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معايل الدكتور بندر بن عبد املح�سن القناوي 

مديًرا تنفيذًيا عاًما لل�ص�ؤون ال�صحية باحلر�س 

با�سر معايل الدكتور بندر بن عبد املح�سن 

القناوي م�سوؤولياته مديًرا عاًما تنفيذًيا 

لل�سوؤون ال�سحية باحلر�س الوطني ومديرًا 

جلامعة امللك �سعود بن عبدالعزيز للعلوم 

ال�سحية بعد اأن �سدرت املوافقة ال�سامية 

على تعيينه يف هذا املوقع، والدكتور القناوي 

كفاءة اإدارية عالية لها ر�سيد �سخم من 

اخلربات الإدارية الوا�سعة والتجارب 

املرتاكمة حيث كان ي�سغل من�سب املدير 

العام لل�سئون الطبية بال�سئون ال�سحية للحر�س الوطني 

و اأمينا عاماً ملجل�س اجلامعة. 

معايل الدكت�ر عبد الله الربيعة وزيًرا لل�صحة

توىل معايل الدكتور عبد اهلل بن عبد العزيز الربيعة مهام من�سبه وزيًرا لل�سحة فور 

�سدور الأمر ال�سامي الكرمي بتعيينه يف هذا املوقع املهم، ودخل معاليه اإىل وزارة ال�سحة 

بطموحات كبريه ياأمل يف اأن تتحقق من اأجل تطوير اخلدمات ال�سحية يف اململكة العربية 

ال�سعودية، ومن اأجل املواطن ال�سعودي باعتباره اأهم ا�ستثمار ت�سعه القيادة الر�سيدة 

على راأ�س اأولوياتها الق�سوى.وبحكم موقعه يف قمة الهرم الإداري بال�سوؤون ال�سحية 

باحلر�س الوطني ل�سنوات عديدة فقد ا�ستطاع اأن يحدث تطويًرا ملحوًظا يف بنيتها املهنية 

والأكادميية، وقد كان من اأبرز اإجنازاته اإن�ساء جامعة امللك �سعود بن عبد العزيز للعلوم 

ال�سحية التي برزت اإىل الوجود كمن�ساأة اأكادميية وتعليمية راقية يتحقق من خاللها ربط 

الدرا�سات النظرية بالتطبيقية املبا�سرة يف مدينة امللك عبد العزيز الطبية، وتوجت هذه اجلهود بو�سع حجر الأ�سا�س للمدن 

اجلامعية اجلديدة بالريا�س وجدة والأح�ساء على يد خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز ـ حفظه اهلل.

 واأعرب الدكتور الربيعة عن فخره واعتزازه بهذه الثقة الكرمية التي طوقه بها خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبد اهلل بن 

عبد العزيز و�سمو ويل عهده الأمني حفظهما اهلل �سائاًل اهلل عز وجل اأن يعينه على اأداء هذه امل�سوؤولية بثقة واإخال�س واأمانة.

وعرب الدكتور القناوي عن اعتزازه بهذا 

الت�سريف امللكي الكرمي، ورفع بهذه املنا�سبة 

اأ�سمى اآيات ال�سكر خلادم احلرمني ال�سريفني 

و�سمو ويل عهده الأمني حفظهما اهلل راجًيا 

موا�سلة امل�سرية واإكمال كل امل�سروعات التي 

ت�سهدها ال�سوؤون ال�سحية باحلر�س الوطني 

واجلامعة، وداعًيا اهلل اأن يوفقه اإىل اإحداث 

مزيد من التحديث والتطوير من اأجل رفعة 

هذا الوطن وخدمة املواطن ودعم ر�سالة 

احلر�س الوطني على كل امل�ستويات ال�سحية والجتماعية 

والأكادميية والثقافية..                      تتمة �س 5  

ال�سخ�سية الثقافية املكرمة يف مهرجان اجلنادرية:

 معايل د. اخل�يطر يف »م�صرية حياة تقراأ من جديد«

و�سف معايل الدكتور عبد العزيز بن 

عبد اهلل اخلويطر خطة التو�سع يف اإن�ساء 

اجلامعات باململكة العربية ال�سعودية باأنها 

ا، منوًها اإىل اأن هذا هو  ظاهرة �سحية جدًّ

الو�سع الطبيعي، فاإن�ساء اجلامعات يف 

املناطق املختلفة يوؤدي اإىل تثبيت ال�سكان 

يف مناطقهم، واإىل اإيقاف الهجرة التي تعد 

من الأمور املقلقة لكل دولة، ول �سك اأن 

الهجرة من الريف اأو من القرى ال�سغرية اإىل املدن الكربى 

م�سكلة من امل�ساكل الكربى.ورًدا على �سوؤال حول ما اإذا كان 

 متحدث�ن عاملي�ن يف امل�ؤمتر العربي 

الإقليمي الثالث ح�ل حماية الطفل
حتت رعاية خادم احلرمني ال�سريفني 

عقدت  خالل الفرتة من )4 ـ 7 ربيع 

الأول 1430هـ( فعاليات املوؤمتر العربي 

الإقليمي الثالث حول حماية الطفل الذي 

نظمه برنامج الأمان الأ�سري الوطني 

بالتعاون مع اجلمعية الدولية للوقاية من 

اإ�ساءة معاملة واإهمال الطفل وال�سوؤون 

ال�سحية باحلر�س الوطني بعنوان: 

)حماية الطفل يف الدول العربية: نعمل 

مًعا من اأجل طفولة اآمنة(، وذلك بقاعة 

امللك في�سل للموؤمترات يف فندق الريا�س 

انرتكونتننتال بالريا�س.

وعقد املوؤمتر مب�ساركة 60 متحدًثا بارًزا 

على امل�ستويات املحلية والعربية والدولية 

وبح�سور اأكرث من األف �سخ�س من بينهم 

وفود وممثلني ر�سميني للدول العربية، 

وممثلني اآخرين ملوؤ�س�سات حملية وعربية 

ودولية عالوة على املهنيني الذي يعملون 

مع اأو من اأجل الأطفال يف الدول العربية.

ويناق�س امل�ساركون يف املوؤمتر الق�سايا 

املتعلقة بحقوق الأطفال وحمايتهم من 

الإ�ساءة والإهمال وال�ستغالل يف املنطقة 

العربية �سمن اإطارات متعددة ت�ستهدف 

�سانعي القرار وداعمي حقوق الأطفال، 

واملهنيني يف تخ�س�سات ال�سحة النف�سية 

والتعليم والقانون والق�ساء والأمن وعلم 

الجتماع واخلدمة الجتماعية وذلك 

�سمن املحاور ال�ستة التالية:

•الأمناط التقليدية وامل�ستحدثة لإ�ساءة  	
معاملة الطفل يف الدول العربية.

•اأ�سباب واآثار اإ�ساءة معاملة الطفل  	
واإهماله.

•ال�ستجابة والتدخل واإعادة التاأهيل يف  	
حالت اإ�ساءة معاملة الأطفال.

•ا�سرتاتيجيات الوقاية واأنظمة جمع  	
البيانات احلالية.

•تفعيل دور قدرات املتعاملني مع حالت  	
اإ�ساءة معاملة الطفل واإهماله.

•دور جمعيات الطفولة العربية يف  	
حماية الطفل.

�سمو الأمرية  عادلة:

قاعدة معل�مات و�صجل وطني حلالت العنف
اأكدت �ساحبة ال�سمو امللكي الأمري عادلة بنت عبد اهلل بن عبد العزيز نائبة رئي�س برنامج الأمان الأ�سري اأن للربنامج خطًطا 

طموحة لتحقيق اأهدافه وت�سمل اخلطوات القادمة على �سبيل املثال اإن�ساء قاعدة معلومات و�سجل وطني حلالت العنف، 

بجانب تو�سيع قاعدة امل�ستفيدين من التوعية والتدريب التي يقوم بها الربنامج، وكذلك التو�سع يف ال�سراكة بيننا وبني 

كافة القطاعات املعنية، كما �سيعمل الربنامج على تطوير اآلية التبليغ و�سبل التعامل معها بالإ�سافة اإىل ت�سجيع البحوث 

والدرا�سات التي تعني بهذه الق�سية.                                    ) حوار �س 4 (

التعليم يعاين نق�ًسا يجب ا�ستكماله ليكون 

اأكرث فاعلية اأكد معاليه اأن التعليم يف اململكة 

ا م�سرًيا اإىل اأن الفاعلية يف هذا  ل يعاين نق�سًَ

اخل�سو�س تاأتي من متابعة الطالب من 

قبل اأهله وهذا هو الأمر املفقود، فاملناهج 

قوية وكتب التعليم وو�سائله وافية.وحول 

م�ستقبل الثقافة يف بالدنا قال معاليه اإنها 

ت�سري اإىل خري اإن �ساء اهلل، لأن الن�ساط الآن 

متواكب ومع جميع اجلهات، واليوم الثقافة حظها كبري اأكرث 

من وقتنا.               ) ن�س احلوار �س  6 ، 7 (

خادم احلرمني ال�صريفني يرعي

حفل افتتاح جنادرية »24« 

    يرعى خادم احلرمني ال�سريفني 

امللك عبد اهلل بن عبد العزيز - يحفظه 

اهلل- يف ال�سابع  من �سهر ربيع الأول 

1430هـ املوافق الرابع من �سهر مار�س 

2009م حفل افتتاح املهرجان الوطني 

الثالث والع�سرين للرتاث والثقافة 

الذي ينظمه احلر�س الوطني �سنويا يف 

اجلنادرية حيث يبداأ الحتفال ب�سباق 

الهجن ال�سنوي الكبري، وُيكرَّم خالل حفل 

الفتتاح ال�سخ�سية ال�سعودية الثقافية 

لهذا العام وهو معايل الدكتور عبد العزيز 

بن عبد اهلل  اخلويطر.

وي�سهد ع�سر الأربعاء 1430/3/7هـ 

انطالق �سباق الهجن ال�سنوي الكبري 

وهو ال�سباق رقم )35( يف تاريخ هذه 

امل�سابقة التي ي�سارك فيها عدد من دول 

جمل�س التعاون اخلليجي، ويبلغ عدد 

امل�ساركني هذا العام نحو 600مت�سابق 

ولأول مرة ي�سهد ال�سباق م�ساركة من 

الفرق الفلكلورية وال�سعبية التي متثل  

خمتلف مناطق اململكة وتوؤدي و�سالتها 

خالل ال�سباق.

كما يقام احلفل اخلطابي للمهرجان 

بعد الع�ساء من يوم الفتتاح الأربعاء      

1430/3/7هـ املوافق 2009/3/4م. 

ويت�سمن الفتتاح ق�سيدة ف�سحى لل�ساعر 

الكبري عبد اهلل بن عبد العزيز بن اإدري�س  

وق�سيدة نبطية لل�ساعر اللواء خلف بن 

هذال العتيبي.

         وامتدادًا للتقليد الثقايف الذي بداأه 

املهرجان منذ العام املا�سي يف ا�ست�سافة 

دولة �سقيقة اأو �سديقة ك�سيف �سرف، 

ت�سارك دولة رو�سيا الإحتادية يف 

جنادرية 24 �سيف �سرف هذا العام 

لإتاحة الفر�سة للتعرف على ثقافة هذه 

الدولة ال�سديقة.

تاأتي )م�سابقة خادم احلرمني ال�سريفني 

امللك عبد اهلل بن عبد العزيز حلفظ 

القراآن الكرمي وال�سنة النبوية للطالب 

والطالبات( يف �سدارة برامج املهرجان 

الوطني للرتاث والثقافة لتج�سد اهتمام 

خادم احلرمني ال�سريفني - يحفظه اهلل- 

مب�سدري الت�سريع الإ�سالمي )الكتاب 

وال�سنة( وحر�سه على تربية الأبناء 

على هديهما املبارك مبا يعزز ثقافتهم 

الإ�سالمية ويجعلهم دعاة خري وحمبة 

وعدل و�سالم. وحتظى امل�سابقة باهتمام 

ودعم امل�سئولني يف احلر�س الوطني 

الذين اأولوها كامل العناية والرعاية 

لكونها تتجه باأهدافها الرتبوية النبيلة 

نحو اأبنائنا الطالب والطالبات وملكانتها 

الرائدة بني امل�سابقات املحلية والدولية 

التي تقيمها اململكة كل عام. 

�سمو الأمري متعب بن عبداهلل:

اجلنادرية تفتح اأب�ابها للعائالت
اأكد �ساحب ال�سمو امللكي الفريق اأول ركن الأمري متعب بن عبداهلل بن عبد العزيز 

نائب رئي�س احلر�س الوطني امل�ساعد لل�سوؤون الع�سكرية اأن مهرجان اجلنادرية 

�سيفتح اأبوابه يف الدورة احلالية ل�سرورة وجود رب الأ�سرة مع زوجته واأبنائه 

داخل قرية اجلنادرية للعائالت وذلك ا�ستجابة لرغبة اجلمهور الكرمي، و�ستكون 

هذه هي التجربة الأوىل يف حتويل اأيام الن�ساء اإىل اأيام للعائالت.جاء ذلك معر�س 

رد �سموه الكرمي على �سوؤال طرحته عليه )نب�س اجلامعة( حول اأبرز م�ستجدات 

املهرجان يف دورته اخلام�سة والع�سرين، وقال �ست�سهد قرية اجلنادرية اأي�ًسا عددًا 

من املقرات والأجنحة واملعار�س اجلديدة منها: ال�سالة الدولية التي ت�سارك بها 

هذا العام جمهورية رو�سيا الحتادية،،           ) حوار  مع �سموه �س  2 ، 3  (
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 نافذة العامل على موروثاتنا

�سمو الأمري .. ب�سفتكم اأحد 

املعا�سرين لتطوير مهرجان اجلنادرية 

منذ اأن كان فكرة وحتى دورته احلالية، 

هل لكم اأن حتدثونا عن فكرة وفل�سفة 

هذا املهرجان الذي اأ�سبح عالمة بارزة 

يف ثقافتنا املعا�سرة ؟

ــ انطلقت فكرة اإقامة املهرجان الوطني 

للرتاث والثقافة )اجلنادرية( مببادرة من 

�سيدي خادم احلرمني ال�سريفني يحفظه 

اهلل قامت على اأ�سا�س تطوير حفل �سباق 

الهجن ال�سنوي الذي كان يقام منذ عام 

1395هـ على اأر�س اجلنادرية لي�سبح 

مهرجاناً وطنياً يف نف�س املكان ويكت�سب 

نف�س الت�سمية، وقد انطلق املهرجان يف 

دوراته الأوىل بفعاليات تراثية حمدودة 

ثم ما لبث اأن اأخذ يطرح اجلانب الثقايف 

ب�سكل اأكرب عرب مو�سوع املوروث ال�سعبي 

وعالقته بالإبداع الفني والفكري يف 

العامل العربي كعنوان رئي�سي نوق�س يف 

عدة دورات، ثم تبنى املهرجان احلوار 

البناء بني الثقافات واحل�سارات عرب 

اأطروحات ثقافية متعاقبة اأخذت اأبعادًا 

دولية اإ�سافة اإىل ما واكبه من نقالت نوعية 

وتطوير على م�ستوى املن�ساآت ومقرات 

املناطق يف اجلانب الرتاثي، وكذلك 

اجلانب الحتفايل والكرنفايل املتمثل يف 

العمل الفني الكبري »الأوبريت« الذي 

ي�ستعر�س وحدة الوطن ومنجزاته، وقد 

ا�ستطاع املهرجان اأن يحقق ح�سورًا قوياً 

على امل�ستوى الإقليمي والدويل ويكون 

واجهة لواقعنا احل�ساري والثقايف، 

واأن ينقل للعامل اأجمع موروثاتنا على 

اختالفها وتنوعها0

 اجلنادرية مكون ثقايف مهم

�سمو الأمري .. بداأ مهرجان اجلنادرية 

باأن�سطة تراثية وترفيهية حمدودة، ثم 

تو�سعت الفكرة لت�سمل اجلوانب الثقافية، 

فهل يرى �سموكم الكرمي اأن املهرجان حقق 

اأهدافه يف ثقافة املجتمع؟ 

ــ على مدى ربع قرن كان للمهرجان 

الوطني ح�سوره القوي على ال�ساحة 

الثقافية، اإ�سافة لدوره الريادي امل�سهود 

على امل�ستوى الرتاثي، وخالل ال�سنوات 

املا�سية مل�سنا ب�سكل جلي اأن مهرجان 

اجلنادرية اأ�سبح مكوناً ثقافياً هاماً 

لي�س فقط على امل�ستوى املحلي واإمنا 

على امل�ستوى الإقليمي والعربي والدويل 

عرب العناوين العري�سة التي طرحها يف 

برناجمه الثقايف والفعاليات والأن�سطة 

املنوعة من ندوات واأم�سيات ومعار�س 

فنية وعرو�س م�سرحية وغري ذلك من 

اأ�سكال الطرح الثقايف التي توؤكد اإيجابية 

املهرجان وفاعليته وتاأثريه واأنه حقق 

الكثري من اأهدافه وبال �سك ما زلنا 

نطمح للمزيد.

 

 الأوبريت... �سجل م�سرحي درامي

�سمو الأمري .. يخطو املهرجان هذا املو�سم 

نحو عامه اخلام�س والع�سرين، فما هي 

اأبرز م�ستجداته لهذا املو�سم، وهل ميكن 

اأن يخ�س �سموكم �سحيفة نب�س اجلامعة 

باأخبار خا�سة؟

ــ يحفل املهرجان يف كل عام بالعديد من 

الإ�سافات ونحر�س دائماً على التجديد 

والتطوير مبا يتوافق مع ر�سالة املهرجان 

وم�سامينه الثقافية والرتاثية، ويف هذا 

العام ي�سهد املهرجان م�ساركة فاعلة 

ومتنوعة من جمهورية رو�سيا الحتادية، 

كما يطرح املهرجان عنوانًا جديدًا 

لربناجمه الثقايف هو: »حوار الثقافات 

وال�سالم العاملي«، ويف اإطار الفعل الثقايف 

املتجدد يتوا�سل تكرمي ال�سخ�سيات 

ال�سعودية بتكرمي معايل الأ�ستاذ الدكتور 

عبد العزيز اخلويطر نظري اإ�سهاماته 

الإدارية والفكرية والرتبوية الكبرية، 

كما �سيقدم هذا العام اأوبريت من كلمات 

اأخي �ساحب ال�سمو امللكي الأمري بدر 

بن عبد املح�سن بن عبد العزيز، وهو 

عمل م�سرحي درامي و�سعري يتحدث 

عن تاريخ اململكة العربية ال�سعودية 

وعن التحولت ال�سيا�سية والجتماعية 

يف اجلزيرة العربية. وا�ستجابة لالآراء 

واملطالبات التي تلقيناها من اجلمهور 

الكرمي؛ فقد تقرر هذا العام فتح باب 

اجلنادرية للعائالت ل�سرورة وجود رب 

الأ�سرة مع زوجته واأبنائه داخل قرية 

اجلنادرية، وهذه �ستكون جتربتنا الأوىل 

يف حتويل اأيام الن�ساء اإىل اأيام للعائالت، 

كما ت�سهد قرية اجلنادرية عدداً من املقرات 

والأجنحة واملعار�س اجلديدة منها: 

ال�سالة الدولية التي ت�سارك بها هذا العام 

جمهورية رو�سيا الحتادية، مبنى وزارة 

العدل، معر�س موؤ�س�سة امللك عبد العزيز 

ورجاله للموهبة والإبداع، معر�س �ساهد 

و�سهيد، معر�س هيئة حقوق الإن�سان، 

وتو�سعة جناح ع�سري.

 تناف�س بناء

�سمو الأمري .. اإىل اأي حد ا�ستطاعت 

اأن�سطة املهرجان اإبراز ثقل اململكة 

ونه�ستها احل�سارية �سواء يف جمال 

التعليم اأو ال�سحة اأو التنمية الجتماعية 

وما اإىل ذلك؟

ـ  املهرجان هو رمز لوحدة الوطن 

وملتقى لأبنائه ومكت�سب يزهو به 

املواطن، ومنذ �سنواته الأوىل بداأت 

املوؤ�س�سات احلكومية مبختلف القطاعات 

امل�ساركة عرب معار�س واأجنحة تطورت 

اإىل مقرات متكاملة تعر�س ملنجزات 

هذه املوؤ�س�سات واإ�سهاماتها 

وتطورها، وهذا مما اأ�سهم يف 

اإبراز نه�سة اململكة احل�سارية 

يف جميع املجالت التي ذكرتها 

وغريها من املجالت، ونلم�س يف 

اجلنادرية روح التناف�س البناء 

بني خمتلف املوؤ�س�سات يف القطاع 

العام، وكذلك موؤ�س�سات القطاع 

اخلا�س يف ن�سر جتربتها وعر�س 

منجزاتها ب�سكل انعك�س اإيجابياً 

على املهرجان، وا�ستقطب اهتمام 

الزوار، وحقق بعدًا وهدًفا يعد 

من الأهداف الرئي�سية للجنادرية. 

