاولة تطبيق جميع القيم قد يعد

دول عدة أثبتت أن لكل امرئ ألوا ًنا معينة تثير لديه حتفزًا وحركة ،وألوا ًنا أخرى مهدئة ومسكنة.
كما وجدوا أن لأللوان أيضا تأثي ًرا في مدى اإلحساس باحلرارة ،فعلى سبيل املثال أُجريت دراسة

املجتمع بكورنيش جدة حتى يستطيع املعوق

من ضرب اخليال أو من الطموح إلى املثالية

املركزية ثالث درجات أعلى من آخرين يجلسون في غرفة مطلية باللون األحمر .كما أثبتت دراسات

ورغم تنامي الوعي واالهتمام بقضية اإلعاقة

البيروقراطية إلى اإلدارة العلمية إلى اإلدارة
ومع مرور الزمن قد ينشأ اجتاهات ومدارس

إدارية جديدة تلبي متطلبات العصر .رغم ذلك

تظل القيم هي احملرك األساسي والراسخ في
تعامالت البشر .فبمقدار قيمة الشيء يكون
تصرف اإلنسان واهتمامه .والقيمة قد تطلق

على األمور املادية ولكن ال تعني بالضرورة أن
تكون محصورة عليها وإمنا هناك أمور ذات
قيمة معنوية ونفسية اكبر بكثير من القيمة

املادية.

سبيل املثال يظهر جليا للعيان غياب اإلخالص

اإلخالص فيجب أن يكون مزروعا في صميم
تربيتنا فاإلخالص في الدراسة يبدأ من السنة
األولى لنحصل على أجيال مبدعة .فمن يتربى
على هذه القيمة ينشأ على ممارستها في تعامله
مع جميع أفراد أسرته ولك أن تتخيل مجتمعا

كامال جعل اإلخالص من أعلى قيمه كما ال

حتتاج الى خيال خصب لتستنتج ما يفضي إليه
غياب اإلخالص.

قيم –على سبيل املثال -وروضنا أنفسنا على
تطبيقها وحثثنا أبناءنا على االلتزام بها حتى

تصبح جزء من واقعنا ثم أضفنا بعد ذلك إليها

خمسة قيم أخرى لوجدنا أن معظم مشاكلنا
اإلدارية تتالشى ....وال أقول :خُ ذ عصاً
سحرية وغ ّير املجتمع ..ولكن ابدأ بنفسك ثم

ومن املشاكل اإلدارية األخرى على سبيل املثال
املشكلة إال في ظل غياب األمانة  .فمتى شعر

عنه فأنت حكي ُم

وعندما نطلق كلمة ِ)ق َيم( فنحن نعني األمور

أهميتها وقيمتها في التعامل بني مختلف

كل فرد بأنه مؤمتن على العمل املكلف بأدائه

البشر .فالصدق على سبيل املثال قيمة إنسانية

الغير ممكنة عمليا .ولكن لو اخترنا أهم خمسة

بدائرة تأثيرك.

تفشي الرشوة (املادية واملعنوية) وال حتدث هذه

التي تتفق األديان ومعظم الثقافات على

اإلنسانية بشكل مثالي  ،ألضعنا وقتنا وتركيزنا

كلما حتسن مستوى وجودة العمل وكلما زادت

ابدأ بنفسك وانهها عن غ ِّيها......فإذا انتهت

عبد اهلل بن خلف اهلل الطلحي

في النرويج أوضحت أن وجود الناس في غرفة مطلية باللون األزرق يدفعهم إلى رفع مؤشر التدفئة

أخرى أن خفة األلوان ودكانتها بعمقها وتدرجها يؤثر في دقة إدراكنا للوقت ،كما يوثر في قدرتنا على
التركيز والتذكر.وأشار الباحثون إلى أن األلوان الرئيسة التي تؤثر على اإلنسان هي التدرجات اللونية
أللوان الطيف التي تشمل األحمر واألرجواني والبرتقالي واألصفر واألخضر والتركواز األزرق والنيلي
والبنفسجي ،ويعتقد أن أول أربعة منها هي أكثر األلوان املنشطة بينما تكون األربعة األخيرة األكثر

هدوءا وراحة.وتنقسم األلوان إلى قسمني :موجبة تتصف بتفاعلها احلمضي وإشعاعاتها ،وسالبة

جميع املرافق السياحية املخصصة لفئات

قضاء وقت مع أسرته وهذا حق للجميع.

وتزايد الطروحات املنادية بسن تشريعات
وقوانني تضمن حقوق هذه الشريحة؛ جند
ً
تهميشا يستدعي تفسي ًرا صاد ًقا عليه ،ألن
هذه الفئة مستمرة بكل إصرار وحتد إلبراز

قضاياها .ونطالب املؤسسات والشركات

تتصف بتفاعلها القلوي و تأثيرها املهدئ ،ولكل لون من ألوان القسمني تأثير في عالج حزمة من
األمراض ،نحن ندرك أن اإلثبات العلمي الذي يدعم هذه النظريات ما يزال ضعي ًفا ولكن ما رأي

املعوقني ،وتلمس مدلوالت ما ترصده

هذا اخلصوص ..ونطرح السؤال التالي على أطبائنا :هل لبعض األلوان قدرة على املساعدة

بحدقات عيونهم املوصولة رأسا بقلوبهم

املختصني فيما يذهب إليه بعض أصحاب هذه الدراسات التي يؤكدون أن لها نتائج مهمة في
في شفاء بعض األمراض؟ أن األمر مجرد ت ُّرهات ورمبا (خزعبالت) تدخل في مجال التناول
اللطيف واملسلِّي لعشاق األلوان والرسامني وغيرهم؟

					

�إ�سالم �أبو النجا

املهتمة باملهرجانات السنوية بتلبية اهتمامات
إبداعاتهم ،ليس بالعني املجردة؛ وحدها بل

العامرة باحلب .

عـبـدالـرحـمن املـغربـي

طبية و �إر�شادية

السبت  26شوال  1429هـ املوافق  25أكتوبر 2008

مهارات اال�ستفادة من املحا�ضرة
يواجه الطلبة في دراستهم العديد من

قد يكون األستاذ من النوع الذي يشرح أو

األكادميي .في كثير من األحوال يكون هذا

أو يحب أن يحرك يديه أثناء الشرح أو إنه

الصعوبات التي قد تؤثر على حتصيلهم
نتيجة لعدم معرفة الطلبة بالطرق السليمة
واملهارات الالزمة التي توفر لهم مقومات

يجلس أو يتحرك بالقاعة ،عليك أن تتكيف

مع طريقته حتى تألفها وتكون أكثر انتباهاً

باحملاضرة قم بتحديد النقاط التي يركز
عليها األستاذ أثناء الشرح وأطرح األسئلة

التفاعل مع اآلخرين والتحاور واملناقشة

تا�سع ًا � :أكتب العبارات املهمة :

 ،وفيما يلي بعض الطرق واملهارات التي

ميكنك استخدامها للنجاح في اجلامعة
وإجناز متطلبات التخرج بكفاءة.

�أو ًال  :تعرف على �أ�ستاذك :

إذا استصعب عليك فهم مسألة معينة.

�س  :انا حامل لفريو�س الكبد الوبائي من النوع « ب» فما هي امل�شاكل التي
ي�سببها يل الفريو�س ؟
�أجاب على ال�س�ؤال د .وليد الهزمي  -ق�سم االمرا�ض املعوية
عند االصابة بفيروس الكبد الوبائي « ب» فان نسبة من املرضى يصبحون حاملني للمرض  ,وهذا يعني ان املريض قد يكون في احد

غالباً ما ترى أن بعض األساتذة في

االوضاع التالية :

نستشف من خاللها على أهميتها وبالتالي

عالج وال تكون هناك اى عواقب تذكر ,وهنا ينصح بالتاكد من وجود مضادات الفيروس في الدم ( )HBV-AB

احملاضرات يركزون على معلومة معينة

علينا أن نركز عليها وندرسها حتى إذا ما

إن التعرف سيساعدك على سرعة فهم

واجهتنا باالمتحان نكون على استعداد.