 

 ح�سور وم�ساركة مميزة للمراأة

�سمو الأمري.. هل ا�ستطاعت املراأة 

ال�سعودية تاأكيد هويتها وثقافتها 

وقدرتها على امل�ساركة يف �سناعة احلياة 

املعا�سرة من خالل ح�سورها عرب اأن�سطة 

املهرجان ؟

ــ على مدى التاريخ الإ�سالمي كان للمراأة 

ح�سورها ودورها الرتبوي والتعليمي 

والإن�ساين والجتماعي، وبها ت�سلح 

الأ�سرة واملجتمع، ومن هنا جاء احلر�س 

على فتح املجال اأمام املراأة ال�سعودية 

ل�ستثمار طاقاتها، واإتاحة الفر�سة لها 

خلدمة نف�سها واأ�سرتها وجمتمعها يف 

اإطار تعاليم الدين ال�سمحاء، وم�ساركة 

املراأة يف املهرجان كانت منذ انطالقه، 

واأخذت تربز وتتبلور ب�سكل اأكرب، فهناك 

برنامج ثقايف ن�سائي ي�ستمل على ندوات 

وحما�سرات واأم�سيات ومعار�س متنوعة،  

كما اأن للمراأة ح�سورًا وم�ساركة مميزة 

يف اجلانب الرتاثي بقرية اجلنادرية، ويف 

اأيام الن�ساء يتم تخ�سي�س اأجنحة تقدم 

املراأة فيها اأ�سكاًل من احلرف والأ�سغال 

واملقتنيات0

 برنامج ثقايف تراثي منوع و�سامل 

لالأطفال

�سمو الأمري .. اجتذاب املهرجان ل�سريحة 

الأطفال رائع ولكنهم يطمعون يف مزيد.. 

ما راأي �سموكم الكرمي؟

ل �سك اأن هذه ال�سريحة هامه جدًا ون�سعى 

اإىل الهتمام بها يف كل عام، ومن ال�سروري 

جداً غر�س قيمنا واأ�سالتنا وعراقة تاريخنا 

يف كل قلوب وعقول النا�سئة الذين هم عماد 

الأمة عدة امل�ستقبل؛ ل�سيما يف ظل ما 

يطغى على العامل حالياً من ثورة ات�سالت 

ومعلومات بكافة الأ�سكال وال�سور مما 

يعر�س اأبناءنا  للتاأثر بثقافة العامل وهذا 

مو�سوع كبري. لذا من الواجب الهتمام 

بالأطفال، ومن اأهداف املهرجان الأ�سا�سية 

التوجه للطفل والنا�سئة لتعريفهم بتاريخ 

ومكت�سبات الوطن ومقدراته ومراحل 

منوه والتحولت الجتماعية والإن�سانية 

التي مر بها يف  تاريخه. 

وهذا الدور يجب اأن تكون وزارة الرتبية 

والتعليم �سريك اأ�سيل فيه، ونحن 

نتعاون مع الوزارة يف جذب الأطفال 

عرب برنامج ثقايف تراثي منوع و�سامل 

ومتعدد الفقرات واملو�سوعات مبا فيها 

املعار�س وامل�سرحيات وامل�سابقات 

اجلنادرية واجهة ل�اقعنا احل�صاري 
ـ املهرجان رمز ل�حدة ال�طن ومكت�صب يزه� به امل�اطن

ـ فتح باب اجلنادرية للعائالت هذا العام
ي�ستع�سي القلم على الطاعة حني تكون الكتابة عن اأحد اأ�سحاب النفو�س الكبرية، عن �سخ�سية مرموقة �ساغتها معارفه 

الدرا�سية و�سقلتها جتاربه وخرباته الع�سكرية..  �ساحب ال�سمو امللكي الفريق اأول ركن الأمري متعب بن عبد اهلل بن عبد 

العزيز نائب رئي�س احلر�س الوطني امل�ساعد لل�سوؤون الع�سكرية  رجل دولة من الطراز الأول يجمع بني احلزم والعطف، 

فار�س همام، ورث الفرو�سية والنظام والن�سباط اأًبا عن جد.. 

عندما طلبنا اإجراء حوار معه مبنا�سبة اأ�سدار عددنا هذا عن مهرجان اجلنادرية كانت ا�ستجابته اأ�سرع من توقعاتنا، 

وترحيبه اأبلغ من ت�سوراتنا.. تف�سل باريحيته املعهودة باأن يخ�س )نب�س اجلامعة( بجزء من وقته ويجيب على اأ�سئلتنا 

التي ت�ستهدف تعريف القارئ باجلنادرية تاريًخا وحا�سًرا.

الثقافية والرتاثية ومعر�س الكتاب 

وغريها من الأن�سطة والفعاليات، كما 

يخ�س�س اأيام �سباحية لزيارة طالب 

املدار�س للجنادرية، واأ�سعدنا كثريًا 

الإقبال الكبري من الأطفال �سواء مع 

مدار�سهم اأو ب�سحبة اأولياء اأمورهم يف 

اجلنادرية، ونتمنى اأن يتطور هذا الدور 

واأن يجد اأحبتنا ال�سغار املتعة والفائدة 

املرجوة من فعاليات املهرجان.  

      

 حواجز وهمية

�سمو الأمري .. هل يرى �سموكم اأن املهرجان 

اأزال احلواجز الوهمية التي اأقامها 

املثقف العربي نحو املثقف ال�سعودي 

اأو العك�س؟ ونق�سد حدوث تقارب يف 

الأفكار والروؤى بني الثنني؟

ــ هي حواجز وهمية كما جاء يف ال�سوؤال 

وغري موجودة على �سعيد الواقع، 

فالثقافة ال�سعودية جزء هام واأ�سيل 

وكبري من الثقافة يف عاملنا العربي، ولها 

جذورها وثوابتها ومنطلقاتها ومنجزها 

ورموزها، والتوا�سل بني املثقف ال�سعودي 

واملثقفني العرب موجود على جميع 

امل�ستويات، ولقاءات املثقفني واملفكرين 

العرب قائمة وم�ستمرة، وجاء املهرجان 
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م�صاركة املراأة يف اجلنادرية بارزة واآخذة يف التبل�ر ب�صكل اأكرب

املهرجان اأطروحات ثقافية متعاقبة باأبعاد دولية

ليعززها ويحدث مزيدًا من التقارب 

وتالقح الأفكار وتوحد الروؤى، وهذه 

من الإيجابيات امل�سهودة للتظاهرات 

الثقافية يف عاملنا العربي ومنها مهرجان 

اجلنادرية.

 تاأ�سيل للحوار الر�سني

 �سمو الأمري .. هل توافقون على اأن 

املهرجان اأحدث اأثرًا وا�سحاً فيما يتعلق 

بتفعيل نهج احلوار الهادف والر�سني بني 

املفكرين واملثقفني يف الداخل، وكذلك مع 

املدعوين من اخلارج ؟

ــ كما جاء يف اإجابتي على ال�سوؤال ال�سابق 

فالبع�س كان يعتقد بوجود فجوة بني 

املفكرين واملثقفني ال�سعوديني والعرب؛ 

ولكنها كما ذكرمت وهمية، فاملهرجان 

اأ�سبح �سعيدًا رحباً لاللتقاء وتبادل 

التجارب واخلربات، واأ�سهم يف اإيجاد 

املناخ املنا�سب للحوار بني الثقافات 

واحل�سارات املختلفة، وكذلك يف تاأ�سيل 

احلوار الر�سني والهادف ل�ستعرا�س 

ومناق�سة هموم الأمة ومنجزاتها الثقافية 

واملعرفية من خالل الربنامج الثقايف 

الذي كان ا�ستجابة ونتاجاً وتفاعاًل مع 

الكثري من املتغريات ال�سيا�سية والثقافية 

والفكرية التي مير بها العامل.

القرية الرتاثية.. فكرة للنقا�س 

�سمو الأمري .. مهرجان اجلنادرية اأ�سبح 

متنف�ساً ترفيهياً موؤقتاً ل�سكان الريا�س 

وزوارها، فهل ميكن اأن ينتقل اإىل قرية 

تراثية دائمة؟

ــ  كل الأفكار متاحة للنقا�س والبحث 

والدرا�سة، وهذه الفكرة مطروحة وتطرح 

با�ستمرار، ومازالت حمل الدرا�سة مع 

اجلهات ذات العالقة كالهيئة العليا 

لل�سياحة؛ لأن هناك عوائق كثرية اإذا 

مت تذليلها �سيكون بالإمكان تطبيق هذه 

الفكرة، ومن ذلك اأن معظم العنا�سر 

امل�ساركة يف املهرجان يف جانبه الرتاثي 

ـ مبختلف اأ�سكاله ـ تتم دعوتهم من كافة 

مناطق اململكة حيث اأ�سرهم واأعمالهم 

وا�ستقرارهم، فهذه اإحدى العوائق التي 

حتتاج ملزيد درا�سة وتن�سيق بني املهرجان 

والهيئة العليا لل�سياحة واإمارات املناطق 

ملعرفة مدى اإمكانية جتاوز هذه العقبة 

يف �سبيل فتح املهرجان للزوار وال�سياح 

على مدار العام0 

�سكًرا )نب�س اجلامعة(

كلمة اأخرية؟ 

ـ اأوًل اأ�سكركم على مبادرتكم وحر�سكم 

على اإي�سال ر�سالة مهرجان اجلنادرية 

عرب �سحيفتكم التي تخاطب �سريحة مهمة 

من القراء يف احلقل الطبي والأكادميي، 

متمنياً جلامعة امللك �سعود بن عبد العزيز 

للعلوم ال�سحية التقدم والنجاح، واأن 

حتتل املكانة الالئقة بها، وت�سهم يف تعزيز 

املجال الطبي بالكفاءات الوطنية املتميزة 

املواكبة لأحدث الربامج التعليمية يف 

جمال تخ�س�ساتها ال�سحية واملوؤهلة ، 

واأن توؤدي دورها احليوي والهام على 

اأكمل وجه يف م�سريتنا التنموية الكبرية 

التي يقودها �سيدي خادم احلرمني 

ال�سريفني  امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 

يحفظه اهلل  .

�سدرت املوافقة ال�سامية الكرمية على اإن�ساء م�ست�سفى امللك عبد اهلل التخ�س�سي 

لالأطفال داخل مدينة امللك عبد العزيز الطبية باحلر�س الوطني �سمن املجمع الطبي 

اجلديد الذي تف�سل خادم احلرمني ال�سريفني بو�سع حجر اأ�سا�سه مع بقية م�ساريع 

جامعة امللك �سعود بن عبد العزيز للعلوم ال�سحية يف التا�سع من �سهر جمادى الأوىل 

املا�سي 1429هـ بجوار مدينة امللك عبد العزيز الطبية.

�سرح بذلك لـ )نب�س اجلامعة( معايل الدكتور عبد اهلل بن عبد العزيز الربيعة املدير 

التنفيذي العام لل�سوؤون ال�سحية باحلر�س ومدير اجلامعة وقال اإن هذا امل�ست�سفى 

يعد الأول من نوعه على م�ستوى اململكة وهو اأول موؤ�س�سة طبية مرجعية تخدم هذه 

الفئة من فلذات اأكبادنا، وي�سكل اإجنازه دللة عميقة على امل�ساعر الأبوية احلانية 

والفيا�سة لدى امللك الإن�سان خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز 

حفظه اهلل �ساحب القلب الرحيم والعطوف واملعروف بحبه ال�سديد لأطفالنا وبتعلُّقه 

م�ست�سفى امللك عبداهلل التخ�س�سي للأطفال

اأول م�صت�صفى تخ�ص�صي مرجعي لالأطفال باململكة
حتت�سنه مدينة امللك عبد العزيز الطبية ـ احلر�س الوطني 

بهم وتفاعله معهم، وقد جتلَّى هذا احلب وهذا احلنان يف منا�سبات عديدة وجتاوز 

حدود الوطن لأطفال دول اأخرى عديدة عربية واإ�سالمية واأوروبية. 

وتابع معاليه م�سرًيا اإىل اأن هذا امل�ست�سفى يعدُّ من اأهم الإجنازات الطبية لل�سوؤون 

ال�سحية باحلر�س الوطني ومن املراكز الطبية املتميزة عامليًّا يف عالج اأمرا�س 

الأطفال امل�ستع�سية ومن اأهم ركائز املجمع الطبي ال�سامل الذي يقام بالتزامن 

مع من�ساآت اجلامعة على م�ساحة اإجمالية تبلغ 155 األف مرت مربع وب�سعة 350 

�سريًرا، وقد روعي يف ت�ساميم م�ست�سفى امللك عبد اهلل التخ�س�سي لالأطفال توفري 

بيئة خا�سة بالأطفال ت�ساعد باإذن اهلل على الإ�سراع يف �سفائهم خا�سة واأنه جمهز 

بتقنيات ومعدات طبية حديثة وجميع غرفه �ستكون مفردة وم�ستقلة ومنف�سلة 

ومهياأة ل�ستقبال الإ�ساءة الطبيعية وذلك عالوة على احلدائق وامل�سطحات 

اخل�سراء ومالعب الأطفال املتاحة داخل �سمن نطاق امل�ست�سفى.

واأ�ساف: اإن امل�ست�سفى يحوي مرافق متوافقة مع الحتياجات اخلا�سة مبختلف 

اأمرا�س الأطفال و�ستقدم رعاية طبية فائقة ومتميزة واأجنحة تنومي ب�سعة 260 

�سريًرا اإ�سافة اإىل 40 �سريًرا بغرف العناية املركزة و 50 �سريًرا ملر�سى الأورام 

والكلى وزراعة نخاع العظام، وذلك بجانب ق�سم للطوارئ واإ�سعاف امل�سابني من 

رة. ويحوي امل�ست�سفى اأي�ًسا اأجنحة اأخرى متنوعة  د بتقنية متطوَّ الأطفال مزوَّ

للخدمات الجتماعية وخدمات الت�سوير الطبي وخمتربات طبية و�سيدلية وغريها.

هذا وي�سم املجمع الطبي اإىل جانب م�ست�سفى امللك عبد اهلل التخ�س�سي لالأطفال 

مركًزا لزراعة الأع�ساء واآخر لعالج الأورام وثالث للعالج الطبيعي ورابع لعالج 

اأمرا�س ال�سكري وهي من املراكز املهمة واملتميزة على م�ستوى املنطقة ويحتوي 

املجمع على 150 �سريًرا منها 22 �سريًرا للعناية املركزة و 12 �سريًرا لزراعة 

اخلاليا اجلذعية.
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يقع على طول ال�سارع الرئي�س والدوار داخل احلرم 

اجلامعي واملدينة الطبية، وتطل واجهته الرئي�سية 

على ال�سارع من اجلهة اجلنوبية، وهو مكون من 4 

طوابق اإ�سافة اإىل البدروم، واجلزء ال�سرقي من املبنى 

ي�سمل طابقني من طوابق املبنى ومف�سول عن املبنى 

الرئي�س لأغرا�س اأمنية. والربنامج معني بتاأهيل 

42 باحًثا وال�ستفادة من خدماتهم يف مرافق عامة 

اإ�سافة اإىل خمتربات ال�سالمة احليوية وخمتربات 

تربية احليوانات احلية واملكاتب الإدارية وغرف 

املوؤمترات والندوات وخمتربين اأ�سا�سيني وقاعات 

لل�سالة و�سالت ريا�سية ومركز رعاية �سحية 

اإ�سافة اإىل البنك احليوي، وهناك اأي�ًسا خمترب 

احليوية الثالث. وهناك حاجة لبنكني حيويني يف 

الريا�س يقوم الأول مبعاجلة اختبارات الدم والبول 

والأن�سجة وفحو�س احلم�س النووي واختبارات 

دم احلبل ال�سري اإ�سافة اإىل اإمكانية اأن ي�سم البنك 

الرئي�س كل اأنواع املواد املطلوبة لدعم الأبحاث، 

والثاين بنك حيوي م�ستقل كمرفق للبحث.

يحظي املركز بدعم كبري من قبل جميع قيادات احلر�س الوطني وال�سوؤون ال�سحية 

واجلامعة، من اأجل بناء مركز بحثي منوذجي ومتكامل بفروعه الثالثة بالريا�س 

وجدة والإح�ساء. وبناًء على ذلك فقد عقد م�سوؤولو ومهند�سو املركز عدة اجتماعات 

مع ال�سركات املنفذة وامل�سممة لهذه الغاية حيث �سيتم بناء:

•  ) دوران(. البنوك احليوية على م�ساحة 2200م2	

• من )خم�سة اأدوار(،  مبنى مركز الأبحاث بالريا�س على م�ساحة 35000  م2	

وكذلك 

• من خم�سة  مبنى مركز الأبحاث الطبية بجدة على م�ساحة 10000  م2	

اأدوار. 

• من ثالثة  مبنى مركز الأبحاث الطبية بالإح�ساء على م�ساحة  5000 م2	

اأدوار.

مركز امللك عبد الله العاملي لالأبحاث الطبية

كيف تنظر �سموكم للموؤمتر العربي 

الإقليمي حول حماية الطفل وماذا 

باعتقادكم �سي�سيف للطفل العربي ؟

املوؤمتر العربي الإقليمي الثالث حلماية 

الطفل يعد ملتقى مهما لبحث ق�سية 

من اأهم ق�سايا الطفولة حيث ي�سلط 

ال�سوء من قبل املخت�سني واملهنيني 

املعنيني بالوقاية والت�سدي لإ�ساءة 

معاملة واإهمال وا�ستغالل الأطفال على 

حيثيات هذه الق�سية، ويبحث اأ�سبابها 

واأحدث اآليات الوقاية واملعاجلة.مثل 

هذه املوؤمترات يوؤمل منها متابعة اأهم 

تو�سياتها وتفعيلها مما يعود بالنفع 

على الطفل وجمتمعه.

كيف كانت بداية التفكري يف اإقامة الربنامج 

الوطني لالمان الأ�سري ؟

بناء على ما كان يرد على امل�ست�سفيات 

ومراكز الرعاية الجتماعية من حالت 

ل�سحايا العنف فقد اقرتح اإن�ساء برنامج 

يهدف اإىل ن�سر الوعي يف املجتمع حول  

العنف الذي يت�سبب يف التفكك الأ�سري 

وتنعك�س اآثاره �سلبا على املجتمع.كما 

يعنى بتدريب الكوادر املوؤهلة للتعامل 

مع حالت العنف.

هل العنف منت�سر يف جمتمعنا لدرجة 

حتتاج معها لإقامة برامج حماية واإن�ساء 

برنامج وطني للت�سدي للعنف؟

ن�سبة تف�سي ظاهرة العنف مرتفعة ن�سبيا 

يف العامل اجمع ومن الطبيعي كما ت�سري 

النظريات الجتماعية اأن ي�سحب تطور 

املجتمعات الإن�سانية ارتفاع يف معدل 

النحراف واجلرمية واهتمامنا بربامج 

احلماية جزء من وعينا بوجود امل�سكلة  

وعدم النتظار حتى تنت�سر وتتفاقم 

اأ�سرارها ،ومن املهم التو�سل اإىل اآلية 

بناء اأ�سر ت�ستطيع مواجهة العنف حيث 

ل يخلو جمتمع اإن�ساين من العنف ولن 

يخلو لكن الأمل اأن ن�ستطيع و�سع اآليات 

وتدابري وقائية حتد من انت�سار العنف 

وت�سع �سوابط عالجية وقوانني تعاقب 

املعنف بالإ�سافة اإىل تدريب العاملني يف 

املجال ال�سحي والجتماعي والأمني 

للتعامل مع احلالت املعنفة . 

كيف تتوقعون اأ�سداء هذا الربامج على 

النا�س ومدى تفاعلهم معها؟

منذ اإن�ساء الربنامج وحتى اليوم ونحن 

نعمل مع اأفراد املجتمع وموؤ�س�ساته وجند 

الوعي باأهمية وجود مثل هذه الربامج 

املتطورة حلماية الأ�سرة من العنف 

وتعزيز ترابط اأفرادها .

ما هي اخلطوة القادمة التي يعتزم 

الربنامج القيام بها ؟

لدينا خطط طموحة لتحقيق اأهداف 

الربنامج وعلى �سبيل املثال فان اخلطوات 

القادمة ت�سمل تو�سيع قاعدة امل�ستفيدين 

من التوعية والتدريب الذي يقوم بها 

الربنامج ،والتو�سع يف ال�سراكة بيننا 

وبني كافة القطاعات املعنية ،كما 

�سنعمل على تطوير اآلية التبليغ و�سبل 

التعامل معها بالإ�سافة اإىل اإن�ساء قاعدة 

معلومات و�سجل وطني حلالت العنف 

،وت�سجيع البحوث والدرا�سات التي 

تعني بهذه الق�سية 

تو�سل الربنامج الوطني لالمان الأ�سري اإىل 

عدد من التو�سيات مامدى تفعيلها ؟

اأعلننا يف لقاء اخلرباء حول العنف الأ�سري 

الذي عقد يف مايو 2008م اأن اللقاء �سيكون 

�سنويا وذلك حتى يت�سنى لنا يف برنامج 

الأمان الأ�سري متابعة تو�سيات كل لقاء 

ومناق�سة ما تطبق منها يف الواقع،وهذه 

خطوة جادة باجتاه عدم الكتفاء باإعالن 

التو�سيات الناجتة عن نقا�س اخلرباء 

حول الظاهرة .

نعرف عن �سموكم الهتمام بالأعمال 

اخلريية ومنها برنامج الرعاية ال�سحية 

املنزلية حدثونا عن هذا الربنامج ؟

بداأت فكرة اإن�ساء املوؤ�س�سة اخلريية 

الوطنية للرعاية ال�سحية املنزلية عام 

1997، بعد اأن اطلعت الأمرية ح�سة 

ال�سعالن، حرم خادم احلرمني ال�سريفني 

امللك عبد اهلل بن عبد العزيز، على جدوى 

هذه الرعاية التي توؤّمن ال�ستقرار للمري�س 

بني اأهله وكذلك توفر ال�ستعمال الأمثل 

لأ�سّرة امل�ست�سفيات، خرجت الفكرة اإىل 

النور كموؤ�س�سة خريية انطلقت لرتعى 

300 مري�س فقط، وكان يقوم برعايتهم 

اأع�ساء فريق املوؤ�س�سة، وبداأت املوؤ�س�سة 

بربامج اأ�سا�سية للم�ساهمة يف اإي�سال 

اخلدمات الطبية للمر�سى يف منازلهم، 

ولحقاً تو�سعت يف دعم احتياجات املر�سى 

وذويهم من خمتلف النواحي النف�سية 

والجتماعية والتوعوية.

واليوم اأ�سبح لدينا مركز يف م�ست�سفى 

امللك عبدالعزيز اجلامعي ومركز يف املدينة 

املنورة بالتعاون مع وزارة ال�سحة 

يخدم عدة م�ست�سفيات كما ن�سعى حاليا 

لن�سر خدمة الرعاية ال�سحية املنزلية يف 

املنظومة ال�سحية على م�ستوى اململكة 

كونها اخليار الأمثل خلدمة املر�سى 

طويلي الإقامة يف امل�ست�سفيات.

�سمو الأمرية و�سع املراأة ال�سعودية 

ي�سهد حراكا فكريا ،واقت�ساديا واجتماعيا 

متجددا واحلمد هلل مامدى ر�ساكم عما 

و�سلت اإليه املراأة يف بالدنا؟

املراأة ال�سعودية متتلك القدرات واملهارات 

التي توؤهلها لبناء جمتمعها واإحداث 

التطور اإذا توفرت لها البيئة املحفزة 

وهيئت لها القاعدة الداعمة وذللت لها 

املعوقات التي حتد من ال�ستفادة من 

طاقتها وكفائتها ،ولذلك فان ما و�سلت اإليه 

مر�سي غري اإننا نطمح دائما اإىل حتقيق 

املزيد من التقدم والتو�سع لدور املراأة 

املجتمعي يف التنمية امل�ستدامة

هل توافقني على اأن اأداء املراأة ال�سعودية 

اقت�ساديا وا�ستثماريا مازال دون 

امل�ستوى املاأمول؟وما هي الأ�سباب من 

وجهة نظركم؟

املراأة ال�سعودية ت�سري بخطى ر�سينة 

باجتاه تنمية جمتمعها واأدائها منا�سب 

ملا توفر لديها من اإمكانات جمتمعية 

وموؤ�س�ساتية وهي توا�سل امل�سرية 

بخطى را�سخة وواثقة لتحقيق التطور 

يف دورها ليتما�سى مع ما نتطلع اإليه  

ملواكبة الع�سر احلديث.

اإ�سهامات عمل املراأة يف تنمية املجتمع 

لدينا ت�سري بخطى مت�سارعة كيف تقيمون 

هذه الإ�سهامات ؟

هناك حتركات ايجابية للمراأة ال�سعودية 

يف جمالت عدة لكن تظل هناك بع�س 

املعوقات التي ل بد من تعا�سد كافة 

اجلهات امل�سئولة لإزالتها على اأنني 

اأرى اأن املراأة ال�سعودية م�سئولة اأي�سا 

عن بناء م�ستقبلها بالوعي وال�ستمرار 

يف العمل الدوؤوب،كما هي م�سئولة على 

احلفاظ على مكت�سباتها .

حوار مع الأمرية عادلة بنت عبداهلل بن عبدالعزيز

قاعدة معل�مات و�صجل وطني حلالت العنف

يعترب ق�سم الأبحاث ال�سريرية من الأق�سام احليوية واملهمة يف املركز حيث اأنه 

ميثل حلقة الو�سل بني املركز والباحثني العاملني يف الأق�سام الإكلينيكية باملدن 

الطبية، بالإ�سافة اإىل ارتباطه الوثيق مع الأق�سام الأخرى يف املركز،  وهو ق�سم 

ي�سجع ويدعم البحوث الطبية ال�سريرية، ذات اجلودة العالية، و القائمة على 

التعاون البحثي.

بداأ متويل الأبحاث ال�سريرية يف عام 2004م مببلغ ل يتجاوز مائة األف ريال وا�ستمر 

هذا الدعم بزيادة م�سطردة مع عدد الأبحاث املقدمة. حيث متت املوافقة عام 2008م 

على دعم الأبحاث ال�سريرية مبركز امللك عبد اهلل العاملي لالأبحاث الطبية وُر�سد 

مبلغ 10 مليون ريال؛ خ�س�ست 8 ماليني منها لالأبحاث الطبية العامة، واأبحاث 

التمري�س؛ و 2 مليون ريال لأبحاث طلبة اجلامعة والزمالت الطبية. اإل اأن رغبة 

الباحثني الكبرية تعدت التوقعات؛ فقد و�سلت طلبات دعم الأبحاث اإىل 28 مليون 

ريال، خالل عام 2008م مما يوؤكد الطموحات املتزايدة لباحثي املجال الطبي.

و يبدو وا�سحاً اأن الزيادة  لعام 2008م تقدر بثالثة اأ�سعاف عن معدل الأبحاث 

املقدمة خالل ال�سنوات الثالث املا�سية. و هي نتيجة مبا�سرة جلهود م�سوؤويل املركز 

للو�سول اإىل العاملية خالل ال�سنوات القادمة باإذن اهلل. 

جائزة البحث العلمي :

اأن�سئت هذه اجلائزة عام 2008م برعاية من املركز وهي على ال�سعيد الوطني من 

املبادرات الفريدة لل�سوؤون ال�سحية واجلامعة يف املجال الطبي والأكادميي والبحثي. 

وتهدف اإىل ت�سجيع الباحثني على اإجراء اأبحاث طبية وعلمية مبتكرة ومتنوعة 

�ستخدم بال �سك جميع �سرائح املجتمع. وهي الأوىل من نوعها التي جترى ب�سكل كامل 

الكرتونياً. ولقد ا�سرتك فيها 73 باحًثا من خمتلف املدن الطبية باحلر�س الوطني يف 

املناطق ال�سرقية والغربية والو�سطى، وحققت جناحاً ملحوظاً يف عامها الأول. 
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د. القناوي مديرًا تنفيذيًا..
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  وذلك من خالل خطة عمل وا�سرتاتيجية ت�ستقرئ احلا�سر وت�ست�سرف اآفاق امل�ستقبل.

واأعرب معايل الدكتور القناوي عن خال�س �سكره وتقديره ملعايل الدكتور عبداهلل بن عبدالعزيز الربيعة- والذي مت تعيينه 

موؤخرًا وزيرًا لل�سحة - موؤكًدا اأنه كان يجمع بني العمل املهني وحنكة الإدارة يف هذه املنظومة ال�سحية ال�سخمة يف كل 

جوانبها ال�سحية والأكادميية والبحثية، وقد كان له بعد اهلل الف�سل يف اإن�ساء جامعة امللك �سعود بن عبد العزيز للعلوم 

ال�سحية ورعايتها فكرة وميالًدا ون�ساأة، وتوج ذلك بقيام املدن اجلامعية بالريا�س وجدة والأح�ساء على اأحدث الت�ساميم 

م�ستمًدا عزمه وهمته على حتقيق طموحاته من توجيهات قيادتنا الر�سيدة متمثلة يف خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبد اهلل 

بن عبد العزيز وويل عهد الأمني وم�ستنرًيا يف كل خططه وبراجمه الرامية اإىل تطوير هذه املنظومة الرائدة باإر�سادات ورعاية 

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري بدر بن عبد العزيز نائب رئي�س احلر�س الوطني و�ساحب ال�سمو امللكي الفريق اأول ركن الأمري 

متعب بن عبد اهلل بن عبد العزيز نائب رئي�س احلر�س الوطني امل�ساعد لل�سئون الع�سكرية ، ول �سك اأن ب�سماته وا�سحة 

وباقية مب�سيئة اهلل.

وعلى هذا النهج �ستتوا�سل جهودنا باإذن اهلل م�ستفيدين من جتارب وخربات معاليه لتطوير الأداء وا�ستكمال ما بداأه من 

م�سروعات وبرامج يف املجالت ال�سحية والأكادميية والبحثية، ون�ساأل اهلل اأن يعيننا على حتقيق تطلعاتنا وطموحاتنا الكبرية 

وتنفيذ ما ن�سبو اإليه خلدمة هذا الوطن الغايل منطلقني وم�ستهدين يف جميع اأعمالنا باهلل �سبحانه وتعاىل ثم بالتوجيهات ال�سامية 

الكرمية من لدن خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز وويل عهده الأمني �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن 

عبد العزيز حفظهما اهلل، ومن الدعم ال�سخي املعنوي واملادي الذي تقدمه قيادة احلر�س الوطني  وبتكاتف جميع العاملني من 

من�سوبي ال�سئون ال�سحية للحر�س الوطني وجامعة امللك �سعود بن عبدالعزيز للعلوم ال�سحية حتى يعلو �ساأن هذه املنظومة 

اأكرث فاأكرث وتكون مرجعية ذات ريادة و�سمعة دولية رفيعة يف املجالت العلمية والبحثية واملهنية.. واإذ نعتز مبا نلناه من 

ثقة ملكية كرمية ندعو اهلل اأن يعيننا على حمل هذه الأمانة بجدارة حتى نكون  اأهاًل لهذه الثقة.. واهلل املوفق.

م�صت�صفى الأمري حممد بن عبد العزيز 

باملدينةاملن�رة

انطالًقا من اهتمام خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز حفظه اهلل و رعاه ويف اإطار حر�سه على ترقية 

اخلدمات ال�سحية املقدمة ملن�سوبي احلر�س الوطني واأ�سرهم وجميع مواطني املنطقة و�سمن خطة �سري ا�سرتاتيجية طويلة 

املدى لتطوير اخلدمات ال�سحية باحلر�س الوطني مت اإن�ساء م�ست�سفى الأمري حممد بن عبد العزيز التابع لل�سوؤون ال�سحية 

باحلر�س الوطني باملدينة املنورة.

واأقيم امل�ست�سفى على م�ساحة اإجمالية تقدر بـ 1.5 مليون مرت مربع ل�ستيعاب امل�ست�سفى وجميع اخلدمات واملرافق املرتبطة 

به وم�ساكن العاملني. وتبلغ �سعة امل�ست�سفى 319 �سريًرا قابلة للزيادة، كما تبلغ  امل�ساحة الإجمالية ملبنى امل�ست�سفى اأكرث 

من 36 األف مرت مربع جمهزة بكافة متطلبات امل�ست�سفيات احلديثة املتقدمة وباأكرث النظم واملعدات تطوًرا يف العامل. 

وي�ستمل كذلك على وحدات �سكنية للعاملني موؤثثة بالكامل على م�ساحة تتجاوز 24 األف مرت مربع ووحدات �سكنية خا�سة 

بالعائالت على م�ساحة 13 األف مرت مربع، وعلى م�سجد ورو�سة اأطفال و�سوق مركزي ومن�ساآت ترفيهية ومالعب مغطاة 

بالكامل وخم�سة مالعب للتن�س الأر�سي وخم�سة مالعب لكرة ال�سلة ولكرة الطائرة اإىل جانب امل�ساحات الكبرية للحدائق 

وامل�سطحات اخل�سراء كما خ�س�س للمدينة الطبية مبنى للمطافئ ومبنى خزانات الغاز وخزان مياه كبري ومواقف �سيارات 

على م�ساحة 20 األف مرت مربع. ويقدم امل�ست�سفى كافة اخلدمات ال�سحية با�ستخدام اأحدث ما تو�سلت اإليه التقنية الطبية 

من اأجهزة ت�سخي�س وقيا�س وعالج ويوجد بامل�ست�سفى عدم اأق�سام منها الأمرا�س الباطنية واجلراحة والأطفال واأمرا�س 

الن�ساء والولدة وق�سم اأمرا�س الأنف والأذن واحلنجرة وق�سم الأ�سنان وجراحة الفك والتقومي والعيون وجراحة امل�سالك 

البولية والأمرا�س ال�سدرية وطب العائلة والرعاية الأولية والطب الوقائي والأمرا�س املعدية واجلودة النوعية ومركزا 

لطب الطوارئ ل�ستقبال احلالت الإ�سعافية.

برنامج حمالت التربع بالدم يد�صن 

وحدات ميدانية متنقلة

اإعادة ت�صكيل اللجنة الدائمة للخط والربامج الدرا�صية

 بدعم من �سمو الأمري متعب بن عبد 

اهلل بن عبد العزيز  نائب رئي�س احلر�س 

الوطني‘واملدير التنفيذي لل�سوؤون 

ال�سحية، قام برنامج حمالت التربع 

بالدم بتد�سني عدد من الوحدات امليدانية 

املتنقلة، واأفاد العقيد /فني، »حممد 

بن �سليمان اجلربوع« مدير الربنامج، 

اأن هذه الوحدات عبارة عن �سيارات 

حديثة جمهزة ل�سحب الدم ونقله، 

و�سيبداأ الربنامج با�ستخدامها يف 

مهرجان اجلنادرية، حيث توزع هدايا 

عينية تعريفية بالربنامج حتمل �سعار 

 ال�سوؤون ال�سحية على املتربعني.

يهدف برنامج حمالت التربع بالدم، يف 

ال�سوؤون ال�سحية باحلر�س الوطني، اإىل 

اإثراء امل�ست�سفى بف�سائل وكميات الدم 

املطلوبة ، و توفري اأكرب عدد من املتربعني 

من خمتلف القطاعات، ون�سر الوعي بني 

النا�س، و التعريف باأهمية التربع بالدم، 

اإ�سافة اىل دوره الربوتوكويل واملرا�سم، 

حيث جتاوزت �سنوات خربة هذا الربنامج 

�سبعة ع�سر عاماً.

واأ�ساف اأن فكرة برنامج حمالت التربع 

بالدم تعترب�سباقة يف هذا امل�سمار حيث 

مت امل�ساركة يف جلان لدعم الربنامج يف 

احلر�س الوطني و متت مباركة و دعم 

خادم احلرمني ال�سريفني لها.

واأفاد مدير برنامج حمالت التربع بالدم 

العقيد اجلربوع اأن الربنامج اإ�ستحدث 

عددًا من اجلوائز و ال�سهادات التقديرية، 

التي متنح للمتربعني و كذلك مت منح 

املتربعني بالدم وال�سفائح الدموية لعدد 

خم�سة مرات« نوط » الإنقاذ من الدرجة 

الوىل، وي�ستمر منح النوط من الدرجة 

الثانية وحتى اخلام�سة بعد كل خم�سة 

تربعات جديدة وذلك ملن�سوبي احلر�س 

الوطني من املدنيني والع�سكريني كما 

يح�سل احلائز على النوط على اجازة 

خم�سة اأيام من مقام رئا�سة احلر�س.

و جدير بالذكر اأن عدد اأنواط الربنامج 

بدرجاتها املختلفة قد بلغ )3000( 

نوط ، اأما امليداليات فاإنها ترفع للمقام 

ال�سامي من خالل وزارة ال�سحة وهي 

ميدالية ال�ستحقاق من الدرجة الثانية 

)للمتربع ب 50 مرة( وو�سام ال�ستحقاق 

من الدرجة الثالثة ) للمتربع ب 10 

مرات(،وبلغ عدد معامالت امليداليات 

والتي تلقى دعماً مبا�سرًا من قبل خادم 

احلرمني ال�سريفني �سخ�سياً و�سمو الأمري 

متعب بن عبداهلل )1000(معاملة. وي�سار 

اإىل اأن الربنامج ي�سجع على التربع 

بال�سفائح الدموية اإ�سافة للتربع بالدم 

حيث �سجلت احلملة تزايدا وا�سحا يف 

عدد املتربعني بالدم حيث يتم تنظيم 

العديد من احلمالت الن�سائية و الرجالية 

و الطالبية من الع�سكريني و املدنيني 

وذلك من خالل جلب املتربعني ببا�سات 

مكيفة وحديثة اإىل مراكز التربع وكذلك 

جتهيز غرف خا�سة داخل املواقع مهياأة 

ل�ستقبال املتربعني.

 هذا وي�سار اىل اأن الربنامج ا�ستطاع 

اأن يطور عالقات تعاون عالية مع كافة 

من�سوبي ووحدات احلر�س الوطني، 

ودعم من العديد من املوؤ�س�سات املدنية 

والع�سكرية، مثل وزارة الرتبية وكلية 

امللك خالد الع�سكرية، ومركز تدريب 

احلر�س الوطني والأمن العام، و الدفاع 

املدين ومدينة التدريب بالأمن العام، 

وقيادة الطب الع�سكري امليداين، واحلر�س 

امللكي ب�سكل عام.

وافق جمل�س اجلامعة يف اجتماعه الأول للعام الدرا�سي احلايل 1430/1429 على اإعادة ت�سكيل اللجنة الدائمة للخطط 

والربامج الدرا�سية واملناهج واجلودة وتطويرها ملدة �سنتني برئا�سة معايل الدكتور بندر بن عبد املح�سن القناوي، املدير 

التنفيذي لل�سوؤون ال�سحية باحلر�س الوطني وع�سوية كل من: 

•الأ�ستاذ الدكتور يو�سف العي�سى وكيل اجلامعة لل�سوؤون التعليمية  	
•الأ�ستاذ الدكتور را�سد الرا�سد وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا 	

•الأ�ستاذ الدكتور اأحمد متويل وكيل اجلامعة للتطوير واجلودة النوعية املكلف  	
•الأ�ستاذ الدكتور علي التويجري �سوؤون الطالب واملُكلف بالقبول والت�سجيل 	

•الدكتور  عبداهلل ال�سميمري عميد الدرا�سات العليا وال�سوؤون الأكادميية  	
•الدكتورة مها الفوزان عميدة كلية التمري�س بالريا�س 	

•الدكتور حممد اجلمعة املدير التنفيذي ملركز امللك عبد اهلل العاملي لالأبحاث الطبية 	
•الدكتور/ حمي الدين حممد علي جمذوب، رئي�س ق�سم التعليم الطبي بكلية الطب    	

•ال�سيد/ فريد �سالح بهن�س، امل�ساعد التنفيذي للجامعة ويتوىل اأمانة اللجنة 	

حتت رعاية �سمو ويل العهد

جامعة امللك �صع�د تنظم الندوة ال�طنية 

الثانية لتقنية املعل�مات

نب�س اجلامعة - وا�س:

حتت رعاية �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن عبد العزيز اآل �سعود ويل العهد 

نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع والطريان واملفت�س العام تنظم جامعة امللك 

�سعود ممثلة يف كلية احلا�سب واملعلومات باجلامعة الندوة الوطنية الثانية لتقنية 

املعلومات حتت عنوان )القت�ساد وال�ستثمار املعلوماتي .. التحديات واحللول( 

يف الفرتة من 10 اإىل 14 ربيع الآخر الأول املقبل وذلك يف فندق النرتكونتننتال 

بالريا�س. وتناق�س الندوة جملة من املحاور ذات ال�سلة بتقنية املعلومات منها 

الآثار الإيجابية لالقت�ساد وال�ستثمار املعلوماتي باملجتمع، وعوامل بناء وتطوير 

القت�ساد املعلوماتي، ودور تقنية املعلومات يف زيادة التناف�سية القت�سادية 

للمجتمع، والقطاعات املوؤثرة �سلباً واإيجاباً، ودور الوعي والإعالم املعلوماتي يف بناء 

القت�ساد املعلوماتي، والعوامل امل�ساهمة يف زيادة الوعي القت�سادي املعلوماتي 

باملجتمع، ودور القطاع العام واخلا�س يف ن�سر الوعي القت�سادي املعلوماتي، 

ودور التخطيط املعلوماتي ال�سرتاتيجي، وتطوير الت�سريعات والأنظمة القانونية 

املعلوماتية، وتطوير البنية الأ�سا�سية للمعلوماتية والت�سالت، وخطط اإعداد 

الكوادر املعلوماتية وتطوير القوى الب�سرية يف جمالت القت�ساد املعلوماتي، 

والتعاون الإقليمي والدويل والتناف�س الدويل وتاأثريه على القت�ساد الوطني 

املعلوماتي، ودور املوا�سفات القيا�سية ومعايري اجلودة يف بناء وتطور القت�ساد 

وال�سناعات املعلوماتية، ودور املناهج واخلطط الدرا�سية املعلوماتية يف دعم 

وبناء القت�ساد املعلوماتي، والرتجمة والتعريب لقطاعات املعلوماتية واآثارها 

القت�سادية، والتطوير املعلوماتي للموؤ�س�سات القت�سادية واملالية واإعادة هيكلة 

اخلدمات والإجراءات لتطوير ومواكبة القت�ساد املعلوماتي. وتهدف الندوة الوطنية 

الثانية لتقنية املعلومات اإىل ت�سجيع البحوث العلمية التي ت�سهم يف بناء اقت�ساد 

معلوماتي ويف التوعية العلمية لأفراد املجتمع يف ذلك، ولت�سخي�س ال�سعوبات 

واملعوقات العلمية والعملية التي توؤثر على اللحاق بالتقدم بهذا املجال، كما ت�سهم 

الندوة من خالل ن�سر البحوث املتخ�س�سة بهذه الندوة وتقدمي املحا�سرات العلمية 

وجل�سات املناق�سة العلمية بالندوة يف عر�س وتقدمي احللول املبتكرة العلمية 

والعملية ملواجهة التحديات القت�سادية املعلوماتية التي تعوق اللتحاق بالعامل 

القت�سادي املتقدم معلوماتياً. 
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اإىل عام 1391هـ ومل يكن هناك من�سب 

مدير للجامعة اآنذاك، وبقيت فيها اإىل اأن 

انتقلت اإىل ديوان املراقبة كرئي�س لها، ثم 

اأحدثت مرتبة مدير فيما بعد.