حيث يقدم األستاذ في احملاضرات

احملاضرة وال تكتب كل شيء ألن كتابتك

«خواطر �أكادميية»

فريو�س خامل وفريو�س ن�شط

أن صوته منخفض النبرة أو عالي النبرة

النجاح والتفوق .تعد احملاضرات وسيلة
ال مساعداً
فعالة الكتساب املعلومات وعام ً
في تعزيز الشخصية وتنميتها من خالل

ا�ست�شارات طبية
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1ـ ان يكون الفيروس خامال وتكون التحاليل ( ) HBe-Ag,HBV-DNA,سلبية مع املتابعة الدورية وفي الغالب ال يتطلب االمر أي
2ـ ان يكون الفيروس شبه خامل ويكون حتليل احلمض النووي ايجابي ( ) HBV-DNAمبعدالت منخفضة جدا ,مع املتابعة الدورية
فتوحي باحتمال نشاط الفيروس في املستقبل القريب او البعيد مما يعرض املريض ملضاعفات االلتهابات الكبدية ,وفي الغالب ال

نتائج �إيجابية
لل�ضغوط!!
التخرج في كلية الطب ال يعني نهاية
املشوار؛ بل بداية لطريق طويل مي ُّر
من خالله الطبيب بالعديد من املراحل

حاول تخليص أهم النقاط التي تتعرض لها

ينصح بالعالج اال اذا كان املريض معرض الي نوع من انواع انخفاض املناعة الناجت عن امراض او عالجات معينة ,اما االشخاص

األولى والثانية فكرة عن املقرر .أسلوبه

لكل شيء تؤدي إلى عدم االنتباه إلى

3ـ ان يكون الفيروس نشط بحيث تكون نتائج التحاليل كلها ايجابية مع احتمال ارتفاع انزميات الكبد  ,وهنا يحتاج املريض الى عالجات

املناسب ومسؤولية التعليم املستمر ،وال

واملشاريع والتقارير والبحوث .لذلك فإنه

للطالب حتى يستطيع متابعة األستاذ في

نادرة قد يسبب اورام الكبد اخلبيثة  ,وهناك العديد من مضادات الفيروسات الفعالة في هذه احلاالت والتي يتطلب العالج بها ملدة

الناجتة من ر َّدات الفعل التي قد حتدثها

املادة واحلصول على الدرجات اجليدة

في الشرح  ،متطلبات املقرر كالواجبات

من املهم املواظبة على حضور احملاضرات
واالستفادة منها.

ثاني ًا  :احل�ضور املبكر �إىل قاعة الدر�س :

احملاضرة لذلك كان التحضير املسبق مهم
احملاضرة.

عا�شر ًا  :فرز الأفكار وت�صنيفها :
بعد انتهاء احملاضرة قد ترى أن دفتر

احلضور إلى قاعة الدرس مبكراً يتيح

محاضراتك قد امتأل بالعبارات والنقاط

في الصفوف األمامية ومتابعة احملاضرة

العبارات واجلمل وتنظيمها بحيث تستبعد

للطالب اختيار املكان املالئم واجللوس
منذ بدايتها  ،حيث يفقد املتأخرون عن

احملاضرة جزء من موضوع احملاضرة
واألفكار الرئيسية املطروحة في بدايتها.

ثالث ًا � :أجل�س يف املوقع الأمامي من
قاعة الدر�س :

حاول أن تنظم الدفتر وتعيد صياغة
األشياء الهامشية وتضع أهم النقاط

الرئيسية والنقاط الفرعية.

كيف متيز األفكار الرئيسية عن األفكار
الهامشية ؟

أو األشياء الهامة باحملاضرة ؟

االصحاء فيحتاجون فقط الى املتابعة الدورية مع الفحوصات.

للقضاء على الفيروس او السيطرة على نشاطه الن ذلك قد يؤدي الى التهاب كبدي مزمن وقد ينتج عنه تليف في الكبد وفي حاالت

سنة او عدة سنوات حسب االستجابة.

العالج واحلمية والريا�ضة وقاية من م�شكالت
مر�ض ال�سكري
ت�سلَّمت زاوية ا�ست�شارات ر�سالة من �أحد القراء يت�ساءل فيها عن خماطر مر�ض ال�سكر فيقول:
�أعاين من مر�ض ال�سكر منذ ال�صغر ،وم�ستوى التحكم به جيد ،ولكني �أخ�شى من امل�شكالت امل�ستقبلية ..فكيف ميكن
جتنبها؟

إن الطلبة الذين يفضلون اجللوس باملقاعد

.1

1عندما يرفع األستاذ صوته عند نقطة

احملاضرة مقارنة بالطلبة الذين يجلسون

.2

2عندما يكتب األستاذ على السبورة

.3

احملاضرة.
3عندما يقول األستاذ أوالً ..ثانياً..
ثالثاً ..إلخ فأعلم أنه يعدد أهم النقاط

كما يستحسن عمل حتاليل يومية عدة م َّرات في أوقات مختلفة من اليوم من أجل احلفاظ على معدل السكري بحيث ال يزيد عن
 100ملجم قبل األكل و  140ملجم بعد األكل ،مع ضبط ضغط الدم ومستوى الكولسترول.

.4

4انتبه إلى األسئلة التي يوجهها األستاذ

عملت على مرضى السكري من النوع األول ...وشك ًرا.

األمامية قد يكونوا أكثر استفادة من

باخللف ،وذلك ألن اجللوس في مقدمة

القاعة يساعد على تركيز االنتباه إلى
األستاذ وفهم موضوع احملاضرة ،وطرح
األسئلة  ،ورؤية السبورة والوسائل األخرى

املستخدمة بشكل أفضل.

رابع ًا  :جهز �أدوات الدرا�سة :
جهز جميع احتياجاتك للمحاضرة مثل
األقالم واألوراق ،دفاتر املالحظات ،الكتب

الدراسية وما إلى ذلك.

خام�س ًا � :أقر�أ قبل املحا�ضرة :

معينة فأعلم أنها قد تكون مهمة.

بعض النقاط فأعلم أنها من أساسيات

الرئيسية باحملاضرة.

باحملاضرة فإنها تعتبر هامة.

احلادي ع�شر  :تغلب على اخلجل
والرتدد :
من املهم أن تتغلب على خجلك أثناء

من املهم أن تقرأ موضوع الدرس قبل

احملاضرة فإذا رأيت أنك لم تفهم نقطة

ـ يساعد الطالب على فهم املادة بشكل أكبر

واالستفسارات وال تخشى سخرية اآلخرين

يفهمها أثناء قراءته.

من سؤالك  ،وأعلم أن املعلومة لن تسعى

احملاضرة ألن ذلك :

ومتابعة األستاذ وتوضيح النقاط التي لم

ـ يساعد على تركيز املعلومة وثباتها بالعقل

ويقلل من إمكانية نسيانها على املدى
البعيد.

�ساد�س ًا  :جتنب الكالم و�أحالم اليقظة :
يهرب الطلبة عادة من ملل احملاضرة
بالكالم مع الزميل املجاور والسرحان

 ،أو اللجوء إلى أحالم اليقظة .يجب
التخلص من هذه السلوكيات بالتركيز مع
األستاذ حتى ال يفقد الطالب الكثير من

املعلومات واإليضاحات باحملاضرة ويتم

ذلك باإلرادة وضبط النفس والعزمية ،
أو التدوين النقاط التي يناقشها األستاذ

أثناء احملاضرة ألن هذا يقلل من السرحان
وتشتيت االنتباه.

�سابع ًا  :اال�ستماع والإن�صات برتكيز :

إليك بل عليك أنت أن تسعى وراءها لذلك
فإن الشجاعة واملبادرة واقتناص الفرص
عامل مهم في جناحك وتفوقك.

الثاين ع�شر  :غري منط حياتك :

 1ـ حاول أن تنام مبكراً أو تقلل من السهر
قدر اإلمكان حتى تستيقظ أكثر نشاطاً.
 2ـ إحرص على أن تناول وجبة اإلفطار
دائماً وال تهملها حتى تستطيع أن تركز

ثامن ًا  :ت�أقلم مع �أ�سلوب الأ�ستاذ :

يوم للتغذيةالعيادية

خصص مركز تدريب الدراسات العليا

الثالثاء  21أكتوبر 2008م املاضي يوما
للتغذية العيادية ودعا جميع منسوبي
املنظومة الصحية باحلرس الوطني من

كوادر طبية وغيرها إلى حضور هذه

الفعاليات التي تقام بالتعاون مع عيادة
التغذية ،وذلك بقاعة الدكتور سمير

حريب باحلرس الوطني.