والدي كان �سابًقا لزمنه

هل للوالد دور يف توجيه اهتماماتكم 

الأدبية والفكرية؟ 

ـ يف املرحلة البتدائية والثانوية واجلامعة 

كان التاأثري من املدر�سني اأكرب، ولكن 

الوالد كان له تاأثري كبري يف توجيهي نحو 

طلب العلم، يف كل مرحلة اأكاد اأقف فيها 

عن ال�ستمرار؛ كان يدفعني ـ رحمة اهلل 

عليه ـ لال�ستمرار، وملا تخرجت يف الثانوية 

كنت اأميل اإىل اأن اأبداأ العمل، ولكنه اأ�سر 

على ان اأبتعث، وفعال ذهبت اإىل م�سر 

مبتعثا من قبل احلكومة، وعندما انتهيت 

اأ�سر اإل اأن اأذهب اإىل اإجنلرتا واأكمل 

الدكتوراه على ح�سابه اخلا�س رحمه 

اهلل، وحاولت بكل الطرق األ اأذهب اإىل 

اإجنلرتا واأتيت بحجج متعددة، ولكنه 

رحمه اهلل كان يق�سي على كل حجة، فمثال 

ذكرت له اأن التكاليف كثرية واأين �ساأذهب 

على ح�سابه، فاأر�سل مبالغ لجنلرتا قبل 

اأن اأ�سل وقطع على احلجة، وذكرت له 

اأي�ًسا �سعوبة اإ�سافة اإجنلرتا يف تلك 

الأيام اإىل جواز �سفري، فجاء الرد من 

وزارة اخلارجية بتوجيه ال�سفارة يف 

م�سر باإ�سافة اإجنلرتا اإىل جواز �سفري. 

فكلما تقهقرت للوراء دفعني هو لالأمام، 

فال �سك اأن ما و�سلت اإليه كان بف�سل 

اهلل ثم بف�سل نظرته البعيدة؛ لأنه كان 

�سابًقا لزمنه يف ذلك الوقت، ولعل ال�سبب 

يعود اإىل اأنه �سافر اإىل الهند يف �سغره 

وراأى التعليم وما ياأتي به، واجلهل 

يف عنيزة ميالدي

بطاقتكم ال�سخ�سية؟

الدكتور عبد العزيز بن عبد اهلل بن علي 

بن عثمان اخلويطر، ولدت يف عنيزة، 

وبداأت تعليمي يف الكتاب، واأخذت �سنة 

من �سنوات البتدائي يف عنيزة ثم انتقلت 

اإىل مكة وبقيت ما يقرب من ثماين �سنوات 

اإىل ان اأكملت املرحلة الثانوية، ثم ابتعثت 

مل�سر والتحقت بكلية دار العلوم التي 

تتبع اإىل جامعة القاهرة، وكانت ت�سمى ـ 

اآنذاك ـ جامعة فوؤاد الأول، وعندما اأنهيت 

الدرا�سة بدار العلوم ذهبت اإىل اجنلرتا 

لدرا�سة الدكتوراة وح�سلت عليها عام 

1380 هـ، ثم عدت للملكة وبداأت عملي 

مبتدئا بجامعة امللك �سعود.

ا جلامعة امللك  11 �سنة اأميًنا عامًّ

�سعود

وكيف �سارت م�سريتك التعليمية عندما 

عدت للملكة العربية ال�سعودية؟

عدت على اأ�سا�س اأن كون مدر�ًسا للتاريخ 

بكلية الآداب يف ق�سم التاريخ، ولكن بعد 

مدة ق�سرية تغريت الوزارة، وكان 

الذي ي�سرف على اجلامعة الأ�ستاذ 

نا�سر املنقور رحمه اهلل وكان مدير عام 

وزارة املعارف، واأوكلت اإليه اجلامعة 

بعد وفاة املدير الأول عبدالوهاب عزام، 

وهو الذي كان قد افتتح اجلامعة، ويف 

ال�سنة الثانية من افتتاحها توفى رحمه 

اهلل فوكل اأمرها نيابة لالأ�ستاذ نا�سر 

املنقور، ويف اأواخر �سنة 80 هجرية 

تغريت الوزارة وانتقل الأ�ستاذ نا�سر 

من وزارة املعارف اإىل من�سب وزير، 

فوكل اإىل امر اجلامعة اأميًنا عاما لها 

ثم وكيال، وبقيت فيها من �سنة 1380 

م�سرية حياة تقراأ من جديد

ل�زارة املعارف احلظ الأكرب من جه�دي واملالية كانت ت�صري بالدفع الذاتي

نحن يف ال�صرق كثري من وقتنا �صائع، ول اأبرئ نف�صي
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وما ياأتي به.

مدن واأحالم

هل حتقق ما كنت تطمح اإليه؟ مبعنى 

اآخر هل كانت لك اأحالم وانت يف 

البتدائية؟

ل اأظن اأنه كان هناك اأحالم اكرث من تطلع 

الإن�سان اأن يكون مثل اأ�ستاذه، اأو مثل 

قريبه الذي و�سل اإىل مرتبة من املراتب 

لي�س اأكرث من ذلك، وكانت كلها طموحات 

وقتية تتغري مع 

منو الإن�سان 

يف  وتقدمه 

الدرا�سة 

وال�سن.

تعني  ماذا 

لك: »عنيزة، 

مكة املكرمة، 

الريا�س، لندن؟ 

واأين تقع هذه 

املدن يف نف�سك؟

كلها لها مكانة يف نف�سي، عنيزة لأين 

ولدت فيها واأقاربي فيها، ولأنها احل�سن 

الأول الذي احت�سنني، ول �سك اأن لها 

يف نف�سي مقاًما كبرًيا جًدا، ومثلها مكة 

ع�ست فيها واكت�سبت اأ�سدقاء اأعتز بهم 

اإىل اليوم وزمالء درا�سة، هذا من الناحية 

ال�سخ�سية والعاطفية.

 ولكن من الناحية الدينية ل �سك اأن 

ملكة مكانتها ومقامها لدي، ولها منزلتها 

يف نفو�س امل�سلمني عموًما، اأما الريا�س 

فق�سيت فيها اأغلب عمري، فمنذ �سنة 80 

واإىل الآن واأنا يف الريا�س، فهي مرتكزي 

وماآيل. اأما اإجنلرتا فال اأن�سى اأنها احت�سنت 

جزًءا من حياتي وزهرة �سبابي ووقت 

اكت�سابي لعلم اأعتز بها فال تن�سى.

الإدارة ت�سقط علي كال�سهاب 

ما اأبرز عقبات واجهتكم يف جامعة 

امللك �سعود ثم ديوان املراقبة وجمل�س 

الوزراء؟

العقبات فقط يف اجلامعة لأين جئتها 

ا،  على اأ�سا�س اأين اأكادميي ول�ست اإداريًّ

فلما �سقطت على الإدارة �سقوط ال�سهاب 

واجهت �سعوبات كثرية، واخذت اأذهب 

واأقراأ يف كتب 

الإدارة، اأعتقد 

جمعت  اأين 

يف  كتاًبا   30

اإدارة الأفراد 

والإدارة 

العامة؛ ولكني 

وجدتها كلها 

ومل  نظرية 

اأ�ستفد اإل من 

النواحي العملية التي بداأت بها على 

درب من �سبقوين من املدر�سني الإداريني 

وحنكتهم وجتاربهم وكيفية تغلبهم على 

امل�ساكل، فهم مدر�ستي الأوىل يف الإدارة 

يف جامعة امللك �سعود، ومل اأخرج منها 

اإل واخذت ما احتاجه من الإدارة 

للوزارات الأخرى.

 ول �سك اأنني يف كل وزارة اأدخلها كنت 

اكت�سب خربات، واإىل اليوم مازلت اكت�سب 

خربات اإدارية مل متر عليَّ يف ال�سابق.

الإدارة يف راأيك فن اأم �سطارة؟ وما 

مدى تقبل مروؤو�سيك ملنهج واإ�سلوب 

اإدارتك؟

الإدارة هي كل الأ�سياء التي ذكرتها، 

هي علم وفن ومزاولة وجتارب ناجحة 

وجتارب غري ناجحة، والإن�سان ح�سب 

الفطرة التي خلقه اهلل عليه وتقبل الأمور 

والنظر اإليها نظرة ثاقبة وال�ستفادة مبا 

مير به يومًيا وتهيئة ذهنه باأن يكون 

هناك ممرات وم�سارب خا�سة بالإدارة 

يف نواحيها املختلفة، والعمل مع العاملني 

مع الإن�سان يتوقف عى مقدرته على و�سع 

خطط ومناهج تريحهم، حتى لو كانت ل 

تتفق مع اآرائهم، ولكنهم يعرفون اأن هذا 

منهج وعليهم اأن يتبعوه اأانه مو�سل، 

ورمبا يف يوم من الأيام يتحم�سوا له، 

حتم�س من و�سع اخلطة و�سار عليها 

وراقبها وتابعها.

اإخفاق وجناح

ما هي معايري النجاح والف�سل لديك؟ 

وكيف يتحقق النجاح ملن يبتغيه؟

معايري الف�سل والنجاح تتحدد بو�سولك 

للهدف الذي و�سعته اأمامك، فاإذا و�سلت 

اإليه ب�سرعة وجناح فاأنت ناجح مائة 

باملائة، اأما اإذا و�سلت اإليه باأقل من هذا 

فح�سب ن�سبة جناحك يح�سب النجاح 

والف�سل، ولي�س هناك �سك من اأن هناك 

اإن�سان اإل وعانى من الف�سل اأحياًنا، 

ولكن تقديره اأحياًنا يكون خطاأ ملا كان 

متجهاً اإليه، ولكن يف الغالب النجاح هو 

امل�سيطر واملهيمن.

 تقلدت منا�سب عديدة يف: جامعة امللك 

�سعود، ديوان املراقبة العامة، وزارات 

ال�سحة واملعارف، والتعليم العايل، هل 

�سعرت يوًما باإخفاق يف اأي منها بحكم 

اأنها ل تتوافق مع تخ�س�سك؟ واأيها 

اقرب لقلبك؟

مل اأ�سعر اأبدا باإخفاق لأين ل�ست العامل 

الوحيد يف اأي من هذه الوزارات، اآتيها 

وهي متكاملة اجلوانب يف الإدارة والأعداد 

التي تعمل، فما على تقريًبا اإل املتابعة 

وامل�سايرة وت�سيري �سيا�سة الدولة فيها، 

وهذا يجعل الإن�سان ينظر اإىل لأمور على 

اأنها �سهلة ولي�ست �سعبة، ويف ظرف 

�سنة او اأقل ي�ستطيع اأن يقنع نف�سه اأنه 

و�سل اإىل فكرة كاملة عن هذه الوزارة 

اأو تلك،  والطريق اإىل ت�سيريها، وجعلها 

تعطي ما طلب منها، وما هو موؤمل منها، 

والوزارت تقريًبا واحدة، ولكن الوزارة 

التي كان يل فيها اأثر اأكرب هي وزارة 

املعارف ـ الرتبية والتعليم اليوم ـ لأين 

بقيت فيها 21 �سنة وهي اأطول مدة، اأما 

وزارة الزراعة فبقيت فيها �سنة بالنيابة 

اإىل ان عني فيها وزير، ووزارة املالية 

بقيت فيها �سنة تقريًبا اإىل اأن عني فيها 

وزير، وهذه كانت ت�سري بالدفع الذاتي، 

لي�س على اإل الإ�سراف واملتابعة وتنفيذ 

اخلطط التي و�سعت لها يف خطط التنمية، 

ومثلها اأي�سا التعليم العايل مل اأمكث فيه 

اإل قليل، ولكن وزارة املعارف هي التي 

كان لها احلظ الأكرب.

اأنا من�سف من نف�سي

بعد هذا التاريخ الطويل  يف تلك الوزارات 

تلح علينا رغبة يف معرفة عمرك؟

- ولدت يف 10 رجب عام 1344 هـ، 

الإن�سان بعد الثمانني يجد اأنه يلعب يف 

الوقت ال�سائع. واأنا اأرى اأن ال�سخ�س 

يجب اأن يف�سح عن عمره احلقيقي اإل اإذا 

كانت لديه نية اأخرى كالتفكري بالزواج 

مثال، واأذكر اأنه عندما �سافرت و�سع 

تاريخ ميالدي 1347هـ ولكنني قمت 

بت�سحيحها عندما عدت.

العمر ل يح�سب بال�سنني واإمنا بالأعمال، 

واأنت رجل قدير وقدمت الكثري؟

اأنا من�سف من نف�سي، واأجد اأنه مهما 

قدمت؛ فما قدمته اأقل مما يجب اأن 

يكون، وهذا لي�س توا�سًعا اأو مغالطة 

اأو حماولة لتلميع النف�س؛ ولكن هذه 

هي احلقيقة، فنحن هنا يف ال�سرق كثري 

من وقتنا �سائع ول ن�ستغله، ول اأبرئ 

نف�سي، فمهما اأجنزت ومهما اأديت؛ اأ�سعر 

اأنه كان بالإمكان اأن اأقدم اأف�سل. 

�سوؤون عائلية

ننتقل لالأ�سرة، كم لديك من الأبناء 

والأحفاد؟ و ما ن�سيب الأ�سرة من 

وقتك؟  

لدي 3 بنات وابن و 6 اأحفاد،  كل وقتي 

ماعدا عملي الر�سمي حتى عملي اخلا�س 

وقراءتي وتاأليفي بني اأفراد اأ�سرتي.

ما مدى تدخلك يف التخ�س�سات اجلامعية 

حوار: د. ح�سن اخل�سريي

من درا�سة التاريخ ا�ستمد معايل الدكتور عبد العزيز بن عبد اهلل اخلويطر عزمه على التميز، ومن �سخ�سياته املوؤثرة يف 
جمرياته �ساغ نف�سه لي�سبح علًما يف جمتمعه، ومن ال�ستهداء ب�سري اخلالدين ر�سم لنف�سه طريًقا يف احلياة يعلو فيه العام 

على اخلا�س، والوطن على الذات.. تباطاأ يف بداية حياته حني كان �ساًبا طري العود عن اإكمال درا�ساته العليا، فكانت �سحنة 

ج م�سواره العلمي بنيل �سهادة الدكتوراه  الدفع اإىل الأمام تاأتيه من والده الذي ظل يغذي فيه حب املعرفة والتح�سيل اإىل اأن توَّ

يف اإجنلرتا.. تراكمت لديه خربات اإدارية عديدة وهو يوؤدي واجباته الوطنية يف عدد من املوؤ�س�سات والوزارات حتى وقتنا 

ر للعمل والقراءة والتاأليف وقليل منه لل�ساأن الجتماعي... اإنها م�سرية حياة للدكتور اخلويطر  هذا، وقته ل يكفيه، فجلُّه م�سخَّ

نحاول عرب )نب�س اجلامعة( قراءتها من جديد

الرجال يخطئون في 

الحديث عن المرأة.. 

دعوها تتحدث عن نفسها 

الطم�ح خ�صلة ل تقا�س بالزيادة اأو النق�صان، واإمنا باجلدارة وال�صتحقاق 

الإبداع كلمة ابُتذلت ا�صتخداًما وامُتهنت معنى
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الإبداع كلمة ابُتذلت ا�صتخداًما وامُتهنت معنى

لأبنائك، اأم وجهتهم وجهة اأخرى كما 

فعل الوالد معك؟

مل اأكن بحاجة لذلك، كلهم �ساروا يف 

طريقهم دون اأي هزات، فمثال حممد عندما 

تخرج يف الثانوي ودخل اجلامعة اختار 

الهند�سة ال�سناعية، وعندما تخرج يف 

اجلامعة قلت له ابحث عن عمل بنف�سك 

ول ت�سعني اأنا يف ال�سورة، لأنك لو فعلت 

وجاملوك لأجلي؛ بذا مل ي�سادقوا على 

مقدرتك و�سطارتك واإمكاناتك، واأي�ًسا 

رمبا يكون ذلك على ح�ساب �سخ�س اآخر 

كان من املمكن اأن ياأخذ تلك الفر�سة، فلن 

توفق يف عملك، فاذهب اأنت وابحث بنف�سك 

عن عمل، فذهب اإىل اأرامكو واعتذروا له، 

وذهب ل�سابكو واعتذورا له، وذهب اإىل 

�سندوق التنمية ال�سناعي فاأخذوه ملدة 3 

�سهور حتت التجربة، ثم 3 �سهور اأخرى، 

ثم ابتعثوه اإىل اأمريكا 3 �سهور ليعمل يف 

اإحدى ال�سركات املرتبطة بهم، ومل يعينوه 

اإل بعد مرور نحو �سنة على عمله، ول 

يزال هناك واأنا �سعيد اأنه �سق طريقه 

بنف�سه، وامتنى له كل التوفيق.

خدمة الأهل عرب املن�سب هل جتد لها 

هوى يف نف�سك ام اأنك ل حتبذها؟

لأبرئ ذمتي ولأكون من�سًفا، موقفي منهم 

موقف اأي مواطن يف الأمور اخلارجية 

التي تتعلق بالنا�س.

اإذن هل غ�سب اأ�سخا�س من العائلة 

اأو من اخلارج طلبوا منك خدمات ومل 

تقدمها لهم؟

كثرًيا، لأن الإن�سان اأحيانا يعجز عن اأن 

يلبي كل الطلبات لأنه لو خدم اإن�سان 30 

مرة ثم اأخفق يف واحدة عادة الإن�سان 

اأن ين�سى ال30 مرة  ويركز على هذه 

الواحدة وهذا كثري، وهذا يحقق املثل 

الذي يقول �ساحب احلاجة اأعمى ل يرى 

اإل ق�ساءها، يريد اأن تق�سى ولي�س له 

دخل بالأمور التي متنع حتقيقها.

من هواياتي احليوانات والطيور 

الأليفة

 ما هي الهوايات والأن�سطة التي 

متار�سونها بعيًدا عن املكتب؟

يف هذا ال�سن الكتابة والقراءة، حتى اأين 

اأحيانا اأقول ليت هوؤلء الذين يلعبون 

الورق يعطونا �سيئا من وقتهم، فوقتنا الآن 

ل يكفي طموحنا يف القراءة والكتابة.

كنت  وماذا 

متار�سه واأنت 

املرحلة  يف 

الثانوية؟

مررت بعدة 

اأ�سياء، فمثالً 

من  وقت  يف 

الأوقات كنت اأهوى الت�سوير، ويف 

وقت اآخر كنت اأهوى احليوانات الأليفة 

والطيور الأليفة واأجمعها وكانت �سلوتي 

يف كثري من الأوقات اإىل اأن جاء حممد 

وحل حملي فيها.

الآن ابتعد الكثريون عن الكتاب واجتهوا 

لالإنرتنت، كيف ترى هذا الأمر؟

اأظن اأن اأ�سدقاء الكتاب القدامى مل 

يرتكوه، ميكن اأن يكون زحف قليل اإىل 

الإنرتنت والو�سائل احلديثة، ولكن 

اأرى اأن كثرًيا من الذين كانوا ل ياأبهون 

بالكتاب بداأوا يرجعون اإليه.

مناهج تعليمية قوية وكتب وافية

هل ترى اأن التو�سع يف اإن�ساء  اجلامعات 

ظاهرة �سحية؟

ا، وهذا هو الو�سع  ظاهرة �سحية جدًّ

الطبيعي، بل بالعك�س نعترب اأنف�سنا 

متاخرين، لأنه عندما تن�سئ جامعات يف 

املناطق املختلفة؛ فاأنت تثبت ال�سكان يف 

مناطقهم، وتوقف الهجرة التي هي اإحدى 

الأمور املقلقة ، يف كل دولة الهجرة من 

الريف اأو من القرى ال�سغرية على املدن 

الكربى م�سكلة من امل�ساكل الكربى.

دكتور، ما تراه ينق�س التعليم حتى 

يكون اأكرث فاعلية؟

ا، واإمنا تاأتي  ل اعتقد اأن هناك نق�سً

من  الفاعلية 

متابعة الطالب 

من قبل اأهله وهذا 

هو الأمر املفقود، 

فاملناهج قوية 

وكتب التعليم 

وو�سائله وافية، 

ولكن النا�س حتاول دائًما اإلقاء العيب على 

الآخرين، والدولة والإدارات التعليمية 

هي ال�سماعة التي يعلقون عليها اأخطاءهم، 

فدائًما ما يتهمون اجلهات احلكومية 

باخلطاأ، يف حني اأنهم ل يعطون من اأنف�سهم 

ما يجب اأن يعطوه، فالأب اأحياًنا ل 

ي�ستيقظ يف ال�سباح اإل عندما يذهب اأولده 

اإىل املدر�سة، وعندما يعودون يكون هو 

قد نام بعد الظهر، ثم يخرج بعد الع�سر 

ليلتقي اأ�سدقاءه واأ�سحابه، وعندما يعود 

يجد اأبناءه نائمني، مثل هذا الأب كان 

يجب اأن  يجل�س مع اأبنائه ويناق�سهم 
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ويعطيهم اأ�سياء جانبية تع�سد الدرا�سة، 

وهنا اأمران: الأول التعليم واحلديث 

عن املناهج وعدم وفاءها.. و... اإلخ، 

والنقطة الثانية املراأة: فيخطئ الرجال يف 

احلديث عنها، 

ونقول دعوا 

املراأة تتحدث 

نف�سها،  عن 

دعوها تقول 

ماذا ينق�سها 

وت�سعى 

لإكماله، ول 

نكون اأو�سياء عليها. 

كيف ترى م�ستقبل الثقافة يف بالدنا؟

اإىل خري اإن �ساء اهلل، لأن الن�ساط الآن 

متوكب ومع جميع اجلهات، واليوم 

الثقافة حظها كبري اأكرث من وقتنا.

م�سغول بقراءاتي وكتاباتي

يقال اأن الدكتور اخلويطر جاد اأكرث مما 

يجب، وم�سغول اأكرث من الالزم؟

هذه كلمات عامة، ففي وقت اجلد جد، 

ويف وقت الهزل هزل، ولكن يف العمل ل 

يوجد هزل... ل بد من النظام.

هل اأنت م�سغول اأكرث من الالزم؟

نعم، ولكن لي�س بعمل الدولة، م�سغول 

يف قراءاتي وكتاباتي لأن الإن�سان لي�س 

باأولده اأو باأحفاده فاجلميع ميوتون، ول 

يبقى له من ذكر اإل اأبناوؤه على الرف، 

الكتب التي حتكي فكره وفكر زمنه، وهذا 

ما ي�سغلني الآن، اأريد اأن اأعطي كل ما 

اأعتقد اأنه واجبي، اأن اأعطيه على احلقبة 

الذي ع�ستها، الثقافة و�سريها، والفكر 

و�سريه، كل اإن�سان منا مطلوب منه اأن 

ي�سجل اآراءه، فانظر مثاًل اإىل اجلامعات 

كم فيها من اأ�ستاذ �سعودي؟ وكم فيها 

من حامالت الدكتوراه؟ وكم منهم اأنتج؟ 

وكم منهم طبع 

ر�سالته للدكتوراه 

وترجمها؟ لالأ�سف 

قليل جًدا. اإذن 

هوؤلء مل يقوموا 

كما  بواجبهم 

يجب، ما الذي 

مينعهم؟ لديهم 

الثقافة واأمورهم املادية بخري، فما 

الذي مينعهم عن اإنتاج الثقافة يف اأوقات 

فراغهم؟

 متى متزح؟

كثريا ، ولكن املزح له وقته.اأ�سع نف�سي 

حمل الإن�سان قبل احلكم عليه

هل ت�سعر بجحود ونكران من بع�س 

النا�س؟

ل اأعتقد، حتى اأن الذي ينظر اإليه بع�س 

النا�س على انه جحود اأنا ل اعتربه 

جحوًدا، فلعل لديه عذر واأنا ل األومه، 

فاأنا دائًما يف حكمي على المور اأتخذ 

قاعدة ميكن ان تكون نتيجة الثقافة 

الغربية وال�سرقية وهي اأين قبل احلكم 

على اإن�سان اأ�سع نف�سي حمله، لو كنت 

مكانه كيف انظر للم�ساألة؟ ولهذا اأن�سح 

دائما اأبنائي واأخوايل عند حديثي معهم 

باأن لديهم دائما كاأ�ًسا ن�سفها مملوًء، واأقول 

لهم انظروا اإىل الن�سف اململوء ل للن�سف 

الفارغ فال حتملوا الأمور اأكرث مما تتحمل، 

حتى لو كانت �سوداء انظروا اإليها رمبا 

يكون بها بطانة بي�ساء داخلها.

هل �ساعد احلظ يف جناحك؟

اأنا ل اأ�سميه حظاً، ولكن اأعتقد واأرجو 

ا من اهلل وهدي اإيل الطريق  اأن يكون ر�سً

ال�سحيح، لأين قد اأكون متجًها ل�سيء 

ثم اأ�سرف عنه، واأجد اأن الذي �سرفت 

اإليه خري من الذي �سرفت عنه، ولكني 

اأوؤمن باحلظ، اأوؤمن بان بع�س النا�س 

يكون حظه طيب.

اأ�سئلة ق�سرية

�سخ�سيات تاأثرت بها؟

كثريون، اأبرزهم والدي، وروؤ�سائي الذين 

عملت معهم، واأ�ساتذتي الذين قاموا على 

تدري�سي وتوجيهي، اأتاأثر باأي اإن�سان 

اأجد عنده حكمة.

مواقف ل تن�ساها؟

كثرية، الإن�سان مثاًل ل ين�سى ليلة 

زواجه، ليلة ولدة ابنه، يوم جناحه، 

يوم تعيينه يف من�سب ما.

 اأف�سل هدية و�سلتك؟  

هذه الإجابة حتتاج اإىل تفكري؛ لأن 

الهدايا الني و�سلتني كثرية ومن اأنا�س 

اعتز بهم، اإن ذكرت بع�سها غمطت 

الأخريات حقها.

ماذا تقول لأم حممد بعد هذا العمر 

املديد؟

اأقول لها: اهلل يطيل عمرك، ويجعل يومي  

قبل يومك.

 كلمة اأخرية؟

اأ�سكركم على انكم فكرمت يف اأين اأحتدث 

معكم، و�سعيد اأين اأعرف عن جامعتكم 

وامتنى لكم التوفيق والنجاح.

قلت البني محمد ابحث عن عمل 

بنفسك وال تضعني في الصورة

صاحب الحاجة أعمى

 ال يرى إال قضاءها

Magazine 5.indd   7 3/4/09   10:09:29 AM



    األربعاء 7 ربيع األول 1430 هـ املوافق 4 مارس  2009     األربعاء 7 ربيع األول 1430 هـ املوافق 4 مارس  2009 مدن جامعية

تطوير التعليم العام:

ويرى كل املحللون واملراقبون ل�ساأن 

التعليم ، اأنه ل ميكن الو�سول اإىل تعليم 

عايل متقدم بال�سوية املتوقعة واملرجوة، 

دون اإعطاء املراحل التعليمية الأوىل 

العناية الالزمة. ولعل الهتمام الكبري 

بهذه الفئة العمرية املبكرة يتجلى يف 

الواقع من خالل ر�سد مبلغ )9( مليار 

ريال لربنامج تطوير مناهج التعليم 

العام، ولعل هذا يكون حافزا كافيا  حلل 

ق�سايا املناهج التعليمية و الرتبوية، 

ودورها يف تعزيز املعرفة واحل�س 

الوطني، وهيكلة اإدارات التعليم، 

واأنظمة التقومي، وكلها من الق�سايا 

التي تنتظر هذا التطوير. وهذا يتطلب 

بال�سرورة البدء من البناء الأ�سا�سي 

لالهتمام بريا�س الأطفال، حيث الرتكيز 

يف هذه املرحلة على انتقاء الكفاءات 

املوؤهلة واملناهج املالئمة للفئات العمرية 

يف املراحل البتدائية. ولعل الطالع على 

جتارب دول متقدمة وعاملية يف هذا ال�ساأن، 

يحقق التقدم �سريعا ويحل ا�سكاليات 

املناهج التقليدية و�سلبيات اأ�ساليب 

التلقني وكذلك حت�سني قدرة الطالب 

على الإبداع، وتعزيز املعرفة والثقافة 

والهتمام بتنمية احل�س الوطني الذي 

يعترب دافعا للعطاء والتميز،حيث ل �سبيل 

اإىل الف�سل بني التعليم ب�سقيه. 

 ولقد اأثبتت التجارب، اأن حتفيز الإبداع 

لدى الطالب يف �سن مبكرة، وحثه على 

البتكار، والرغبة يف اكت�ساب العلم 

والتدريب على جتاوز العقبات، هو طريق 

التنمية احلقيقي يف هذا امل�سمار،

تطور التعليم العايل:

لقد اأف�سى الهتمام بق�سايا التعليم العايل، 

ومنها القبول يف اجلامعات، وحماولة 

التوفيق بني خمرجات التعليم من جهة، 

واحتياجات �سوق العمل من جهة اأخرى. 

اإىل تطور ملمو�س يف م�سرية التعليم 

العايل اإىل جانب الهتمام بجودة التعليم 

والتوزيع اجلغرايف املنا�سب للجامعات يف 

املناطق املختلفة، ودور هذه اجلامعات 

يف التنمية ب�سكل عام وحت�سني اقت�ساد 

بيئات املناطق نف�سها.

و زاد عدد اجلامعات يف اململكة من واحدة 

هي جامعة اأم القرى يف عام )1369هـ(، 

اإىل اإحدى وع�سرين جامعة حكومية يف 

وقتنا هذا، اىل جانب اأربع جامعات اأهلية 

، اإ�سافة اإىل ت�سعة ع�سر كلية اأهلية تغطى 

احتياجات اململكة.

و�سملت اآلية الإنفاق على م�ساريع 

التعليم العايل عدة نواح، منها ما تعلق 

باجلامعات ب�سكل مبا�سر، حيث تف�سل 

خادم احلرمني ال�سريفني ، بو�سع حجر 

الأ�سا�س مل�ساريع منها جامعة امللك عبد 

اهلل للعلوم التقنية، وجامعة امللك �سعود 

بن عبد العزيز للعلوم ال�سحية، وجامعة 

الأمرية نورة بنت عبد الرحمن للبنات، 

وا�ستكمال م�ساريع جامعة امللك �سعود 

مبدينة الريا�س.

كما وقعت مع عدد من اجلامعات جمموعة 

م�ساريع لتنمية الإبداع والتميز، لدى 

اأع�ساء هيئة التدري�س، وتت�سمن تلك 

امل�ساريع تنفيذ )439( دورة تخ�س�سية، 

تقام داخل مقار اجلامعات و)35(برناجما 

تنفذ مع مراكز متميزة يف جامعات عاملية.

ويف حماولة ملواكبة طفرة الإنفاق على 

التعليم، اأطلق م�سروع يتعامل مع 

هموم التعليم العايل من خالل، تعميق 

الدرا�سات النظرية يف جمال الق�سايا 

املعهودة، والتي تتلخ�س يف نظام القبول 

وا�ستيعاب الطلب املتزايد على التعليم 

العايل، واملوائمة بني خمرجات التعليم 

واحتياجات �سوق العمل والبحث العلمي 

وخدمة املجتمع. 

ويتناول امل�سروع الذي اأعلن عن كونه 

يخطط ملدة) 25(�سنة قادمة ومت 

ت�سميته)اآفاق(،  ق�سايا الدرا�سات 

اخلا�سة كما ي�سميها، يف جمال تقنيات 

التعليم والطلبة وهيئة التدري�س ونظام 

تقنية املعلومات، كما يتناول الدرا�سات 

التخ�س�سية مثل ق�سايا التعليم الأهلي 

والتعليم العايل للفتيات، والتعليم ال�سحي 

والهند�سي والرتبوي.وبالرغم من كونه 

يتقاطع مع ق�سايا التعليم العايل الأ�سا�سية 

يف كثري من اخلطوط العري�سه، اإل اأن 

هذا امل�سروع ما زال يف طور حتليلها 

ب�سكل نظري م�ستفي�س، بانتظار تقدمي 

احللول املبتكرة والتي قد تب�سر بنقالت 

نوعية حتقق اأهدافه الطموحة. 

ال�ستثمار بالن�سان:

اإن الوفرة املالية قادرة بال �سك على بناء 

املدن واملطارات وامل�ست�سفيات وكل ما 

يتعلق بالبنية الأ�سا�سية ، لكنها ل تبلغ 

النجاح التام ال من خالل الهتمام 

باجلانب الإن�ساين، لتحقيق معدلت 

الكفاءات الب�سرية، حيث يكون ذلك 

من خالل تو�سعة اجلامعات واملدار�س 

واملعاهد والإنفاق على تطوير الو�سائل 

والإمكانيات يف رفع م�ستوى التعليم. 

واإل، فما فائدة اأن يكون لدينا م�سروع 

هائل �سناعي وجتاري وتعليمي، يقابله 

نق�س يف املهارات والبتكارات والقوى 

العاملة املدربة؟ 

لذلك فاإن حتويل هذه الطفرة املادية 

يجب اأن يكون لتغذية تلك امل�ساريع 

بالكفاءات الوطنيــة واإخــراج املوؤ�س�ســـات 

التعليميــة من دوامة البيئة التعليمية 

التقليدية.

لقد اأدركت القيادة احلكيمة اأن الأمة 

التي ل تعلم اأبنائها ل تناف�س غريها من 

الأمم، ويكون م�سريها اأن تكون عالة على 

من �سواها، ولكن هذه النفقات املادية 

الكبرية يرتتب عليها اأن تغلق جوانب 

الق�سور، وت�سرع عجلة التطوير الذي 

يزحف ببطء، لتلغي اأمية احلوا�سيب، 

وحتى ل يكون لدينا يف امل�ستقبل طالب 

ي�سل املرحلة املتو�سطة وهو ل يح�سن 

القراءة والكتابة.

تط�ير التعليم على كافة امل�صت�يات يف عهد “ملك العلم واملعرفة”

طفرة اإنفاق غري م�سبوقة ت�ستثمر يف الإن�سان

�سهد قطاع التعليم يف اململكة طفرة اإنفاق غري م�سبوقة،  حيث اأنفقت حكومة خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبداهلل بن عبد العزيز - حفظه 

اهلل - مبالغ كبرية لتطوير امل�ساريع ومعاجلة الق�سايا يف التعليم العام والتعليم العايل.

وقد خ�س »ملك العلم واملعرفة« التعليم مبيزانية �سخمة و�سلت اإىل  ربع امليزانية العامة لأول مرة يف تاريخ اململكة، فيما ينتظر اأن  ت�ستثمر 

هذه امليزانية ال�سخمة، من اأجل ردم الفجوة بني خمرجات التعليم واحتياجات �سوق العمل، واأن ي�سهد هذا القطاع نقلة نوعية وتطويرا يف 

جميع املجالت، وعلى كافة امل�ستويات.

لقد و�سع »ملك العلم واملعرفة« يف اأعلى قائمة اهتماماته الرتكيز على كل مراحل التعليم، من خالل خطط لتو�سعة اجلامعات واملدار�س 

واملعاهد، وال�سرف على تطوير الأ�ساليب مببالغ تفوق ميزانيات دول، واإن دل هذا على �سيء، فهو يدل على تخطي التقاليد العامة يف الإنفاق، 

والتي جتعل من التعليم مو�سوعا فرعيا، يحتل مكانة متاأخرة بعد الت�سابق على م�ساريع ل ت�ستثمر يف الإن�سان.

•ه�سام اليتيم 	

8

معايل الدكتور خالد العنقري

 وزير التعليم العايل

�ساحب ال�سمو الأمري

 في�سل بن عبداهلل بن حممد اآل �سعود

وزير الرتبية و التعليم
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نب�س اجلامعة  - )و. اأ. �س(

    وافق خادم احلرمني ال�سريفني امللك 

عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود رئي�س 

جمل�س الوزراء رئي�س جمل�س التعليم 

العايل - حفظه اهلل - على قرار جمل�س 

التعليم العايل اخلا�س بال�سوابط واملعايري 

الالزم توافرها فيمن متنح لهم البدلت 

واملكافاآت واملزايا التي متنح للخا�سعني 

ل�سلم اأع�ساء هيئة التدري�س يف اجلامعات 

وت�سمل التخ�س�سات النادرة، واجلامعات 

النا�سئة، ومكافاأة التميز.

واأو�سح وزير التعليم العايل الدكتور خالد 

بن حممد العنقري اأنه �سبق اأن �سدر 

قرار جمل�س الوزراء القا�سي باملوافقة 

على �سرف عدد من املكافاآت والبدلت 

لأع�ساء هيئة التدري�س ال�سعوديني يف 

اجلامعات ال�سعودية، كما ق�سى القرار 

بت�سكيل جلنة دائمة من وزارات )التعليم 

العايل، واخلدمة املدنية، واملالية( ترفع 

نتائج اجتماعاتها ملجل�س التعليم العايل، 

تخت�س باقرتاح ال�سوابط واملعايري 

الالزمة ل�سرف كل من )بدل التخ�س�سات 

النادرة، وبدل اجلامعات النا�سئة، 

ومكافاأة التميز( واإعادة النظر فيما يلزم 

تقلي�سه منها كل ثالث �سنوات. 

وقال يف ت�سريح لوكالة الأنباء ال�سعودية 

لقد قرر املجل�س بعد الطالع على تو�سية 

اللجنة امل�سار اإليها اأعاله - باأن يتم �سرف 

هذه البدلت وفق ما يلي: 

اأول - بدل اجلامعات النا�سئة: 

ي�سرف بدل اجلامعات النا�سئة لأع�ساء 

هيئة التدري�س ال�سعوديني )اأ�ستاذ، اأ�ستاذ 

م�سارك، اأ�ستاذ م�ساعد( وفقاً للن�سب 

التالية من الراتب الأ�سا�سي. 

اأ( )20%( جلامعات امللك خالد، طيبة، 

الطائف، والق�سيم. 

ب( )40%( جلامعات جازان، اجلوف، 

تبوك، جنران، حائل، الباحة، واحلدود 

ال�سمالية. 

ج( بالن�سبة لكليات املحافظات في�سرف 

لها البدل ح�سب الن�سب التالية:- 

 )20%( 1 - للكليات يف املحافظات التي 

تبعد عن مقر اجلامعة اأكرث من 30 كيلو 

مرتًا وحتى 60 كيلو مرتًا. 

 )30%( 2- للكليات يف املحافظات التي 

تبعد عن مقر اجلامعة اأكرث من 60 كيلو 

مرتًا وحتى 120 كيلو مرتًا. 

 )40%( 3- للكليات يف املحافظات التي 

تبعد عن مقر اجلامعة اأكرث من 120 

كيلو مرتًا. 

4- يجب مراعاة عدم الزدواج يف �سرف 

البدل بني اجلامعة والكليات، وي�سرف 

الأعلى من البدلني. 