أثناء احملاضرة بشكل أفضل.
 3ـ غير من أفكارك حيث تكون دائماً
ال وقتاً ممتعاً وليس عبئاً وواجباً
متفائ ً
من فهمك للمعلومة وإلزالة الصعوبات التي

املراجعني

ثقي ً
ال وأعلم أن احملاضرة هي وسيلة تزيد

قد تواجهك.

وبدأ البرنامج في الساعة الثامنة

مكثفة

حول

باملستشفى

واملنومني

أهمية

ودورها

عبر

عيادة

جتاه

العمليات

التغذية

املوحدة

الثالث عشر  :أرجع إلى األستاذ في

واملتكاملة للتقومي والتخطيط والتدريب

تستطيع أن تراجع األستاذ في الساعة

الضبط واملراقبة.

واألنشطة الفصلية ،ولطرح األسئلة حول

منال الناصر مديرة املركز مشيرة

أو تاريخ معني أو مسألة رياضية وال جتعل

يرغبون في الثرثرة واألحاديث اجلانبية.

وعند احملافظة على هذه املستويات أتوقع مبشيئة الله أن تتجنب املشكالت في املستقبل ،وهذا واضح من الدراسات احلديثة التي

صباحا واستمر حتى الرابعة والنصف
ً
من بعد العصر واستهدف إعطاء رؤية

املكتبية وذلك لالستفسار حول الواجبات

احملاضرة وال تلتفت إلى زمالئك الذين

الرياضة.

لك ألنهم يستفيدون من املعلومة املطروحة

حاول أن تستمع إلى ما يقال باحملاضرة

اآلخرين يشتتون انتباهك عن االستماع إلى

أخي أنت تعاني من مرض السكري منذ الصغر ،لذا فإن تصنيفك يع ُّد من النوع األول وهو املعتمد على األنسولني .وكي تتجنب
املشكالت في املستقبل فإنك حتتاج إلى االستمرار في أخذ جرعة األنسولني بانتظام مع احملافظة على احلمية الغذائية وممارسة

معينة باحملاضرة ال تتردد في طرح األسئلة

الساعة املكتبية :

وركز على أهم األشياء مثل معلومة معينة

و�أجاب على ال�س�ؤال الدكتور �صالح اجلا�سر فقال خماط ًبا ال�سائل:

بعض النقاط التي صعبت عليك باملساق.
�أ .حممود �أبو الطبول

والتطبيق

واالستشارات

وعمليات

ذكرت ذلك لـ (نبض اجلامعة) السيدة
إلى أن املجلس السعودي للتخصصات

الصحية اعتمد هذا البرنامج بواقع 12

ساعة معتمدة.

مثل الدراسات العليا والبحث عن العمل
يخلو الطب ـ دراسة أو مهنة ـ من الضغوط

العوامل احمليطة بالطالب ،أو من عوامل
داخلية مؤدية إلى آثار نفسية أو جسدية.

وأسباب الضغوط كثيرة ،فهي رمبا تكون
ً
ضغوطا جسدية أو نفسية أو عائلية أو

اجتماعية أو مادية أو أكادميية ،وتختلف
ر َّدات الفعل الناجتة عن الضغوط من

شخص إلى آخر ،فالبعض يستطيع التعامل
والتكيف معها وجتاوزها ،بينما آخرون
يفقدون السيطرة عليها ،وبالتالي تؤثر

على قدراتهم وأدائهم.
وينبغي أ َّال بأن ر َّدات األفعال تكون دائ ًما
سلبية ،ذلك أن بعض الضغوط تع ُّد حميدة
وتؤدي إلى ر َّدة فعل مح ِّفزة ومشجعة على
مضاعفة اجلهد والتحصيل العلمي مما

يُعزِّز فرص النجاح والتفوق ،فاالمتحانات
ً
مث ً
ضغطا على الطالب؛ ولكنه
ال تُس ِّبب
إذا استطاع تركيز جهوده واالنتباه إلى
مقرراته؛ فإنها حت ًما ستؤدي إلى تفوقه
ورقيه في سلَّم املعرفة.

د .حممد بن �سعد املعمري
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نوى يف
الع�شر الأواخر
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كتــــــاب «عقــــل غيــر هــــــــادئ»
الثقافة الصحية ضرورة ال غنى عنها في وقت يتسارع فيه رمت احلياة،

ظلت مرتبطة بالعالج بالعقاقير الطبية ،حيث يؤكد أن هناك من
تلك اآلالم للتخلص من حياته .كما يؤكد الكتاب بشدة على ممارسة

الباردة ،اخترت أن يكون اسمها “شجون”،

لينشغل اإلنسان عن أولويات حياته .والتأليف في هذا اجلانب يحتاج

العناء
مل َء روحي التي اكتساها
ُ
عرق مؤذنٌ في قنوطي
كلُّ ٍ

ملهارات خاصة جتمع بني العمق العلمي والعرض األدبي الشيق ،وهو
ما ال يجتمع بسهولة ألي أحد .والصحة النفسية متثل اجلانب األشد

الرحيل الرحيل

إهماال من املجتمع ،ويزداد األمر مع كون هذا اجلانب يقع ضمن

واء!
طال الثُّ ُ

املسكوت عنه ،حيث ال يعترف املجتمع – رغم كل التطور الطبي

رب
اعف يا ّ
حيث أشكو قنوطي

احلاصل -باملرض النفسي إال في نطاق اخللل العقلي املعيب .ومن

اجلانبني كليهما يعد كتاب مثل كتاب «عقل غير هاديء» سبقا في

املر
ُ
والفم ُّ
ابتداء
في شكاتي
ُ
تكن تب ُلغ الثريا ذنوبي
إن ْ

مجاله ،حيث يفتح الباب على جتربة دقيقة ومركبة بطريقة سردية

يحتاجها حتى ال يسقط فريسة آلالمه ومعاناته ،وكي ال تقوده قسوة
نفتقدها في العالم العربي ،وهي أهمية دور جلسات املعاجلة النفسية

ودور املعالج الهام في األخذ بيد مريضه ،وتفهم معاناته ،وإنارة بقع
ضوء في طريقه املعتم ليفهم ذاته ،ويدرك تفاصيل معاناته .وينقسم

إلى فصول أربعة ,يحتوي كل فصل على أبواب داخلية .لكل فصل كتبت
عناوينها ومتونها بأسلوب أدب السيرة الذاتية وهي مرتبة على النحو

اآلتي( :الفصل األول :األزرق الرائع الذي هناك .الفصل الثاني :جنون

تقدم احلقيقة العلمية في وصف سردي مشوق ،من خالل جتربة

ليس بتلك الروعة .الفصل الثالث :ترياق احلب .والفصل األخير الذي

املؤلفة ،التي هي في الوقت نفسه متخصصة في عالج املرض نفسه.

حمل عنوان الكتاب :الرابع :عقل غير هادئ) .ترجم الكتاب للعربية

وهو كما يقول عنوانه الفرعي «سيرة ذاتية عن الهوس واالكتئاب

فعليها

واجلنون» من تأليف الدكتورة كاي ردفيلد جاميسون ،وفيه حتطم الدكتورة جاميسون تابو

وصمة العار االجتماعية ضد املرض النفسي والعقلي حيث تسرد بكل شفافية سيرتها الذاتية
وصراعها العنيف مع مرض «ذهان الهوس االكتئابي» .وتعتبر املؤلفة حالياً واحد ًة من أهم

أستحيها ألني

خبراء مرض «ذهان الهوس االكتئابي» في العالم .ويهدف الكتاب في األساس ليزيل ضالالت

احلي
مجرم
ُ
ِّ
كلُّ
إساء
أمري
ُ
كبرا
ليس ً
ـ ونور وجهك ـ ولكن

الكتاب تأتي من أن الكاتبة الدكتورة جاميسون واحدة من أهم خبراء مرض ذهان الهوس
االكتئابي في العالم ،وألن كتابها هذا مت تصنيفه واحداً من أفضل الكتب مبيعاً .كما أنه يتم

اآلن كتابة سيناريو إلنتاج سيرة الكاتبة كما وردت في عقل هادئ كفيلم سينمائي ,ورشحت
املمثلة جوليا روبرتس لتقوم بدورها املركب واملأساوي.

ضاق عنِّي

يعتقد الكثير أن أذني لم تعد تعمل بشكل ج ّيد لكبر سني ،رمبا أحدًا لم يعد يذكر حني صفعني
مال جمعته
في صغري أخي األكبر الذي كانت يده تغطي وجهي كاملاً بسبب أني أضعت حصة ٍ

ثم أغشاك
العطاء
حني حان
ُ
أين أسري
وكلُّ زادي خطايا

يوم شاق من بيعي للخبز ،في احلني الذي كان الله قد اختار روح أمي جتاوره ولم يكن
ذات ٍ
سيجدي إحضار أي دواء ليقف في وجه أَمرِ ه ،ومنذها فعلاً لم أعد أسمع األصوات املرتفعة،

األشخاص الذين ينادونني بأعلى أصواتهم يظنون أني سأنتبه وسأجيبهم كلما علت درجات

جمر
واخلطى ٌ
شفاء!
واملطايا
ُ

أصوتهم ..ال يصدق أحد أن أذني تأخذ عكس ذلك ،حني أقول ألحدهم أخفض صوتك..

حدثني بهمس و إن كنّا وسط ضجيج ..صدقني أنا ال أسمع كل هذا الذي تسمعون ..أنا في

ُ
خطوت
زافرت إذا
ٍ

الضجيج أسمع همسات األشخاص لبعضهم ،سخرية شابان يقفان على طريق املا ّرة ونكاتهم

النجاء؟!
موقدُ النار كيف منها
ُ

يرميها صبي عابث على األرض بعد أن التهمها ،وصوت تذمر عامل النظافة الذي ال تنتبهون

التي يطلقونها على جسد فتاة ممتلئ بالشحوم ،أسمع صوت ارتطام ورقة الشوكوال التي

فدربي

حينها إال حلركة شفاه .

إن أيوب
ساجدٌ في ضلوعي رهنَ حرفيك..

انظر لهاتفي احملمول  ..ستجدني أضبط نغمة الرنني على أدنى مستوى لها  ،حتى البائع

تشاء
فأم َر ْن ما
ُ
ُ
َ
يرضيك
كان

الذي اشتريت منه الهاتف  ..تعجب حني طلبت منه هات ًفا ذو أخفض صوت للرنني ،البائع

الذي لم أذهب إليه إال حينما تأكدت أن متجره قد خال من املبتاعني ،فقط ألني ال أريده أن

أن يطول احتباسي

يرفع صوته اعتقا ًدا منه أني لن أسمعه مع عل ّو أصوات جدال الباعة.

ملاذا حتدق بي هكذا يا دكتور؟؟ ..يبدو أنك ال تصدقني أنت ً
أيضا ..

في بالئي
بالء
فمرح ًبا يا ُ
لم ت َِي ْت ُّ
قط
ْ
ال!
خناء!
مس َث ْو َب ُطهري
ُ
وال َّ
فاحفظني على الصراط ليوم
فيه ُي ْسجى

باملناسبة ملاذا تصدقون أن للعني قصر في النظر و باملقابل طول فيه ،وال تؤمنون بذلك في

الرداء
على اجلبني
ُ

القلبالكبري

أملع شعراء جيله باعتبارهم دعاة جتديد ،وحملة
لواء املدرسة الغربية في الشعر والنقد ،وذلك

قبل أن ينقلب املازني على شكري وشعره .بينما

السرير؟ ولم كل هذه اللفافات القطنية امللتصقة بجسدي ؟ واجلبيرة على قدمي ! ..لم
طوقتم عنقي بهذا الصلب ؟!!..

وهي جامعة تنتمي أيضا إلى قطاع نخبوي
أيضا ،مبنجزاته وتاريخه املوثق في جبني

الوطن ،متثله الشؤون الصحية للحرس الوطني،
وهذا لقائي األول بذلك اجلمهور .وهكذا ظللت

قراؤنا األعزاء ،في تاريخ احلضارة الطويل،
لم ينفصل العلم يوما عن الثقافة ،والثقافة في

أصلها اللغوي مأخوذة من تثقيف السهام وإزالة

حدة وأبعد إصابة ،وهي في
شوائبها لتغدو أكثر ّ

استعمالها االصطالحي ال تختلف ،فتثقيف
العقل تهذيبه من االهتمامات التافهة ،ليفرغ

تهذيبها وتنقيتها من مساويء األخالق ،لتصفو
كل املجاالت التي ترقى بعقل اإلنسان وروحه،

وتترادف مع اإلتقان والتفوق .وإذا ارتقينا فوق

التفت إليه :
بنصف استدارة
َ

ترد مفردتا األدب والفن ،فالعمل األدبي يتعرف

أخفض صوتي ؟؟

رمبا أنك لم تسمع صوت الشاحنة التي كانت تسير خلفك مسرعة يا سيدي !!!

القا�صة :فاطمة باخلري //من موقع ج�سد الثقافة

وجه شوقي واملدافعني عنه ..ورأت الفئة الثانية
غيره من اآلداب ـ ومن بينهم مصطفى صادق

وتأججت بذلك الساحة األدبية بني احملافظني

نوع من التجنِّي والتجريح الصارخ ،وقال بعضهم

لل�شاعر علي �صيقل /من ديوان �أغنية للوطن

نخبوي ميثله اجلوهر األكادميي لكيان اجلامعة،

ما لك حتدق بي ! ..تعال أجبني قبل أن تخرج ..هييييييي أنت ..أال تسمعني !! ..أتريد أن

جتاوزت ميزان اإلنصاف ،وخرجت عن النقد

وشم على ساع ـ ـ ـ ـ ـ ــدي نقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش  ..على بدني و في الف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤاد وفي  العينني  يا  وطني
شمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ًا حملتك فوق  الرأس  فانسكبت مساحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة   ث ـ ـ ـ ـ ـ ــرة   األضواء   تغمرني
شمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ًا حملتـ ـ ـ ـ ـ ــك فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوق  الرأس  فانسكبـت مساحة   ثـ ــرة   األضواء   تغمرني
وان ـ ـ ـ ـ ـ ــداح في خافقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي  ..سحـ ـ ـ ـ ــراً  وترمن ـ ـ ـ ــة و ذكري ـ ـ ــات وآمـ ـ ـ ـ ـ ــا ًال تضمـ ـ ــدني
ُّ
ـدادي  الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـم   فانثالـ ــت   إلى   أذني
قصيدتي  أنت   منذ   البـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدء   لحّ نهاأجـ ـ ـ ـ ـ ـ
تـرنيمـ ــة عذب ـ ـ ـ ـ ــة األحلـ ـ ـ ـ ـ ــان  ..  فامتزجـ ـ ـ ــت أحلانه ـ ـ ـ ــا  في  دمي  بالدفء  تفعمني
غنيتهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا للرم ـ ـ ـ ـ ــال السم ـ ـ ـ ـ ــر في  ..  شغ ـ ـ ــف وللصـ ـ ـ ـ ــواري    ولألمواج     والسفن
لنخلة  ..  حينما  أسمعتها  اندهشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت متاي ـ ـ ـل ـ ــت  وانثنـ ـ ـ ــت  نحـ ـ ـ ـ ــوي   توشوشني
ما أروع اللحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن قالت  ..هزني ط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب ًا فغن لي عن   ..إنّ   اللح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن  أطربن ـ ـ ـ ــي
ضممته ـ ـ ـ ــا  إنهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  رمز  العط ـ ـ ـ ــاء و فيجذورهـ ـ ـ ــا عـ ـ ـ ـ ـ ــروة وثق ـ ـ ــى توصلن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
يا  موطنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي  أنني  أه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواك  في   ولهي ـ ـ ـ ـ ـ ــا  نكه ـ ـ ـ ـ ـ ــة  حلوة  تنساب  في   بدني
أقسمـ ـ ـ ــت  بالله  لن  أنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاك  يا  حلمي فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــإن  سلوتـ ـ ـ ـ ـ ــك  هيئ  لي  إذن   كفني

فهي صحيفة ناطقة وموجهة :عن/إلى وسط

درجة اإلتقان سنصل إلى مستوى اإلبداع،

طه حسني بعيدًا عن رمي السهام التي وخزت
شعر شوقي وإن كانت أقل حدة وأملًا  ..وانبرى

أغنية للوطن

أجد جمهور هذه الصحيفة املفترض مختلفا،

أساسا !!  ..ملاذا تضعوني على
من ال تشاء للمصحات النفسية  ..ما الذي أتى بي إلى هنا
ً

الشهير البروفسور شوقي ضيف؛ أن للعقاد ـ

نقاد آخرون للدفاع عن شوقي بحرارة شديدة،

كونها صحيفة وليدة في عددها الثاني فقط،

بكرميها والراقي منها .والثقافة بذلك تشمل

الطوارئ للتو  ..أنا أكره األطباء و أكره رائحة املستشفيات التي تستقبل من تشاء وحتيل

ووصف املخترعات وال ينفذ إلى عمق النفس

ـ رأ ًيا قاس ًيا في شاعرية أمير الشعراء شوقي

شعور الغبطة بالوجل والهيبة ،فعلى الرغم من

للمهم واجلليل من احلرف والعلوم ،وثقافة الروح

التي تدعوا إلى تأصيل األدب مع اإلفادة من

وزميليه عبد الرحمن شكري وإبراهيم املازني

حترير صحيفتنا “نبض اجلامعة” ،اختلط لدي

حال باقي احلواس ؟!!
ثم تعال  ..لَم يخبرني أح ٌد ولَم أسمع منك شي ًئا حني كنت تصرخ على املمرضات في قسم

قد ال يعلم كثير من القراء الذين لم َّ
يطلعوا على

واحلياة اإلنسانية ،ولم يكن عميد األدب العربي

قطار احلروف ،من يقنعنا بعدها بالتوقف ؟!…

حني شرفتني إدارة اجلامعة بأن أشارك في

وأستميحهم العذر في ارتباك كلماتي األولى.