د( ي�سرف البدل بن�سبة )20%( من 

الراتب الأ�سا�سي للمحا�سرين واملعيدين 

العاملني يف اجلامعات النا�سئة والكليات 

يف املحافظات ح�سب ال�سوابط �سالفة 

الذكر 

ثانيا -بدل التخ�س�سات النادرة: 

 1( ي�سرف بدل الندرة لأع�ساء هيئة 

التدري�س ال�سعوديني يف التخ�س�سات 

التي تكون ن�سبة ال�سعوده فيها )%50( 

فاأقل وفقاً للن�سب التالية من الراتب 

الأ�سا�سي:- 

اأ - )40%( للتخ�س�سات الهند�سية 

والطبية وال�سحية واحلا�سوبية. 

ب- )30%( للتخ�س�سات الإدارية 

واملالية والأنظمة. 

ج- )25%( لتخ�س�سات اللغات 

والرتجمة. 

د- )25%( لتخ�س�سات العلوم الأ�سا�سية 

والتطبيقية. 

هـ- )25%( لتخ�س�سات القراءات 

والرتبية اخلا�سة وريا�س الأطفال. 

2( ت�سرف ن�سبة )20 %( من الراتب 

النادرة  للتخ�س�سات  الأ�سا�سي 

للمحا�سرين، واملعيدين العاملني يف 

اجلامعات والكليات يف املحافظات ح�سب 

ال�سوابط �سالفة الذكر. 

ثالثا - مكافاأة التميز: ت�سرف مكافاأة 

متيز �سهري لأع�ساء هيئة التدري�س 

ال�سعوديني واملحا�سرين، واملعيدين 

حت�سب من الراتب الأ�سا�سي من الدرجة 

الأوىل بن�سبة )10%( للحا�سل على جائزة 

حملية، و)20%( للحا�سل على جائزة 

اإقليمية، و)30%( للحا�سل على جائزة 

عاملية، و)40%( للحا�سل على براءة 

اخرتاع وفق ال�سوابط التالية:- 

1- اجلوائز العلمية: وي�سرتط ل�سرف 

املكافاأة توافر ال�سوابط الآتية يف اجلائزة 

املمنوحة:- 

اأ - اأن تكون �سادرة من موؤ�س�سات اأو 

جمعيات علمية اأو مراكز متخ�س�سة. 

ب- اأن تعتمد مبداأ التحكيم للبحوث 

املقدمة للمناف�سة على اجلائزة. 

ج- اأن تكون مفتوحة جلميع املخت�سني 

يف مو�سوع اجلائزة. 

د- اأن يكون يف حكم اجلائزة العلمية 

الن�سر العلمي لأع�ساء هيئة التدري�س 

ومن يف حكمهم ب�سفة منفردة اأو ب�سفة 

م�سرتكة يف جملة علمية ذات �سمعة عاملية 

يف جمال التخ�س�س، وكذلك احل�سول 

على �سهادة اأو وثيقة من جملة علمية 

حمكمة نظري تقدمي عمل علمي مميز يف 

جمال التخ�س�س. 

2- براءة الخرتاع: ويق�سد برباءة 

الخرتاع التي متكن من احل�سول على 

هذه املكافاأة الرباءة العلمية الأكادميية 

التي يح�سل عليها ع�سو هيئة التدري�س 

منفردًا اأو ب�سفة م�سرتكة من اإحدى 

اجلهات املعتربة عاملياً اأو حملياً يف منح 

براءات الخرتاع، وي�سرتط فيها اأن تكون 

قد نتجت عن بحث اأكادميي حمكم اأو نتج 

عنها بحث اأكادميي حمكم ويدخل يف حكم 

براءة الخرتاع الكت�سافات العلمية 

والطبية، والعمليات اجلراحية النادرة 

التي يجريها اأع�ساء هيئة التدري�س ومن 

يف حكمهم، واكت�ساف العقاقري الطبية، 

وي�سرتط يف جميع ما ذكر اأن يكون ناجتاً 

عن بحث علمي حمكم اأو نتج عنه بحث 

علمي حمكم.  

كما اأ�ساف وزير التعليم العايل باأنه 

وفقاً ملا قرره جمل�س التعليم العايل فاإن 

اجلامعات �سوف ترفع تقارير دورية عن 

نتائج تطبيق ذلك، كما �ستقوم اللجنة 

الدائمة امل�سار اإليها وفقاً لقرار جمل�س 

الوزراء املوقر امل�سار اإليه �سابقاً مبراجعة 

ذلك كل ثالث �سنوات. 

واأو�سح الدكتور العنقري اأن جمل�س 

الوزراء �سبق اأن وافق يف قراره امل�سار 

اإليه �سابقاً على �سرف عدد من املكافاآت 

والبدلت لأع�ساء هيئة التدري�س يف 

اجلامعات غري ما اأ�سري اإليه وهي كما 

يلي: �سرف مكافاأة نهاية اخلدمة ملن 

زادت خدماته على )20( ع�سرين عاماً يف 

التعليم العايل يف وظائف )اأ�ستاذ، اأ�ستاذ 

م�سارك، اأ�ستاذ م�ساعد، حما�سر( عن كل 

�سنة من �سنوات خدمته تعادل راتب 

الدرجة التي ي�سغلها عند انتهاء خدمته، 

وكذلك �سرف بدل ح�سور اجلل�سات 

لع�سو جمل�س الكلية، والق�سم وفقاً ملا 

يلي: )400( ريال عن اجلل�سة لع�سو 

جمل�س الكلية وبحد اأق�سى )10،000( 

ريال يف ال�سنة املالية، و)300( ريال عن 

اجلل�سة لع�سو جمل�س الق�سم وبحد اأق�سى 

)9.000( ريال يف ال�سنة املالية. 

واأكد اأن جمل�س الوزراء وافق كذلك على 

�سرف بدل تعليم جامعي ن�سبته )%25( 

من الراتب الأ�سا�سي للدرجة الأوىل 

من ال�سلم لأع�ساء هيئة التدري�س ملن 

يبلغ ن�سابه احلد الأعلى، وكذلك وافق 

على رفع املكافاأة املخ�س�سة للقيادات 

باجلامعة املن�سو�س عليها يف الالئحة 

املنظمة ل�سوؤون من�سوبي اجلامعات 

ال�سعوديني من اأع�ساء هيئة التدري�س 

ومن يف حكمهم بحيث ي�سرف للعميد 

)2.500( ريال �سهرياً، ولوكيل العميد 

)2.000( ريال �سهرياً، ولرئي�س الق�سم 

)1.500( ريال �سهرياً. 

واأ�ساف وزير التعليم العايل اأنه �سوف 

ي�سري العمل ب�سرف هذه املكافاآت 

والبدلت اعتبارًا من بداية ال�سنة 

املالية احلالية 1431/1430ه، كما اأن 

مكرمة خادم احلرمني ال�سريفني امللك 

عبداهلل بن عبدالعزيز - حفظه اهلل - مل 

تقت�سر على حت�سني امل�ستوى املعي�سي 

لأع�ساء هيئة التدري�س باجلامعة ب�سرف 

البدلت واملكافاآت امل�سار اإليها اأعاله بل 

جتاوزت ذلك اإىل اعتماد مبالغ اإ�سافية 

مقدراها )5.000.000.000( خم�سة 

اآلف مليون ريال يف ميزانية وزارة 

التعليم العايل، لالإ�سراع يف بناء م�ساكن 

لأع�ساء هيئة التدري�س يف اجلامعات داخل 

احلرم اجلامعي، والنظر يف زيادة املبلغ 

امل�سار اإليه اأعاله لحقاً بح�سب احلاجة 

والإمكانات املتاحة، وتوزع امل�ساكن وفقاً 

للقواعد املنظمة لذلك. 

ورفع الدكتور العنقري بهذه املنا�سبة 

اأ�سمى اآيات ال�سكر والعرفان خلادم 

احلرمني ال�سريفني امللك عبداهلل بن 

عبدالعزيز اآل �سعود، و�سمو ويل عهده 

الأمني - حفظهما اهلل - على تف�سلهما 

برعاية م�سرية التعليم العايل يف بالدنا 

الغالية وانطالقها نحو التخطيط امل�ستقبلي 

الأمثل خلدمة الوطن واملواطن وقيادته 

ال�سامية الر�سيدة. 

�صرف املكاآفات والبدلت لأع�صاء هيئة التدري�س باجلامعات ال�صع�دية

�ص�ابط ومعايري وبدلت ومزايا لأع�صاء هيئة التدري�س باجلامعات

يف 1429/9/1 هـ �سدر القرار امللكي 

رقم 259 باملوافقة على �سرف املكافاأت 

والبدلت لأع�ساء هيئة التدري�س 

ال�سعوديني يف اجلامعات ال�سعودية 

على النحو التايل: 

اأوًل : 

1- مكافاأة نهاية اخلدمة 

�سرف مكافاأة نهاية اخلدمة ملن زادت 

خدماته على )20( ع�سرين عاماً يف التعليم 

العايل يف وظائف )اأ�ستاذ، اأ�ستاذ م�سارك، 

اأ�ستاذ م�ساعد، حما�سر( عن كل �سنة من 

�سنوات خدمته تعادل راتب الدرجة التي 

ي�سغلها عند اإنتهاء خدمته. 

2- بدل الندرة

�سرف بدل ندرة �سهري من )20% اإىل 

40%( حدًا اأعلى، يح�سب من الراتب 

الأ�سا�سي للدرجة الأويل من ال�سلم.

3- بدل اجلامعات النا�سئة

�سرف بدل اجلامعات النا�سئة لت�سجيع 

العمل يف اجلامعات النا�سئة ويكون البدل 

�سهرياً من )20% اإىل 40%( حدًا اأعلى، 

ويح�سب من الراتب الأ�سا�سي للدرجة 

الأوىل من ال�سلم. 

4- بدل ح�سور اجلل�سات

�سرف بدل ح�سور اجلل�سات وفقاً ملا 

يلي : )400( ريال عن اجلل�سة لع�سو 

جمل�س الكلية وبحد اأق�سى )10.000( 

ريال يف ال�سنة املالية.

)300( ريال عن اجلل�سة لع�سو جمل�س 

الق�سم وبحد اأق�سى )9.000( ريال يف 

ال�سنة املالية.

5- مكافاأة التميز 

�سرف بدل مكافاأة متيز ن�سبته )10%( من 

الراتب الأ�سا�سي للدرجة الأوىل من ال�سلم 

للحا�سل على جائزة حملية، و)%20( 

للحا�سل على جائزة اإقليمية، و)%30( 

للحا�سل على جائزة عاملية، و)%40( 

للحا�سل على براءة اخرتاع.

6- بدل تعليم جامعي

�سرف بدل تعليم جامعي ن�سبته )%25( 

من الراتب الأ�سا�سي للدرجة الأوىل من 

ال�سلم لأع�ساء هيئة التدري�س ملن يبلغ 

ن�سابه احلد الأعلى.

7- مكافاأة الوظائف القيادية

رفع املكافاأة املخ�س�سة للقيادات يف 

اجلامعة – املن�سو�س عليها باملادة 

)ال�ساد�سة والأربعني( من الالئحة 

املنظمة ل�سئون من�سوبي اجلامعات 

ال�سعوديني من اأع�ساء هيئة التدري�س 

ومن يف حكمهم – بحيث ي�سرف للعميد 

)2.500( ريال �سهرياً ولوكيل العميد 

)2.000( ريال �سهرياً ولرئي�س الق�سم 

)1.500( ريال �سهرياً.

ثانياً : ت�سكل جلنة دائمة من وزارات 

التعليم العايل، واخلدمة املدنية، واملالية، 

ترفع نتائج اجتماعاتها ملجلي�س التعليم 

العايل، وتخت�س باقرتاح ال�سوابط 

واملعايري الالزم توافرها يف من مُتنح 

لهم البدلت واملكافاأت واملزايا التي متنح 

للخا�سعني ل�سلم اأع�ساء هيئة التدري�س 

يف اجلامعات، وت�سمل: )التخ�س�سات 

النادرة، واجلامعة النا�سئة، ومكافاأة 

التميز( واإعادة النظر يف ما يلزم تقلي�سه 

منها كل ثالث �سنوات.

ثالثاً : توفري ال�سكن

مقداره  اإ�سايف  مبلغ  اعتماد 

)5.000.000.000( خم�سة اآلف 

مليون ريال يف ميزانية وزارة التعليم 

العايل للعام املايل احلايل، لالإ�سراع يف 

بناء م�ساكن لأع�ساء هيئة التدري�س يف 

اجلامعات داخل احلرم اجلامعي )بدًل من 

�سرف بدل �سكن( والنظر يف زيادة املبلغ 

امل�سار اإليه اأعاله لحقاً بح�سب احلاجة 

والإمكانات املتاحة. وتوزع امل�ساكن وفقاً 

للقواعد املنظمة لذلك.

رابعاً : ي�سري العمل مبا ورد يف البند 

)اأوًل( من هذا القرار من بداية العام 

املايل التايل لتاريخ �سدوره.

خام�ساً : تتخذ الإجراءات النظامية 

الالزمة لتعديل الالئحة املنظمة ل�سئون 

من�سوبي اجلامعات ال�سعوديني من 

اأع�ساء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم، 

وذلك مبا يتفق مع الأحكام الواردة يف 

هذا القرار.
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اإجناز علمي رفيع

لقد ظلت النه�سة الأكادميية والعلمية يف 

بالدنا تتنامى عاًما بعد عام، وقد �سهدت 

ال�سنوات الأخرية طفرة هائلة يف هذا 

امل�سمار حتت قيادة خادم احلرمني 

ال�سريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز 

اآل �سعود ـ حفظه اهلل ـ جعلها تبلغ �ساأًنا 

عالًيا نقلها اإىل م�ساف حركة النمو العاملي 

يف جمال العلوم واملعارف على اختالف 

تفريعاتها ودقة تخ�س�ساتها. وقد حظي 

ال�ستثمار يف جمال املوارد الب�سرية 

باهتمام قيادتنا احلكيمة منذ عهد الباين 

واملوؤ�س�س جاللة امللك عبد العزيز بن عبد 

الرحمن اآل �سعود طيب اهلل ثراه.

وكان من ثمرات هذه النه�سة املباركة؛ 

جامعة امللك �سعود بن عبد العزيز للعلوم 

ال�سحية، التي اأطلت اإىل الوجود �سمن 

منظومة ال�سوؤون ال�سحية باحلر�س 

الوطني كاأحدث جامعة متخ�س�سة 

ا، وهي من الإجنازات  ا وعربيًّ اإقليميًّ

الرفيعة التي ا�ستهدفت تلبية حاجة 

الوطن ومتطلبات املواطن يف اأهم جمال 

يتعلق باملحافظة على حياته باإذن اهلل، 

باعتبار اأن الإن�سان هو حمور البناء 

والتطور وركيزة التقدم، وال�ستثمار 

يف املورد الب�سري يعد من اأرفع واأنبل 

جمالت ال�ستثمار، ول ُتبنى الأوطان 

اإل باأيدي بنيها.

جامعة رائدة ومنوذجية 

وقد �سهدت مدينة 

امللك عبد العزيز 

الطبية حتوًل 

من  ا  تدريجيًّ

م  د جهة ُتقدِّ جمرَّ

خدمات �سحية 

نوعية متطورة 

موؤ�س�سة  اإىل 

اأكادميية ُمتميِّزة 

ورائدة من خالل 

تاأ�سي�س وتر�سيخ برامج تدريب الأطباء 

املقيمني، واإعداد وتنفيذ برامج ابتعاث 

�ساملة وطموحة، وتنظيم واإدارة 

املوؤمترات والندوات العلمية املحلية 

والدولية بجانب الدورات التدريبية 

وور�س العمل. ولذا فقد كانت تربة 

ال�سوؤون ال�سحية باحلر�س الوطني 

مهيَّاة لإنبات موؤ�س�سة اأكادميية كربى 

متخ�س�سة يف العلوم الطبية وال�سحية، 

وتوجت جهود اإدارة مدينة امللك عبد 

العزيز الطبية بهذه الغر�سة الطيبة التي 

و�سعها بيديه خادم احلرمني ال�سريفني 

امللك عبد اهلل بن عبد العزيز اآل �سعود ـ 

رعاه اهلل ـ حني وجه اإبان وليته للعهد 

باإعالن قيام جامعة امللك �سعود بن عبد 

العزيز للعلوم ال�سحية يف مار�س من عام 

2005م لتجمع كليات التمري�س والطب 

والعلوم الطبية التطبيقية وال�سحة 

العامة واملعلوماتية ال�سحية، اإ�سافة 

اإىل كليات ال�سيدلة وطب الأ�سنان واملهن 

ال�سحية وغريها التي �ستلحق بها يف 

امل�ستقبل القريب بعون اهلل، ودخلت 

بذلك حتت مظلة وزارة التعليم العايل، 

وحتكمها �سوابط ولوائح جمل�س التعليم 

العايل. ثم �سرَّف ـ حفظه اهلل ـ اجلامعة 

وكل من�سوبي املنظومة ال�سحية بو�سع 

حجر الأ�سا�س للمدن اجلامعية يف الريا�س 

ه باختزال زمن  وجدة والأح�ساء، ثم يوجِّ

تنفيذها من ثالث �سنوات اإىل �سنتني مما 

يدل على اهتمامه الفائق بهذه املنارة 

الأكادميية العمالقة، واإدراكه الكامل 

لأهدافها وغاياتها. وانعك�س هذا الهتمام 

فيما اأعرب عنه حفظه اهلل من اآمال يف 

اأن تكون هذه اجلامعة رائدة وفريدة 

ومنوذجية مب�ستوى وزن الأمة، واأن تكون 

لكل اأبناء الوطن وي�ستفيد منها اجليل 

احلا�سر وكل الأجيال القادمة.. ويبلغ 

هذا الهتمام وهذا التتويج الكرمي غايته 

بدعم من �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 

بدر بن عبد العزيز 

نائب رئي�س احلر�س 

الوطني، ومبتابعة 

من �ساحب ال�سمو 

امللكي الفريق اأول 

ركن متعب بن عبد 

اهلل بن عبد العزيز 

نائب رئي�س احلر�س 

الوطني امل�ساعد 

لل�سوؤون الع�سكرية 

حتى تتحقق ال�سراكة الفاعلة بني اجلامعة 

وهذه املدينة الطبية الرائدة.

ر�سالة اأكادميية ومهنية متكاملة

ول �سك اأن اقرتان اجلوانب الأكادميية 

والعلمية بربامج التدريب ال�سريري املكثف 

داخل املنظومة ال�سحية باحلر�س الوطني 

يعدُّ من اأبرز �سمات التعليم اجلامعي 

احلديث القائم على تطوير قدرات الطالب 

واإمكاناتهم العلمية، وتنمية تفكريهم 

الإبداعي، و�سقل مهاراتهم املهنية عرب 

مواجهة امل�سكالت وحتليلها واإيجاد حلول 

لها، وي�ستهدف هذا النوع من التعليم اإعداد 

كوادر وكفاءات موؤهلة تاأهياًل عاليَّا على 

امل�ستويني العلمي والتطبيقي. ويدل و�سع 

حجر الأ�سا�س للمدينة اجلامعية اجلديدة 

على قطعة اأر�س جتاوزت م�ساحتها �ستة 

مليون مرت مربع بجوار مدينة امللك 

عبد العزيز الطبية دللة وا�سحة على 

تكامل الر�سالة الأكادميية والطبية، كما 

اأن قيام املدن 

اجلامعية 

باملناطق 

يعدُّ  الثالث 

يف  حدًثا 

غاية الأهمية 

يج�سد  لأنه 

حر�س قيادتنا 

احلكيمة على 

اأهمية العلم 

ور�سالته يف 

قيادة وتر�سيد 

م�سرية التنمية 

ال�ساملة بالبالد، 

على  وكذلك 

تكرمي العلماء 

وتي�سري مهماتهم 

يف بناء اأجيالنا القادمة.

و�ستن�ساأ باإذن اهلل مدينة امل�ستقبل 

اجلامعية ـ التي و�سع خادم احلرمني 

ال�سريفني حفظه اهلل حجر اأ�سا�سها يف �سهر 

مايو املا�سي 2008م ـ وفق اأحدث املعايري 

الإن�سائية التي تاأخذ بها اجلامعات العاملية 

يف ت�سييد بنياتها الأكادميية مع ا�ستخدام 

الو�سائل التعليمية ذات التقنية املتقدمة 

والذكية التي تهيئ للطالب والأ�ستاذ 

مًعا بيئة تعليمية حمفزة تتوافق مع 

الطموحات الوطنية، وقابلة للتو�سع 

والتطوير مبا يخدم العملية التعليمية، 

ويوؤدي اإىل تطوير البحث الطبي وال�سحي 

املتخ�س�س. 