حالة واحدة على األقل تشتكي قوة السمع كحالتي ؟!..

كان شوقي في نظرهم شاعر يرسف في قيد

كتاب« :شوقي شاعر العصر احلديث» لألديب

معضلة  ،فإذا انزلقت احلروف األولى ،وانطلق

بعد طول تفكير أن أشارك قرائي معضلتي،

ألم يعبر عليك خالل دراستك وممارستك ملهنتك كحالتي !..
أ ُكل األشخاص الذين يشكون من سمعهم كانت مشكلتهم في ضعف السمع !! ..ألم جتد

ودعاة والتجديد ،وبني من استلُّوا سيوفهم في

القدمي ،ويقف نظمه عند حد املديح واملناسبات

واحترت فيما سأفتتحها به ،دائما البدايات

احلرج ،وأكتب ما يليق باملناسبة!! فوجدت

الرافعي ـ أن تقومي العقاد لشاعرية شوقي

املوضوعي مبعاييره املتعارف عليها وحت َّولت إلى

ما تدفَّق من مداد قلم العقاد كاملوج الهادر في

تقومي شوقي؛ أملته دوافع ومنطلقات شخصية،
وأدخله في مشاعر الغل واحلسد ،ألنه ليس ثمة

مبرر لهذا الهجوم الكاسح الذي ج َّرد الشاعر
من أي قدرة على النظم الشفيف الرصني.

واستعر أوار املعركة بني اجلانبني ،معركة اتصفت

بالتحزب والتعصب ،ولم تعرف التوسط ،فقد

كانت ـ كما يقول البروفسور شوقي ضيف ـ غلو
في املدح وغلو في الذم ،وليس ثمة اعتدال في
التناول والتقومي والنقد ..وألف العقد واملازني

وصلة احلياة به »...وقال عن القصيدة التي
ألقان أمير الشعراء في مهرجان تكرميه مسته َّ
ال
فاحتتها بوصف الربيع« :ولندع من األبيات ما

يطابق نداء الباعة في األسواق بالورد اجلميل

والفل العجب والتمرحنَّا روايح اجلنة ،ولننظر ما

بقب فيها من دالئل اإلحساس بالربيع واالمتزاج
بالطبيعة ».....ويضيف في آخر هذه الفقرة

حس هنا بالطبيعة ،وال ذوق
الالذعة ....« :فال َّ
للفن وال علم بالتاريخ .فإن كان ث َّم إمارة َّ
(كذابة)

على صحيفتكم فبكم ستقف على أقدامها،

وبكم ننشد أن متتد جذورها في األرض وترتفع
فروعها في السماء .وليكن أول لقاء لنا مصافحة

سريعة ،أعبر فيها عن غبطتي بهذه النافذة،

وعن حلمنا بأن نكون بكم أجمل ،وطموحنا بأن

نصقل جتربتنا على أعينكم الفاحصة ،ونكون
مبعيتكم سفراء ملنابر الوعي والفكر في وطننا

		
من كل زواياه.

�أ�سماءالزهراين
كلية التمري�ض  -جدة

محمود سامي البارودي القدوة املثلى لعمل

الشعر اجلزل الرصني ،وبناء القصائد بنا ًء
محك ًما متماس ًكا حتى لكأنَّ القصيدة عمارة

باذخة .وأوتي شوقي من حالوة موسيقاه
وعذوبتها مع روعتها وفخامتها ما جعلنا نشبه

منه الفقرة التالية« :اعلم أيها الشاعر العظيم

وإمنا مزيته أن يقول ما هو ،ويكشف عن لبابه

ونثرا وفكرا وخطرات ،ونحن نساءلكم أال تبخلوا

هما أهم املكونات لشعر شوقي وصناعته».

شوقي ضيف ...« :وجد شوقي في سلفه

كما يتهافت الفراش على النار .وال تزال أشعار

مزية الشاعر أن يقول لك عن الشيء ماذا يشبه،

فيها إبداعات أقالمكم ،ونفثات أفكاركم ،شعرا

يلتقط الصور البعيدة ،وكيف ميأل علينا الدنيا

ومما يدخل في النقد القاسي واملقذع للعقاد

يعدِّدها ويحصي أشكالها وألوانها ،وأن ليست

العلمية جميعا تتجه لتكوين العقول املبدعة،

عد
في الدنيا فهي إمارة هذا الذي ال يكفيه أن يُ َّ
عد أمير الشعراء!!»...
شاع ًرا حتى يُ َّ
وإنصا ًفا لشوقي يقول مؤلف الكتاب الدكتور

أن ير ُّدوا الناس عنه ،فكانوا يعرضون عنهم

أن الشاعر من يشعر بجوهر األشياء ال من

نعود لنقطة التقاء بني الثقافة والعلم ،فاملدارس

إال اجلمال بكل أطيافه ،منكم وإليكم ،نستقبل

لب إبداعه ،وبها
وموسيقى شوقي في شعره هي َّ

ضد شوقي ما أوردة الدكتور ضيف ،ونقتبس

بأنه عمل أصيل يعبر عن مهارات صانعه ،وهنا

فهنا نبض الثقافة واألدب ،مساحة ال يحدها

خصصا
كتا ًبا في حلقتني أسمياه (الديوان) ّ
حلقته األولي لشوقي وشكري والثانية لشوقي

واملنفلوطي.

مبعنى إجناز ما هو مختلف وغير مسبوق ،وهنا

ومن ثم رعايتها لتقود التنمية في مجتمعاتها.

�شوقي يف ميزان العقاد

في فراشي اخلزايا

ميلؤها ،يتقاطر من جدرانها في الصباحات

أياما أقف أمام الشاشة متحيرة ،كيف أجتاوز

ولأنهــــا تعمــــل �أكثــــر من جيــــدًا

عاء
مبا
ُ
اقترفت ُّ
الد ُ
أستحي َ
منك

		

الكاتب السعودي حمد العيسى حيث كتب في مقدمة له أن أهمية

ق�صة ق�صرية

من طويل اجتنابي؛

زاوية صغيرة هادئة ،ال يأتي هدوؤها من ظالم
 ،وال من عزلة ،وإمنا يفيض من حياد أبيض

العشر
هَ لَّت
ُ
جاء
الر ُ
واست ََج َّد َّ

وقد عفوتَ
العفاء
ُ
ُ
ؤل
الس ِ
وقفة ُّ

�شجون

آياته الكبرى منها بالسمفونيات اخلالدة.
كان يظفر دائ ًما بخصومه ،فقد كانوا يحاولون
وينصرفون عن نقدهم ويتهافتون على شعره

شوقي تر ُّن في آذان العرب ،وال يزالون ينجذبون

إليها وكأنها مغناطيس العصر الشعري ،فهي

مفزع قلوبهم ومهوى أفئدتهم .وبجانب هذه
املوسيقى جند اخليال املتألق الذي يعرف كيف

بأشباحه وأوهامه ،واملوسيقى واخليال احلالم

ورغم أن العقاد كان قمة في األدب؛ إال أن
واضحا في قلمه الذي استنَّه لهدم
الشطط كان
ً

شاعرية شوقي ،نق ٌد شرس وعنيف ،غير أن
شوقي لم يلج هذه الساحة لي ُذ َّب عن نفسه هذا

التيار الكاسح من الهجوم؛ بل استمر في عطائه
الشعري اجلزل اللطيف مستجي ًبا لوجدانياته
اجلياشة وجلبلِّة اإللهام والشاعرية التي

تسرى في داخلها سريان الكهرباء في أنابيبها،

وقد نفعه هذا النقد وجعله يتجاوب مع دعوة
التجديد واالنفعال بهموم الوطن واملواطنني،
فأخرج من كنانته شع ًرا رصينًا وقصائد خالدة
جتري على ألسنة عشاق الشعر العربي ،وتدخل

ضمن مناهج األدب في مدارس الدول العربية.