برامج تعليمية و�سحية رفيعة

وتركز اجلامعة يف ر�سالتها على تقدمي 

برامج �سحية تعليمية �سحية متطورة يف 

بيئة اأكادميية متميزة تعتمد على مناهج 

اإبداعية عرب اأحدث التقنيات والو�سائل 

التعليمية، وت�سرت�سد باأف�سل مقومات 

البحث العلمي مع الهتمام بالرعاية 

ال�سحية ال�ساملة للمر�سى، وتوعية 

وتثقيف املجتمع تعزيًزا للجهود الهادفة 

اإىل تطوير خدمات الرعاية ال�سحية 

بالوطن وخارجه. اأما بالن�سبة لروؤيتها 

ا  فهي ت�سعى اإىل اأن تكون مركًزا علميًّ

مرموًقا ُيطبِّق اأف�سل طرق التعليم ال�سحي 

الإلكرتوين املبني على الرباهني من اأجل 

جذب اأف�سل الطالب واأميز اأع�ساء هيئة 

التدري�س.

ول بد من الإ�سارة هنا اإىل مميزات 

هذه اجلامعة 

ليتعرف عليها 

الراغبون 

اللتحاق  يف 

باإحدى كلياتها 

خمتلف  من 

مناطق بالدنا، 

ول نتطرق اإىل 

هذه املميزات من 

اأجل »ت�سويق« 

�سمعتها فهي 

عن  غنية 

ذلك، وقادرة 

الإقناع  على 

مبناهجها وطرائق 

تدري�سها احلديثة 

امل�ستوحاة من 

جامعات عاملية ي�سار اإليها بالبنان يف 

جمال التعليم الطبي، فهي اأول جامعة 

متخ�س�سة يف العلوم ال�سحية اإقليميًّا 

وعربيًّا، وتتبنى معايري حرفية اأكادميية 

وتدريبية عالية يف بيئة علمية اأكادميية 

منوذجية وفريدة حتفز على التميز يف 

التعليم والبحث فيما يتعلق بالعناية 

الفائقة باملر�سى ورعايتهم، وذلك بجانب 

تركيز املناهج على التدريب املبا�سر 

وامل�ستمر للطالب يف مدينة امللك عبد 

العزيز الطبية. وعموًما فاإن اجلامعة 

تعدُّ اإحدى الإجنازات البارزة للمنظومة 

ال�سحية باحلر�س الوطني، واإ�سافة 

حديثة ومتطورة خلدماتها فيما يتعلق 

بالرعاية والربامج ال�سحية التي توفرها 

ملن�سوبيها وجلميع املواطنني، عالوة 

ا  ا وبحثيًّ على اأنها متثل بعًدا اأكادمييًّ

ق مفهوم الرعاية ال�سحية املتعددة  ُيعمِّ

الأهداف والطبقات.

ال�سراكة بني اجلامعة واملدن 

الطبية باحلر�س الوطني 

ومنذ انطالقتها وال�سوؤون ال�سحية 

باحلر�س الوطني تعمل على تقوية بنية 

خدماتها الطبية وتو�سيع قاعدتها وحتديثها 

لتكون يف م�ستوى الع�سر من حيث 

الكفاءات العلمية 

واملهنية ف�ساًل 

عن التجهيزات 

الفنية والتقنية، 

ط اإىل  وظلت ُتخطِّ

ربط املمار�سة 

املهنية باجلوانب 

الأكادميية 

والتعليمية، 

وبتكاملهما تتحول اإىل مركز علمي 

ومهني وح�ساري عاملي.. ولتحقيق 

هذه الغاية جاء اإن�ساء جامعة امللك 

�سعود بن عبد العزيز للعلوم ال�سحية 

كاإجناز بارز لل�سوؤون ال�سحية باحلر�س 

الوطني واإ�سافة حقيقية تقود اإىل �سراكة 

فاعلة ورائدة ت�ستهدف ترقية وتطوير 

العلوم الطبية وال�سحية عن طريق دمج 

الدرا�سات الأكادميية والنظرية بربامج 

التدريب والتطبيقات امليدانية. ومن اأهم 

مالمح هذه ال�سراكة:

•بيئة خ�سبة لتطبيق اأف�سل مناهج  	
التعليم ال�سحي.

•خدمات املر�سى واخلربات املعملية  	
باعتبار اأن ذلك ي�سكل جوهر عملية 

التعليم والتعلُّم.

•تراكم اخلربات واملهارات املعرفية  	
وتكاملها من اأجل خلق بيئة تعليمية 

فعالة واملحافظة عليها.

•انخراط كفاءات مهنية عالية التاأهيل  	
يف ر�سالة التعليم والتدري�س ويف 

مهمات البحث ورعاية املر�سى.

•تدريب مبا�سر وم�ستمر للطالب يف  	
خمتلف اأق�سام 

املدينة الطبية 

على الرعاية 

ال�سحية الآمنة 

والرحيمة 

والفعالة 

واملنا�سبة 

للمر�سى 

واملرتكزة على 

الأدلة وعلى املخرجات عالية 

اجلودة.

ل�سعبه ال�سريفني  احلرمني  خادم  هدية 

ال�سحية للعلوم  العزيز  عبد  بن  �سعود  امللك  جامعة 
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جامعة فريدة 

بمستوى األمة

برامج صحية تعليمية 

صحية متطورة في بيئة 

أكاديمية متميزة

تعد جامعة امللك �سعود بن عبد العزيز للعلوم ال�سحيةاأول 

جامعة متخ�س�سة يف العلوم ال�سحية على م�ستوى املنطقة 

والوطن العربي، وبداأت انطالقتها القوية من حيث ما تو�سلت 

اإليه جتارب اجلامعات العاملية ذائعة ال�سيت يف تقدمي هذا 

النوع من التعليم على م�ستويي البكالوريو�س والدرا�سات العليا 

عرب مناهج اإبداعية رفيعة داخل بيئة علمية غنية حتفِّز على 

التميز يف التعليم والبحث، وتركز على الطالب باعتباره حمور 

العملية التعليمية. وتتبنى جميع كليات اجلامعة معايري حرفية 

اأكادميية وتدريبية عالية من اأجل اإعداد كوادر �سحية موؤهلة 

ت�ساهم بفعالية كبرية يف �سدِّ النق�س مبختلف موؤ�س�سات القطاع 

ال�سحي يف اململكة العربية ال�سعودية، وقادرة يف الوقت نف�سه 

على حتقيق �سمعة عالية ومتميزة اإقليميًّا ودوليًّا.

وتك�سف اأي زيارة لهذه املوؤ�س�سة العمالقة عن مناهج علمية 

متقدِّمة وبرامج تدريبية مكثفة تتوافق مع حاجة الوطن وتلبي 

طموحات املواطن يف هذا امل�سمار الذي يرّكز على �سحة الإن�سان 

كاأف�سل واأنبل اأنواع ال�ستثمار الوطني.

معايل الدكتور

 بندر بن عبداملح�سن القناوي

مدير اجلامعة
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•تبنِّي معايري اأكادميية وحرفية  	
وتدريبية رفيعة امل�ستوى.

ق مفهوم  •اأبعاد اأكادميية ُتعمِّ 	
الرعاية ال�سحية املتعدِّدة الأهداف 

والطبقات.

اأهداف اجلامعة

يرتبط اإن�ساء اأي موؤ�س�سة ـ اأو م�سروع ـ 

باأهمية ر�سالتها وفاعلية اأهدافها ومبدى 

ا  ا وفكريًّ نفعها للوطن واملواطن علميًّ

وثقافيًّا واجتماعيًّا، وعلى اأهمية الأهداف 

والر�سالة تتحدَّد جدوى امل�سروع، وحني 

برزت فكرة جامعة امللك �سعود بن عبد 

العزيز للعلوم ال�سحية اإىل الوجود 

كانت اأهدافها وا�سحة يف ذهن القيادة 

احلكيمة، وتتلخ�س اأهم هذه الأهداف 

التي اأحالت الفكرة اإىل واقع حي وماثل 

يف الآتي:

تقدمي تعليم �سحي جامعي وفوق 

اجلامعي اإبداعي يتما�سى مع اأعلى 

املعايري العاملية يف بيئة علمية غنية 

مرتكزة على الطالب.

اإتاحة فر�س تعليمية مواتية للطالب 

الطموحني من خلفيات تعليمية وثقافية 

خمتلفة وم�ستجيبة لحتياجات �سوق 

العمل.

تخريج مهنيني اأكفاء يف جمال الرعاية 

ال�سحية ولديهم القدرة على التفكري 

النقدي والتحليل املو�سوعي والتوا�سل 

الفعال منطلقني من اإرث تاريخي وثقايف، 

ومتحلني ب�سفات املواطنة ال�ساحلة.

ال�ستفادة من اخلربات املرتاكمة 

وامل�سادر الغنية ملدن امللك عبد العزيز 

الطبية، وذلك لإثراء الربامج الأكادميية 

والأن�سطة اخلدمية من اأجل الرتقاء 

ب�سحة املواطن ورفاهيته.

تطوير رعاية �سحية اآمنة ورحيمة 

ومتمحورة حول املري�س ومعتمدة 

على الأدلة يف جميع مقرراتها التعليمية 

وبراجمها التدريبية.

تبنِّي ثقافة بحثية متينة داخل اجلامعة 

وتنمية التعاون البحثي امل�سرتك.

تقدمي برامج التعليم ال�سحي امل�ستمر 

والتطوير املهني مما ي�ساعد املهنيني 

على التعلم مدى احلياة، مع التطوير 

امل�ستمر ملهاراتهم وقدراتهم.

تلبية احتياجات املجتمع املحيط وتبوء 

مركز عاملي من خالل م�ساهماتها املتميزة 

واملقدرة للمجتمع ال�سعودي والدويل.

تطبيق نظام اإداري عايل اجلودة ـ على 

جميع م�ستوياتها ـ يتميز بالو�سوح 

وال�سفافية، ويدعم وي�ستجيب ملتطلبات 

النظام ال�سحي الوطني والأكادميي.

اإن�ساء نظام فعال للتقومي الذاتي وتاأكيد 

اجلودة ي�ستهدي بر�سالة وروؤية وقيم 

واأهداف اجلامعة.

املناهج وطرق التدري�س

تتلخ�س اأبرز �سمات املناهج وطرق 

التدري�س باجلامعة فيما يلي:

ـ مناهج اإبداعية تعتمد على التكافل 

الذاتي وتكفل نقل املعرفة واملهارات 

اإىل الطالب.

ـ تطبيق اأف�سل مناهج التعليم الطبي املبني 

على الأدلة والرباهني جلذب اأف�سل الطالب 

واأميز اأع�ساء هيئة التدري�س.

ـ اأ�سلوب علمي مبنى على حل امل�سكالت 

يف التعلم، ومزج املهارات الإكلينيكية مع 

العلوم الطبية الأ�سا�سية ب�سكل مبكر يف 

مناهج متطورة.

ـ اإتقان مفاهيم طبية اأ�سا�سية عن 

طريق البحث وحتليل حالت مر�سى 

حقيقيني.

ـ جمموعات طالبية �سغرية ملناق�سة 

امل�سكالت واإيجاد حلول منطقية لها.

ـ  تركيز قوي على ا�ستك�ساف العالقة 

بني املري�س 

والطبيب.

ـ حتديد مو�سع 

املمار�سة 

الإكلينيكية 

�سياقها  يف 

الجتماعي.

ـ جدول متعدد 

الأبعاد عن تويل 

امل�سوؤولية عن 

التعليم اخلا�س بهم.

ـ تطوير ملكة التفكري امل�ستقل لدى الطالب 

با�ستثارة طاقاتهم الذهنية.

ـ تعويد الطالب على الت�سرف ال�سريع 

واحل�سيف.

ـ البتعاد عن الطرق التقليدية يف 

التعليم. 

ى مهارات الطالب  ـ تدريب �سريري ُينمِّ

ال�سريرية والتخاطبية واملهنية.

ـ تقومي ذاتي اأ�سبوعي للطالب، واآخر 

م�ستمر �سمن احللقات الدرا�سية، ومراقبة 

تقدمهم وم�ساهمة كل منهم يف حتقيق 

الأهداف التعليمية.

ـ تبني معايري اأكادميية وتدريبية 

عالية.

ـ ا�ستخدام اأمثل لتكنولوجيا املعلومات من 

اجل دعم وتطوير التعليم الطبي.

ـ اهتمام وعناية فائقة باملنتج النهائي 

وهو اخلريج الناجح واملوؤهل تاأهياًل 

ًزا. متميِّ

تو�سيع قاعدة برامج الدرا�سات 

العليا

ومن املوؤكد اأن اخلدمات الطبية متثل اأبلغ 

دللة على اهتمام ولة الأمر بالإن�سان 

و�سحته، ولذا كان توجيه خادم احلرمني 

ال�سريفني ـ حفظه اهلل ـ باإن�ساء جامعة امللك 

�سعود بن عبد العزيز للعلوم ال�سحية 

لتعمل على تاأهيل الكوادر الوطنية، 

وعلى دعم وتطوير الأبحاث والدرا�سات 

املتخ�س�سة يف املجال الطبي من خالل 

تو�سيع قاعدة برامج الدرا�سات العليا 

وت�سهيل اإمكانية البتعاث على امل�ستويني 

الداخلي واخلارجي. 

ومن اأجل حتقيق هذا الهدف فقد اأ�سبح 

منوط بعمادة 

الدرا�سات العليا 

الرتكيز على 

تاأهيل الكوادر 

ال�سعودية عرب 

اإتاحة فر�س 

الدرا�سة 

للطالب على 

م�ستوى الدبلوم 

واملاج�ستري 

خمتلف  يف  والزمالة  والدكتوراه 

ا  التخ�س�سات بالداخل واخلارج وخ�سو�سً

اإىل الدول الأوروبية واأمريكا ال�سمالية 

واأ�سرتاليا، وكذلك التعليم الطبي امل�ستمر 

عرب املوؤمترات وور�س العمل والدورات. 

وا�ستهلت العمادة ن�ساطها با�ستقطاب 

ا  الطالب املتميزين واملوؤهلني اأكادمييًّ

لال�ستفادة من براجمها يف التعليم الطبي 

واملعلوماتية ال�سحية والأخالقيات 

احليوية على م�ستوى املاج�ستري، ثم 

برنامج ما بعد البكالوريو�س يف املختربات 

الطبية، وذلك ف�ساًل عن برامج تدريب 

الأطباء املقيمني وزمالت التخ�س�سات 

الدقيقة.. وتت�سمن ا�سرتاتيجيتها لالأعوام 

القادمة اإن�ساء برامج متميزة للدرا�سات 

العليا ت�ستهدف اإعداد جيل من العلماء 

والباحثني والأكادمييني واملهنيني يف 

املجال ال�سحي، بجانب م�سوؤوليتها يف 

املحافظة على 

درجة التميز يف 

برامج الدرا�سات 

العليا  الطبية 

عن  احلالية 

توفري  طريق 

واإتاحة اأحدث 

ما و�سلت اإليه 

تقنية املعلومات 

التي تلبي حاجة جميع طالب الدرا�سات 

العليا. كما تت�سمن ا�سرتاتيجية العمادة 

برامج طموحة للدرا�سات العليا �ستعمل 

على تنفيذها خالل الأعوام القادمة بدعم 

ومتابعة من معايل مدير اجلامعة.

10 اأهداف ا�سرتاتيجية

يحق للجامعة اأن تفخر باإجنازاتها املتميزة 

رغم حداثة ن�ساأتها، ذلك اأن و�سوح الهدف 

لديها والتخطيط العلمي ميثالن جوهر 

التفكري والروؤى الثاقبة التي ت�ستهدي بها 

يف حا�سرها ا�ست�سراًفا مل�ستقبلها، ووفق 

هذا املفهوم فقد اأعدَّت خطة ا�سرتاتيجية 

لت�سكل نربا�ًسا لها يف خطوها املت�سارع 

نحو تطوير وتنمية براجمها وم�سروعاتها 

احلالية وامل�ستقبلية، ولتكون �سجالَّ 

ق مل�سريتها العلمية والأكادميية  ُيوثِّ

والتدريبية، وبذلك ت�ستطيع جتاوز اأي 

يات قد تطراأ يف اأي مرحلة  عقبات اأو حتدِّ

من مراحل البناء والتطوير. وتر�سم هذه 

اخلطة روؤيتها ملراحل منوها وتطورها 

خالل ال�سنوات القادمة، وت�سع يف الوقت 

نف�سه خطوًطا عري�سة لل�سيا�سات واآليات 

التنفيذ التي ت�سعى لتحقيقها.. وتت�سمن 

اأبرز مكونات هذه ال�سرتاتيجية:

اأوًل: خلق بيئة تعليمية جامعية متميزة 

ترتفع بقدرات الطالب، وت�ساعدهم على 

اكت�ساب املعرفة مما يجعلهم طالب علم 

طوال حياتهم وقياديني اأكفاء ومواطنني 

�ساحلني، ولهم قدرة على تقدمي رعاية 

�سحية متكاملة لأبناء جمتمعهم.

ثانًيا: اإن�ساء برامج فوق اجلامعية ومهنية 

متميزة وتطوير البحوث العلمية.

ثالًثا:  بناء قاعدة بحثية را�سخة يف جمال 

العلوم ال�سحية موؤهلة للمناف�سة العاملية 

من خالل مركز امللك عبد اهلل العاملي 

للبحوث 

الطبية.

رابًعا: 

اكت�ساب 

اعرتاف 

و�سمعة 

عاملية فيما 

يتعلق 

بالربامج 

املختلفة وخمرجاتها  الأكادميية 

املرجوة.

خام�ًسا: ت�سجيع وخلق وتي�سري فر�س 

م�ساركة اجلامعة يف اأن�سطة املجتمع 

املتنوعة بالتعاون مع القطاعني احلكومي 

واخلا�س والتي تتوافق مع اأهداف 

اجلامعة وال�سوؤون ال�سحية باحلر�س 

الوطني.

�ساد�ًسا: تاأهيل اأع�ساء هيئة تدري�س 

للم�ستقبل والتاأكيد على تطوير مهاراتهم، 

وذلك على �سوء امل�ستجدات احلالية 

والطموحات امل�ستقبلية.

�سابًعا: اإن�ساء هيكل اإداري لتطوير بيئة 

العمل التي تعزز جودة الأداء على جميع 

امل�ستويات يف اجلامعة.

ثامًنا: تعزيز القاعدة املالية للجامعة 

من اأجل رفع قدرتها ال�ستيعابية من 

اأجل توجيه الحتياجات، واملحافظة 

على ال�ستقرار املايل.

تا�سًعا: اإن�ساء مدينة امل�ستقبل اجلامعية 

ذات بيئة تعليمية حمفزة ومعينة ومرنة 

تفوق الطموحات وقابلة للتطوير تعمق 

الإح�سا�س بالنتماء بني اأع�ساء هيئة 

التدري�س واملوظفني والطالب.

عا�سًرا: اإحداث �سراكة فعالة ومتعاونة 

مع منظومة ال�سوؤون ال�سحية باحلر�س 

الوطني لتطوير ممار�سة العمل اجلماعي 

ال�سامل واملتعدد.

قيم رفيعة

وتتوخى اجلامعة يف من�سوبيها من اأع�ساء 

هيئة تدري�س وطالب وموظفني جمموعة 

القيم ا�ستهداًفا لأداء اأكادميي وتعليمي 

وتطبيقي متميز يتمخ�س يف تخريج 

متخ�س�سني على درجة عالية من الكفاءة 

واملهنية، وت�سمل هذه القيم:

الأخالق ال�سامية:  تطبيق اأعلى املعايري 

الأخالقية والأمانة واملهنية.

املالءمة: تلبية احتياجات جمتمعنا 

عن طريق الت�سدي لأولويات م�ساكله 

ال�سحية.

احرتام قيم املجتمع وخ�سو�سيته: 

مراعاة ثقافة املجتمع وتقاليده.

اجلودة النوعية العالية: انتهاج اأعلى 

معايري اجلودة النوعية يف التعليم والبحث 

العلمي وخدمات الرعاية ال�سحية.

القيادة والعمل اجلماعي: تنمية املهارات 

القيادية وامل�سوؤولية الفردية �سمن بيئة 

عمل جماعية متجان�سة.

الإبداع العلمي: ت�سجيع جهود تطوير 

القدرات الإبداعية يف جمال التعليم الطبي 

والبحث العلمي احليوي.

وممـــا ل �ســـك فيـــه اأن امتثـــال هذه القيم 

والتحلِّي بها يحقق اأهـــداف اجلامعة يف 

التميــــز والريادة يف مناهجهــــا وطرائــــق 

تدري�سهــــا وبراجمهــا التطبيقيــــة 

على م�ستــــوى املمار�ســة وامل�ساركـــة 

الفاعلــــة يف مدينـــة امللك عبد العــزيز 

الطبيــــة.