�إبراهيم ال�صايف

�إ�ستـ ـ ـ ـ ـ ــراحة
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لقطة وتعليق

ال�ضفادع ت�ست�شعر الزالزل
احليوانات والدواب واحلشرات والزواحف
والهوام أمم أمثالنا ،وقد أنار الله بصيرتها

التي تعينها في سعيها طل ًبا للرزق في
أي بيئة تعيش فيها ،كما زودها بقدرة
على حماية نفسها مبا وهبها من وسائل

دفاع ظاهرة ،ومبا أودع فيها من قدرات
حتذيرية كامنة تتحرك للتنبيه قبل وقوع

اخلطر ،فبعضها يستشعر نزول املطر أو
اندفاع السيول أو حركة األرض املوارة

واضحا
ببراكينها وزالزلها ،وقد بدأت ذلك
ً

للعيان عند زلزال (تسونامي) الشهير ،إذ
أصابها الذعر قبل حدوث الزلزال وف َّرت
مولولة دون أن يتن َّبه اإلنسان لهذه اخلاصية
الفطرية ،ولذلك كان هو الضحية ودفع ثمن

عدم اعتباره بحيواناته وإدراك ما تصدره
من مؤشرات على اقتراب خطر ما ،وهذا
حال اإلنسان يتعامل مع الطبيعة غير

املكان؛ أداروا ظهورهم لها ولم يأبهوا البتة

في وقاية نفسه وسكنه وحرثه..

احليوان سب ًبا لهالك عدد كبير منهم نتيجة

استُوحيت منه هذه املادة ـ في موقع إسالم

لذلك؛ فكان هذا التجاهل ملا يصدر عن
ازدراء الظواهر التي حتدث في محيطهم،

والسخرة.
العاقلة مبنطق السيطرة والقوة
ُّ
لم يستنب الصينيون احلكمة في تدافع

ولم يخطر ببالهم إنها إرهاصات لتصدعات

مذعورة في موجة نزوح جماعي خارج

والنبات واجلماد ،وأن حاسة الضفادع

قبائل الضفادع طل ًبا للفرار ،وخروجها

أو لفقدانهم قدرة االستدالل على معانيها،

خطيرة في األرض تبتلع اإلنسان واحليوان

املنطقة اتقا ًّء لتبعات الزلزال املدمر الذي
استشعرته بفطرتها التي فطرها الله

تستشعر قرب وقوع الزلزال وحتذر منها..

كبيرة ،وعقدت ألسنتهم الدهشة إزاء هذه

تابعوا إرهاصات زلزال الصني األخير

عز وجل عليها ،وأصابت العلماء حيرة
الظاهرة ،وثارت عالمات استفهام كثيرة في
أذهانهم ،وتساءلوا :نزوح جماعي للضفادع
 ..ما هو املبرر؟ ليس ثمة تفسير واضح

أقوى من األجهزة الصناعية احلديثة التي

الظاهرة ال ميكن أن مير عليها املؤمن دون
أن يتذكر قدرة الله تعالى وأنه لم يخلق
أي كائن حي عبثاً ،بل كل مخلوق له عمل

االستنفار (الضفدعي) والتيارات املتدافعة

النظر في بواطن األمور ،ويدرس الظواهر

لكلي يتذكر اإلنسان قدرة خالقه ،وليمعن
ويستنبط أسبابها وحكمتها ،ويستفيد منها

منها

في

التنبؤ

بالزالزل

والكوارث .لقد عرف العلماء أن بعض
املنخفضة التي تطلقها األرض كمؤشر على

اقتراب الزلزال ،ولكن أجهزة العلماء وعلى

الرغم من التطور التقني الكبير تبقى عاجزة
عن حتليل هذه الترددات والتنبؤ بالزلزال.

ولذلك فإن هذه املخلوقات مسخرة لإلنسان
أيضاً ،ليتعلم منها ،وهنا يتجلى قول احلق

تبارك وتعالى».

من نوادر الأعراب
أعرابي ناراَ يتّقي بها برد الصحراء
أوقد
ّ
في الليالي القارسة  ،وملا جلس يتدفّأ ر ّدد
مرتاحاَ  :اللهم ال حترمنيها ال في الدنيا وال
في اآلخرة .

.........................................

قصته  ،وقدمه له وهو يقول  :هاؤم إقرأوا

األعرابي  :والله ألقولن فيك شعراً ال تدري
ّ

فقال الوالي  :إمنا يقال هذا يوم القيامة .

األعرابي ولم
فلما أمت اخلياط الثوب أخذه
ّ
يعرف هل يلبسه على انه قباء أو دراج !

كتابيه ..

شر من يوم القيامة  ،ففي
فقال  :هذا والله ٌّ

يوم القيامة يُؤتى بحسناتي وسيئاتي  ،أما
أنتم فقد جئتم بسيئاتي وتركتم حسناتي .

أعرابي على كبر سنه  ،فعوتب على
تز ّوج
ّ
مصير أوالده القادمني  ،فقال  :أبادرهم

.........................................

.........................................
أعرابي أن يعطيه حاج ًة
ألح سائ ٌل على
َّ
ّ
األعرابي  :والله ليس
لوجه الله  ،فقال
ّ

لص مثلك ! .
ٌّ :
.........................................

باليتم قبل أن يبادروني بالعقوق .

عندي ما أعطيه للغير  ..فالذي عندي أنا

أولى الناس به وأحقّ ! فقال السائل  :أين

الذين كانوا يؤثرون الفقير على أنفسهم ولو
األعرابي  :ذهبوا
كان بهم خصاصة ؟ فقال
ّ
مع الذين ال يسألون الناس إحلافا .

.........................................

أعرابي بدرهم
حدث أحدهم قال  :أتاني
ّ
ّ
فقلت له  :هذا زائف فمن أعطاكه ؟ قال

أعرابي في طريق مكة فقال  :هل
دعا
ّ
ٍ
مواس من كفاف ؟
عائد بفضل  ،أو
من
ٍ
 ،فأُ َ
مسك عنه فقال  :اللهم ال تكلنا إلى

أنفسنا فنعجز  ،وال إلى الناس فنضيع ؟ .
.........................................

ألعرابي  :ما مينعك أن تغزو ؟ فقال :
قيل
ّ

أعرابي ُسفرة هشام بن عبد امللك
حض َر
ّ
 ،فبينا هو يأكل إذ تعلّقت َش ْعرة في لقمة

عوتب أحد األعراب على الكذب  ،فقال

مالحظة َمن يرى َ
الشعرة في لُقمتي ! والله
أكلت عندك أبداً ! وخرج وهو يقول :
ال
ُ

والله إني ألبغض املوت على فراشي فكيف
أمضي اليه ركضاً .

.........................................

للذي عاتبه  :والله لو غرغرت به لهاتك ما

صبرتَ عليه .

.........................................

ألعرابي  :هل لك في النكاح ؟ قال  :لو
قيل
ّ

قدرت أن أطلق نفسي لطلقتها .

.........................................

بأعرابي إلى أحد الوالة حملاكمته
جيء
ّ
على جرمية أُتهم بارتكابها  ،فلما دخل
على الوالي في مجلسه  ،أخرج كتاباً ض ّمنه

األعرابي  ،فقال له هشام  :عندك َش ْعرة في
ّ
أعرابي ! فقال  :وإنك لتالحظني
يا
لُقمتك
ّ

باخل
وللموت خي ٌر من زيار ِة
ٍ
ُ
ُ
َ
أطراف األكيلِ على عمدِ
الحظ
ُي

.........................................

كنت أسير في أحد
حكى األصمعي قال ُ :
بأعرابي يحمل قطع ًة
شوارع الكوفة فاذا
ّ
ٍ
خياط
من القماش  ،فسألني أن أد ّله على
ٍ
خياط يُدعى زيداً ،
قريب  .فأخذته إلى
وكان أعور  ،فقال اخلياط  :والله ألُخيطنّه
خياط ًة ال تدري أقباء هو أم دراج  ،فقال

�س�ؤال �صعب وحمري !!..

الستكشاف سر هذه الضفادع ،ويحاولون

حكمة الله في خلقه ،ووقفوا على األخبار

األخبار حول ضخامة الزلزال ،أدركوا أن
الله سبحانه وتعالى تتجلَّى حكمته في

الإختباء يف الرتاب �أف�ضل من معمل الت�شريح -هي النعامة �أذكى مني؟

وبالفعل يعكف العلماء اليوم في مختبراتهم

احليوانات تتحسس الترددات الصوتية

اخلاصة بهجرة الضفادع ،ثم تتابعت عليهم

�صورة من موقع مك�شات

ومهمة وهدف بل وميكن االستفادة منه،

وال شك أن كثي ًرا من املسلمني الذين

مخلوقاته ،وهي من الدروس التي يقررها

واملتدثرة بالهلع والرعب من أجل مغادرة

أون الين عن هذه الظاهر املعجزة« :إن هذه

االستفادة

ومقنع للظاهرة ،وبدأوا يبحثون في األسباب
احملسوسة ويدرسونها ،وملَّا لم يتمكنوا
من إزالة عالمات االستفهام حول هذا

يقول األستاذ عبد الدائم ـ كحيل الذي

أمد ٌح هو أم هجاء .

فقال في اخلياط هذا الشعر :
خَ َ
اط لي َزيْ ٌد قِ َباء

ليت عينيه ِس َواء
َ

فلم يدرِ اخلياط أ ُدعاءٌ له أم دعاءٌ عليه .

.........................................

صب الله عليك
دعا
أعرابي على عامل فقال ّ :
ّ

الصادات  ،يعني الصفع والصرف والصلب .
ّ

.........................................

أعرابي مائدة سليمان بن عبد امللك
حضر
ّ
ميد يديه فقال له احلاجب ُ :ك ْل مما
فجعل ّ

يليك  ،فقال  :من أخصب تخ ّير  ،فأعجب
ذلك سليمان وقضى حوائجه .

.........................................

وقف املهدي على عجوز من العرب فقال لها

 :ممن ِ
أنت  ،فقالت  :من طيء  ،فقال  :ما
منع ط ّياً أن يكون فيهم آخر مثل حامت  ،فقالت

مسرعة  :الذي منع امللوك أن يكون فيهم مثلك
فعجب من سرعة جوابها وأمر لها ِ
بصلَة .
،
َ

.........................................
أعرابي لرجل رآه سميناً  :أرى عليك
قال
ّ
قطيفة من نسج أضراسك .

.........................................

األعرابي  :كانت لي بنت
قال ابو املجسر
ّ
جتلس معي على املائدة فال تقع عينها
خصتني بها  ،فكبرت
على لقمة نفيسة إال ّ
وزوجتها  ،وصرت أجلس إلى املائدة مع ابن
لي  ،فوالله لن تسبق عيني إلى لقمة طيبة

إال سبقت يده إليها .

سؤال حير أهل علم اإلدارة وعلم التقنية،سؤال يصعب فيه حتديد اإلجابة لكونه يحمل إجابتني منطقيني لكل جانب ..وهو :أيهما أوالً:
التقنية أم اإلدارة؟ قد تكون اإلجابة سهلة كانطباع مبدئي؛ ولكنها فع ً
ال محيرة وصعبة بشهادة املختصني في املجالني .ففي علم نظم
املعلومات اإلدارية؛ ح َّير هذا السؤال أهل التقنية والقياديني في علم اإلدارة فكانت إجاباتهما كليهما منطقية ومدعمة بأدلة واضحة.
الرأي األول يرى أن اإلدارة أو ًال لكونها حتدد نوع التقنية ،وماذا حتتاج املنظمة من التقنية؟ وفي املقابل يرى الرأي اآلخر أن التقنية هي
األولى لكونها حتكم وتفرض على اإلدارة بعض الصعوبات والتحديات ،وجتبرها على موافقتها في معطياتها؟ فقد تغير اإلدارة سياستها

حسب معطيات التقنية .وقد ال تستجيب التقنية ملتطلبات اإلدارة .تفرض التقنية على اإلدارة حتديد وظائف معينة على أقسام تقنية
مقسمة تقوم مبهام إدارية لم تكن في الهيكل التنظيمي في اإلدارة ...فعال انه سؤال محير  ..ويصعب احلكم فيه !! ..هل توافقونني الرأي

أيها القراء الكرام!؟

						

عبداهلل العتيبي  -حملل برامج �إدارة احلا�سب الآيل

قام ليون و نور�ستورم بر�سم هرم يو�ضح الن�شاط �إالن�ساين اليومي املطلوب
لإبقاء اجل�سم يف لياقةعالية و للتخفيف من �أمرا�ض ال�سمنة  .فهل ن�ستطيع �أن
نر�سم النف�سنا هرم ًا ي�ساعدنا على الن�شاط و اللياقة؟
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 %88ن�سبة �سعودة اخت�صا�صيي العالج الطبيعي
بلغت نسبة السعودة في العالج
الطبيعي بقسم اخلدمات التأهيلية

على مستوى األخصائيني  %88بينما
بلغت نسبتها في العالج الوظيفي

 %45وذلك ضمن البرامج الداخلية
واخلارجية التي يدعمها القسم

لتطوير كفاءاته املوجودة على رأس
العمل استهدا ًفا لترسيخ مبدأ

التخصصيـة في األداء كوسيـلة

للتميـز واالرتفـاع مبســتوى اجلودة.

وفي املنحى ذاته ابتعث القسم عد ًدا
من الطلبة والطالبات في تخصصي

العالج

الوظيفي

واألطراف

الصناعية واملساندة للخارج في

إطار برامجه الرامية إلى توطني

التخصصات النادرة.

برنامجا تدريب ًّيا
ويُق ِّدم القسم بجانب ذلك
ً
لطلبة وطالبات جامعة امللك سعود بن عبد
حرصا منه على
العزيز للعلوم الصحية
ً
تطوير اخلدمات لتواكب التوسع املطرد
الذي تشهده مدينة امللك عبد العزيز
الطبية ،وذلك إلى جانب حرصه في إطار

اجلوانب اإلكلينيكية على تطوير اجلوانب
اإلدارية لدى الكوادر السعودية ضما ًنا
الستمرارية اجلودة فيما يتعلق مبهارة

صناعة القرار.

يواصل

املدرسي

لصحة الفم واألسنان
باحلرس الوطني حال ًّيا

تنفيذ خطته الرامية

إلى تغطية  19مدرسة
للبنني

للبنات

و18

العالجية خدمات برامج تدريبية في

القسم على مس ــتوى تخصصي يعتمد

 300آخرين مح َّولني من أجنحة التنومي.
ً
أيضا باإلضافة إلى اخلدمات
ويُق ِّدم
تخصصات العالج الطبيعي املختلفة
للموظفني حديثي التخرج من أجل حتسني

مخرجات األخصائيني الســعوديني وتطوير

متطلباتـه من التقنيـات املطلوبةـ والوســائل
احلديثة واألساليب العلمية اإلكلينيكية

مدرسة
يخضع

اإلكلينيكية

حتى

يصبحـوا

قادريـن على اإلسـهام بفعالية في تقدمي
ويتواصل العمل بالقسم اآلن على إعداد

من  1800طفل وطفلة

بجانب

معاجلة

أكثر

من  500منهم وحتويل
احلاالت املعقَّدة التي

تتطلب مواعيد إضافية

إلى

مركز

التحويل

اخلاص به داخل إسكان احلرس الوطني (.)B2

ذكرت ذلك لـ (نبض اجلامعة) الدكتورة مرمي الفرحان استشارية طب صحة املجتمع

واملشرفة على البرنامج من ِّوهة إلى أن هذا البرنامج يع ُّد األول من نوعه في الشرق
األوسط ويعمل على توفير الوقاية ألسنان األطفال وعالج احلاالت التي تستدعي
املتابعة واإلجراءات العالجية التخصصية ،وذلك بجانب دوره في توعية األطفال على
أفضل سبل الوقاية من أمراض األسنان.

تضع نواة االنتظام الشهري في الصدور عبر عددها األول الذي يتزامن مع بداية

على فرق عمل مدربــة في تخصصات

وكما أشرنا في هذه الزاوية من عددنا اخلاص؛ فإن إصدارها يستهدف اإلعالم

العظاــم واألعص ــاب واألطفال واحلريق
واجلراحــات البالستـيكية والعناية املركزة

والقلب وذلك ضمن مســتوى جودة منضبط
ومق َّيم دور ًّيا وحتت إشراف مجموعة من

الكفاءات املدربة ذات التأهيل العالي

واملتخصصة في مجال اخلدمة العامة.

امللك عبد الله بن عبد العزيز في شهر جمادى األولى املنصرم (مايو 2008م) ها هي

العام الدراسي اجلديد 2009/2008م.

عن مختلف أنشطة اجلامعة واملدن الطبية بالرياض وفروعهما باملنطقتني الغربية

والشرقية في كل املجاالت التي تبرزها دورهما ورسالتهما العلمية واألكادميية

والبحثية والثقافية واالجتماعية ،ولذلك ندعو كل املنسوبني من موظفني وأعضاء
هيئة تدريس وطالب إلى دعم هذه الصحيفة باألفكار واآلراء واالقتراحات دع ًما

لها وتصوي ًبا وإحكا ًما ملسيرتها حتى تكون في مستوى الصحف اجلامعية النظيرة إن
لم تتفوق عليها ،ونحن التأكيد على أن صفحاتها مفتوحة ألصحاب الهوايات وامليول
العلمية والصحفية والثقافية واألدبية ،وستكون نافذة مشرعة الستقبال مشاركاتهم

في املجاالت التي تتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم في الكتابة والنقد والتوجيه؛ بل
مجا ًال رح ًبا لتطوير مهارات املبتدئني وكل من لديهم هواية في الكتابة حتى يصبحوا
قادرين على امتالك ناصية القلم.

شؤون املوظفني.صرح بذلك الدكتور محمد

كاملشاركة في املؤمترات والندوات احمللية واإلقليمية والعاملية ،إضافة إلى نشر نتائج

وننوه إلى أن الصحيفة ستعمل ـ بجانب ذلك ـ على تنمية الروابط والصالت بني أفراد

تعيينات ،تكرمي ،زواجات ،وما إلى ذلك) ،وكذلك األخبار العلمية واألكادميية

بن عبد الله اله َّران مدير عام الشؤون اإلدارية
باجلامعة وقال مب ِّينًا أن هناك  23موظ ًفا يعملون

األبحاث ذات القيمة العالية وبراءات االختراع وغيرها.

اآلن على تهيئة أرضية صلبة ومتينة لهذا البناء
الشامخ مما مي ِّكنه مبشيئة الله من املشاركة إلى جانب عمادة القبول والتسجيل وشؤون
الطالب في تشكيل هيكل اجلامعة التنظيمي وتسيير كافة أعمالها وف ًقا لألعمال
املنوطة

بها				.

د .الهران

نكرر الدعوة جلميع املنسوبني بأننا سنكون سعداء الستقبال مشاركاتهم ونشرها متى
ما توافقت مع شروط ومعايير النشر لدينا ..ولكم جمي ًعا التحية ونتمنى لكم عا ًما
دراس ًّيا مو َّف ًقا
							

					

التحرير

يف م�ست�شفى الإمام عبد الرحمن الفي�صل بالدمام

�إعادة الب�صر ملواطن �ضرير بعد معاناة �ستة �أعوام
الأح�ساء – نايف العنزي
جنح فريق طبي في مستشفى اإلمام عبد

املتنوعة مبستشفى اإلمام عبد الرحمن

بالدمام في إجراء أول عملية لزراعة قرنية

امتدا ًدا خلطط املنظومة الصحية باحلرس
الوطني الرامية إلى تطوير اخلدمات

الرحمن الفيصل في احلرس الوطني

بن فيصل مشي ًرا إلى أن هذا التطور يعد

ملريض يبلغ من العمر  75عا ًما استعادة

بعدها ـ بتوفيق الله ـ بصره الذي فقده

الصحية بدعم وإشراف وتوجيه ومتابعة

بصورة تدريجية خالل ستة أعوام مما

معالي الدكتور عبد الله بن عبد العزيز

أدخله في قائمة املكفوفني قبل أكثر من

الربيعة املدير العام التنفيذي للشؤون

عام.

الصحية باحلرس الوطني ومدير جامعة

صرح بذلك الدكتور عبد احلكيم التجوري

امللك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية.

طب وجراحة العيون وقال إن العملية

التنفيذي للخدمات الطبية إلى االهتمام

رئيس الفريق الطبي املعالج واستشاري

استغرقت زهاء ساعتني ونصف الساعة

سنوات وتوفرت لديه جتهيزات كثيرة متقدمة شملت أربع شاحنات في كل واحدة

بعد خروجه من غرفة العناية املركزة.

واملعاجلة لطلبة مدارس احلرس الوطني.

هذا وقد شهدت السنوات املاضية توس ًعا
ً
ملحوظا في اخلدمات التي يقدمها

إدارات فرعية هي :التوظيف ،الرواتب واألجور،

من جهته أوضح الدكتور علي بن عبد الله اإلحيدب رئيس إدارة اخلدمات باملنطقة

منها عيادتا أسنان حديثة حتوي كامل التجهيزات األخرى واألدوات الالزمة للكشف

بعد أن م َّهدت (نبض اجلامعة) لإلعالن عن نفسها بإصدار عدد خاص مبناسبة وضع
حجر األساس ملشروع املدينة اجلامعية اجلديدة حتت رعاية خادم احلرمني الشريفني

مجتمع اجلامعة واملنظومة الصحية من خالل نشر األخبار االجتماعية (ترقيات،

وتكللت بنجاح كامل مما جعل املريض يطلق

الوسطى أن املوافقة على اعتماد هذا البرنامج الواعد قد صدرت قبل أكثر من ست

هلموا �إلينا
ّ

تأسست مؤخ ًر ا باجلامعة نواة للشؤون اإلدارية
وإدارة التموين والعقود (املشتريات) ضمت ثالث

واألسنان حوالي 11032
تلمي ًذ ا وتلميذة،

من الكشف على أكثر

القيادة الرشيدة وخلطط التنمية والتطور

نواة لل�ش�ؤون الإدارية وامل�شرتيات باجلامعة

للكشف على صحة الفم

ومت َّكن البرنامج بالفعل

رائ ًدا على مستوى املنطقة مواك ًبا لتطلعات
املنشود.

خدمات عالجية متميزة للمرضى.

ركز القسم جهوده على حتديث جميع

التأهيل اجلديد الذي يتوقع أن يكون

الفترة األخيرة بالعيادات اخلارجية إلى
حوالي  500مريض شهر ًّيا فض ً
ال عن

وضما ًنا لتوافقه مع معطيات العصر فقد

البرنامج

حيث

احملولني الذين استقبلهم القسم في

مهاراتهم

 11032تلميذ وتلميذة يخ�ضعون
للك�شف على �صحة الفم والأ�سنان
الوقائي

املعترف بها عامل ًّيا.
ومن ناحية أخرى ارتفع عدد املرضى

خطط استراتيجية لتشكيل مركز خدمات

كلمة التحرير

صيحة فرح حلظة استفاقته من آثار املخدر

وأضاف :لقد خضع املريض سعيد شيحان
احلارثي لثالث عمليات في عملية واحدة

كما نوه الدكتور أحمد الشعيبي نائب املدير

على احلالة مازال مبك ًرا وال ميكن التأكد
منها إال بعد استقرار مستوى النظر.

هذه املنظومة الصحية على تقدمي أفضل

الذي يحظى به املستشفى من اهتمام

اجلودة العالية خدمة للمرضى من منسوبي

التقنيات وأكثرها تطو ًرا مما ساعد في

املدير اإلقليمي التنفيذي للشؤون الصحية

العملية في سياق التطوير الدائم واملستمر

جناحا مبه ًرا إال أن احلكم النهائي
حققت
ً

من جهته أكد الدكتور أحمد العرفج
باحلرس الوطني للقطاع الشرقي حرص

اخلدمات الطبية املتوافقة مع مقاييس
احلرس الوطني وذويهم ،وقد جاءت هذه

الذي يشمل جميع التخصصات الطبية

ودعم املسؤولني من أجل توفير أحدث
إجراء جراحات كبيرة ومقعدة مثل عمليات

ربط املعدة وتلك املتعلقة مبعاجلة أمراض

السمنة املفرطة.
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