وكذلك يف جمال البحث العلمي الر�سني 

والهادف والإبداعـــي وذلك من خالملركز 

امللك عبد اهلل العاملي لالأبحـــاث الطبية، 

ول �سك اأن اإن�ساء املدن اجلامعية �سيحقق 

نوًعـــــا من التوافـــق والن�سجـــام 

والألفـــة بني اأع�ســـاء املجتمــع اجلامعي 

من طـالب واأع�ســـاء هيئة تدري�س وفنيني 

وموظفني.
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تعليم صحي جامعي إبداعي 

يتماشى مع أعلى المعايير 

تطبيق أفضل مناهج التعليم الطبي 

المبني على األدلة والبراهين
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احلرم اجلامعي يف مدينة الريا�س

يقع احلرم اجلامعي بجوار مدينة امللك 

عبدالعزيز الطبية على م�ساحة اأر�س 

جتاوزت 6 ماليني مرت مربع ويف�سل 

املدينة الطبية عن احلرم اجلامعي طريق 

بعر�س اأربعني مرتًا و�سوف يكون طريقاً 

رئي�سياً للجامعة واملدينة الطبية بالإ�سافة 

اإىل مدخلني رئي�سيني على ال�سارع العام 

املوؤدي اإىل خ�سم العان وطريقاً رئي�سياً 

اآخر يربط اجلامعة بطريق خري�س 

)الريا�س - الدمام (.

املجمع الأكادميي

يقع املجمع الأكادميي يف و�سط احلرم 

اجلامعي ويتكون من ثمانية مباين كل 

اثنني منهما ملت�سقني ببع�سهما حول 

دائرة ت�سكل فناًءا مفتوًحا يعدُّ مبثابة 

رئة اجلامعة يتنف�س طالبها ومن�سوبوها 

عبق البيئة الأكادميية يف جو وادع 

حميم، وي�سم كل مبنى كلية واحدة عدا 

كلية العلوم واملهن ال�سحية التي حتتل 

مبفردها مبنيني متجاورين.

كلية الطب

متثل اأكرث مناذج التعليم ال�سحي 

تطوًرا يف ميدان كليات الطب يف العامل 

حيث �سمم منهج الكلية ليكون متكاماًل 

باندماج العلوم الأ�سا�سية مع العلوم 

ال�سريرية ومعتمًدا على التعلم املبني 

على حل امل�سكالت واملوجه نحو املجتمع 

واملرتكز على الطالب. وتتميز هذه الكلية 

بال�ستخدام الأمثل لتكنولوجيا املعلومات 

من ا�ستخدام الف�سول الذكية واحلوا�سيب 

املحمولة وتقدمي املنهج اإلكرتونيًّا على 

ال�سبكة العنكبوتية بدًل من الأ�سلوب 

التقليدي املتمثل يف الكتب واملذكرات. 

مت ت�سميم مبنى الكلية واإعداده ليتوافق 

مع متطلبات املنهج، وي�سغل م�ساحة 

25000 م2 )خم�سة وع�سرون األف 

مرت مربع(، وبطاقة ا�ستيعابية 2000 

طالب )األفان طالب(، ويتكون من ثالثة 

طوابق يف اجلهة اجلنوبية من املجمع، 

مع فناءات وحدائق داخلية وباحات 

جتمع غري ر�سمية مرتابطة مع كل طابق 

عن طريق ممرات م�سرتكة. وللطابق 

الأر�سي ممرات تربط جميع الكليات 

ببع�سها وبالفناء اخلارجي، وي�سم هذا 

الطابق مرافق تربوية �سخمة ت�سمل ق�سم 

�سوؤون الطالب ومركز ا�ستعالمات ووحدة 

تقنية املعلومات واخلدمات ال�سمعية 

والب�سرية وم�ساحات مفتوحه للجلو�س 

والقراءة وخزنات حلفظ لوازم الطالب.

وتتواجد املرافق التعليمية يف الطابقني 

الأر�سي والأول وت�سمل قاعة حما�سرات 

كربى ب�سعة 300 مقعد، و�ست قاعات 

حما�سرات ب�سعة 150 مقعًدا، و�ستة 

قاعات اأخرى ب�سعة 50 مقعًدا مع 50 

ف�سل درا�سي منوذجي حللقات النقا�س 

التعليمية وب�سعة 12-14 مقعد حول 

طاولة م�ستطيلة متوافقة مع املنهج 

احلديث والتعلم املبني على حل امل�سكالت 

ال�سحية. كما يحتوي املبنى على قاعة 

تعليم اإلكرتوين وخمتربات علمية ومتحف 

ل�سرائح الأمرا�س وقاعة �سخمة للجثث 

)امل�سرحة( ب�سعة 20 طاولة ت�سريح. 

وتعدُّ مكتبة كلية الطب واجهة رئي�سية 

للكلية ومطلة على فناء اجلامعة املفتوح، 

وهي مقامة على ثالثة اأدوار ومق�سمة 

تق�سيًما فريًدا ت�ستوعب 300 �سخ�س لتلبي 

حاجة جميع مرتاديها من طالب واأع�ساء 

هيئة تدري�س وباحثني. ويحوي الطابق 

الثالث اأق�سام الكلية ومكاتب اأع�ساء 

هيئة التدري�س وال�سئون الإدارية بالكلية 

ومكاتب العميد والعمداء امل�ساركني 

وق�سم ال�سئون الأكادميية. وتتوفر يف 

الكلية قاعات اجتماعات و�سالت انتظار 

وم�سليات يف كل الطوابق.

ويقع مبنى الكلية بالقرب من مبنى 

مركز تنمية املهارات ال�سريرية حيث 

يحتاج الطالب اإىل ق�ساء جزء كبري من 

وقتهم خالل ال�سنتني الأوليني من برنامج 

الكلية التعليمي مما ي�سهل حركة الطالب 

من الكلية اإىل املركز.

كلية  العلوم الطبية التطبيقية

يقع مبنى هذه الكلية يف اجلهة اجلنوبية 

الغربية من املجمع الأكادميي بجوار 

كلية الطب على م�ساحة تبلغ 20.000 

م2 )ع�سرون األف مرت مربع( وبطاقة 

ا�ستيعابية تتجاوز 1000 طالب )األف 

طالب(، وت�سم الكلية ع�سرة تخ�س�سات 

مهمة ومطلوبة ل�سوق العمل يف القطاع 

ال�سحي وت�سمل: علوم املختربات الطبية، 

العالج التنف�سي، خدمات الطوارئ 

والإ�سعاف، تقنية تروية وت�سوير 

القلب، العالج الوظيفي، الت�سوير 

الطبي والأ�سعة، علل ال�سمع والنطق، 

التغذية الإكلينيكية، م�ساعدي التخدير، 

وم�ساعدي الأ�سنان، ولدى الكلية القدرة 

على التو�سع يف التخ�س�سات بناء على 

متطلبات �سوق العمل. وي�ستمل املبنى 

على قاعة حما�سرات كربى ب�سعة 300 

مقعد بجانب قاعتني للمحا�سرات ب�سعة 

100 مقعد، وقاعتني ب�سعة 50 مقعد وق�سم 

�سوؤون الطالب ومركز ا�ستعالمات ووحدة 

تقنية املعلومات واخلدمات ال�سمعيه 

والب�سرية وقاعة خلزنات الطالب يف 

الطابق الأر�سي، وف�سلني ب�سعة 25 طالًبا 

لكل تخ�س�س من التخ�س�سات الع�سرة 

بالكلية، مع توفر خمتربين كبريين لكل 

ق�سم، ومكاتب لرئي�س الق�سم واأع�ساء 

هيئة التدري�س وقاعات اجتماعات، 

و�سالت للطالب واأع�ساء هيئة التدري�س 

موزعة على الطابقني الأول والثاين وذلك 

عالوة على مكتبة خا�سة بالكلية ت�سع 

200 طالب. وي�سم املبنى مكاتب ال�سئون 

الإدارية بالكلية ومكاتب العميد والعمداء 

امل�ساركني وق�سم ال�سئون الأكادميية 

بالطابق الثاين، كما توجد قاعات مفتوحه 

لاللتقاء والقراءة وم�سليات يف خمتلف 

الطوابق.كلية التمري�س

تتبى الكلية برنامج احرتايف ملناهج 

حديثه حتاكي املمار�سة الفعلية للعاملني 

يف مهنة التمري�س وجمهزة باأحدث تقنية 

للمعلومات مع توفر خمتربات املحاكاة 

واملهارات ال�سريرية القادرة على تن�سيط 

بيئة املمار�سة احلقيقية للتمري�س.

يقع مبنى كلية التمري�س باجلانب 

ال�سرقي من املجمع الأكادميي بجانب 

كلية طب الأ�سنان ويتكون املبنى من 

ثالثة طوابق مب�ساحة 10000 م2 )ع�سرة 

اآلف مرت مربع( وي�سع لأكرث من 1000 

طالب )األف طالب( حيث يرتبط الطابق 

الأر�سي مبمرات تربط جميع الكليات 

بالفناء اخلارجي وي�سم هذا الطابق 

مركز ا�ستعالمات وق�سم �سئون الطالب 

ووحدة تقنية املعلومات واخلدمات 

ال�سمعية والب�سرية وم�ساحات مفتوحه 

للجلو�س وخزنات للطالب وتتقا�سم 

هذه الكلية قاعة املحا�سرات الكربى 

ب�سعة 300 مقعد مع كلية طب الأ�سنان 

وتتوزع قاعات املحا�سرات على الطابق 

الأر�سي والأول وت�سمل اأربعة قاعات 

حما�سرات ب�سعة 100 مقعد واأربعة 

قاعات ب�سعة 50 مقعد وع�سرون ف�سل 

درا�سي ب�سعة 20-25 مقعد مع توفر 

خمتربات علمية وقاعة للتعليم الإلكرتوين 

وقاعات اجتماعات اأما املكتبة فتتواجد 

على طابقني ومطلة على فناء املجمع 

الأكادميي ويحوي الطابق الثاين اأق�سام 

الكلية ومكاتب اأع�ساء هيئة التدري�س 

وال�سئون الإدارية بالكلية ومكاتب 

العميد والعمداء امل�ساركني وال�سئون 

الأكادميية. تتقا�سم كلية التمري�س 

مرافق قاعات الطعام لأع�ساء هيئة 

التدري�س والطالب باجلامعة ومراكز 

الرتفيه والت�سوق.

كلية طب الأ�سنان

برنامج كلية طب الأ�سنان منوذج اإبداعي 

حديث يتميز بالرتكيز على املمار�سة 

ال�سريرية يف عيادات الكلية التدريبية 

وخمتربات املحاكاة التعليمية ومعامل 

اإنتاج التعوي�سات ال�سنيه وهذه البيئة 

الأكادميية الن�سطة تعطي الطالب 

والطالبات فر�س التفاعل مع مر�ساهم يف 

تطبيق املمار�سة الطبية الالئقة والأمنه 

وفق اأعلى املعايري الأكادمييه. 

يقع مبنى كلية طب الأ�سنان على اجلانب 

اجلنوبي من املجمع الأكادميي ويتكون 

املبنى من ثالثة طوابق وتبلغ م�ساحته 

20000 م2 )ع�سرون األف مرت مربع( 

وي�سع لأكرث من 1000 طالب وطالبه 

ويرتبط الطابق الأر�سي باملمرات العامه 

التي تربط جميع الكليات ببع�سها وبالفناء 

اخلارجي. 

يوجد قاعة حما�سرات كربى م�سرتكة مع 

كلية التمري�س ب�سعة 300 مقعد ومركز 

ا�ستعالمات وقاعات انتظار للمر�سى 

واأق�سام ل�سئون الطالب والطالبات 

ووحدة تقنية املعلومات واخلدمات 

ال�سمعية والب�سرية وخزنات للطالب 

والطالبات يف الطابق الأر�سي وعيادات 

�سخمة ب�سعة 100 كر�سي اأ�سنان للطالب 

و100 كر�سي اأ�سنان للطالبات مع توفر 

خمتربات ومعامل اأ�سنان واأق�سام اأ�سعة 

وتعقيم و�سجالت طبية وم�ستودعات 

باأحجام خمتلفة تفي باحتياجات العيادات 

والأق�سام املختلفة بالإ�سافة لقاعات 

حما�سرات ب�سعة 100 مقعد وف�سول 

درا�سية خمتلفة الأحجام ب�سعة 40-25 

مقعد يف الثالثة طوابق ويحوي الطابق 

الثاين على اأق�سام الكلية ومكاتب اأع�ساء 

هيئة التدري�س وال�سئون الإدارية بالكلية 

ومكاتب العميد والعمداء امل�ساركني 

وال�سئون الأكادميية وقاعات اإجتماعات 

وم�سليات ومكتبة خا�سة بالكلية ت�سع 

100 طالب.

كلية ال�سيدلة 

تنتهج الكلية برناجماً متكاماًل م�ستمدًا 

قوته من املنهج احلديث الذي يعد الطالب 

ملمار�سة ال�سيدلة الإكلينيكية حيث يجمع 

بني درا�سة ال�سيدلة النظرية والتطبيق 

العملي يف املدن الطبية التابعه للحر�س 

الوطني.يقع مبنى الكلية يف الركن ال�سمايل 

ال�سرقي من املجمع الأكادميي ويتكون من 

ثالثة طوابق وتبلغ م�ساحته 13000 م2 

)ثالثة ع�سر األف مرت مربع( وي�سع لأكرث 

من 1000 طالب )األف طالب( ويرتبط 

الطابق الأر�سي باملمرات العامه التي 

تربط الكليات ببع�سها وبالفناء اخلارجي. 

ويوجد يف الطابق الأر�سي قاعة حما�سرات 

كربى م�سرتكه مع كلية ال�سحة العامة 

واملعلوماتيه ال�سحيه ب�سعة 300 مقعد 

ومركز ا�ستعالمات وق�سم �سئون الطالب 

ووحدة تقنية املعلومات واخلدمات 

ال�سمعيه والب�سرية وخزنات للطالب 

وم�ساحات مفتوحه للجلو�س والقراءة 

وفناءات وحدائق داخلية وم�سليات 

وتتوزع القاعات التعليمية واملختربات 

التدريبية على الطابق الأر�سي والأول 

وت�سمل 3 قاعات حما�سرات ب�سعة 100 

مقعد وع�سرون ف�سالً درا�سياً ب�سعة 25-

50 مقعد وقاعتني الكرتونيتني ب�سعة 

50 مقعد و3 خمتربات علوم �سيدلنية 

و3 معامل حت�سري اأدوية وم�ستودعات 

خمتلفة الأحجام ومكتبة الكلية ت�سع 100 

طالب ويحوي الطابق الثاين اأق�سام الكلية 

ومكاتب اأع�ساء هيئة التدري�س وال�سئون 

الإدارية بالكلية ومكاتب العميد والعمداء 

امل�ساركني وال�سئون الأكادميية وقاعات 

اجتماعات وتتقا�سم الكلية مع جارتها كلية 

ال�سحة العامه واملعلوماتيه ال�سحيه 

قاعات الطعام لأع�ساء هيئة التدري�س 

م�صاريع مدن اأكادميية عمالقة يف الريا�س وجدة والأح�صاء

ت�صاميم عاملية ملباين ذكية

املدينة اجلامعية بلريا�س
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والطالب باجلامعة ومراكز الرتفيه 

والت�سويق ومركز الطباعه.

كلية ال�سحة العامة واملعلوماتية 

ال�سحية 

كلية حديثة رائدة تلبي احتياجات 

�سوق العمل يف املهن النادرة من 

تخ�س�سات ال�سحة العامة والإدارة 

الطبية واملعلوماتيه ال�سحيه واجلودة 

النوعيه وتفتح خلريجي اجلامعات اأفاق 

رحبة من برامج املاج�ستري وامل�ستمدة 

مناهجها من جامعات عريقة لها باع طويل 

يف التخ�س�سات املهنية والأكادميية. 

يقع مبني الكلية يف الركن ال�سرقي من 

املجمع الأكادميي ويتكون من ثالثة 

طوابق ومب�ساحة تبلغ 10000 م2 

)ع�سرة اآلف مرت مربع( وي�سع لأكرث 

من 1000 طالب )األف طالب( ويرتبط 

الطابق الأر�سي باملمرات العامه 

التي تربط الكليات ببع�سها وبالفناء 

اخلارجي. ويوجد يف الطابق الأر�سي 

قاعة حما�سرات كربى م�سرتكة مع 

كلية ال�سيدلة ب�سعة 300 مقعد ومركز 

ا�ستعالمات وق�سم �سئون الطالب ووحدة 

تقنية املعلومات واخلدمات ال�سمعية 

والب�سرية وخزنات للطالب وفناءات 

داخلية وم�سليات وتتوزع القاعات 

التعليمية على الطابق الأر�سي والأول 

وت�سمل 7 قاعات ب�سعة 100 مقعد و20 

ف�سل درا�سي ب�سعة 25 مقعد و6 قاعات 

لعلوم احلا�سب وتقنية املعلومات ب�سعة 

50 مقعد ومكتبة للكلية بق�سمني منف�سلني 

ي�سع اأحدهما 50 طالب والأخر 50 

طالبة وي�سمل الطابق الثاين اأق�سام الكلية 

ومكاتب اأع�ساء هيئة التدري�س وال�سئون 

الإدارية بالكلية ومكاتب العميد والعمداء 

امل�ساركني وال�سئون الأكادميية وقاعات 

اجتماعات. وتتقا�سم الكلية مع جارتها 

كلية ال�سيدلة قاعات الطعام لأع�ساء 

هيئة التدري�س والطالب باجلامعة ومراكز 

الرتفيه والت�سوق. 

كلية العلوم واملهن  ال�سحية 

تعد هذه الكلية اأكرب كليات اجلامعة 

مب�ساحة اإجمالية تبلغ 35000 م2 )خم�سة 

وثالثون األف مرت مربع( وت�سع 3000 

طالب )ثالثة اآلف طالب( وهي الكلية 

التح�سريية لكل كليات اجلامعة حيث 

يق�سي الطالب ال�سنتني الأوليني من 

الدرا�سة يف هذه الكلية وتخت�س بتدري�س 

الربنامج التح�سريي باجلامعة وي�سمل 

املقررات املكثفة للغة الإجنليزية ومقررات 

العلوم الأ�سا�سية والإن�سانية واملقررات 

املطلوبة لربامج الكليات بالإ�سافة اإىل 

توفر برامج تخ�س�سات العلوم واملهن 

ال�سحية اخلا�سة بهذه الكلية ومتنح 

�سهادات بكالوريو�س ودبلوم يف هذه 

التخ�س�سات.تقع الكلية يف اجلانب ال�سمايل 

الغربي من املجمع الأكادميي وتتكون من 

مبنيني ملت�سقني ببع�سهما على ارتفاع 

ثالثة طوابق ويرتبط الطابق الأر�سي 

باملمرات العامه التي تربط الكليات 

ببع�سها وبالفناء اخلارجي ويوجد يف 

الطابق الأر�سي قاعة حما�سرات كربى 

ب�سعة 300 مقعد ومركز ا�ستعالمات وق�سم 

�سئون الطالب ووحدة تقنية املعلومات 

واخلدمات ال�سمعيه والب�سرية وخزنات 

للطالب وم�ساحات مفتوحة للجلو�س 

والقراءة وفناءات وحدائق داخلية 

وم�سليات وتتوزع القاعات التعليمية 

واملختربات على الطابق الأر�سي والأول 

وت�سمل 10 قاعات حما�سرات ب�سعة 

100 مقعد و20 قاعة حما�سرات ب�سعة 

50 مقعد و20 ف�سل درا�سي ب�سعة 25 

مقعد و10 معامل لغة اإجنليزية وحا�سب 

اآيل ب�سعة 50 مقعد و8 خمتربات علوم 

وم�ستودعات خمتلفة الأحجام ومكتبة 

�سخمة ت�سع 500 طالب ويحوي الطابق 

الثاين اأق�سام الكلية ومكاتب اأع�ساء هيئة 

التدري�س وال�سئون الإدارية بالكلية 

والعميد والعمداء امل�ساركني وال�سئون 

الأكادميية وقاعات اجتماعات.

مركز تطوير املهارات ال�سريرية 

يعترب هذا املركز اأحدث اأ�سلوب للتدريب 

ال�سريري لطالب اجلامعة وتتجة كليات 

الطب والعلوم ال�سحيه يف العامل 

با�ستحداث مراكز املحاكاة وذلك 

با�ستخدام دمى مطورة تقنياً والكرتونياً 

حتاكي اأج�سام الب�سر الأ�سحاء واملر�سى 

وتوفر للطالب فر�س التدريب ال�سامل 

والتفاعل مع هذه الدمى لإكت�ساب مهارات 

الت�سخي�س والعالج وا�ستخدام الأدوات 

والأجهزة الت�سخي�سيه والعالجية قبل 

التدريب يف امل�ست�سفيات مما يك�سب الطالب 

الثقة والقتدار عند التقاءه باملر�سى يف 

العيادات واأجنحة امل�ست�سفى.

يعترب هذا املركز القلب الناب�س لكليات 

اجلامعة لأهميته يف تدريب الطالب 

والطالبات ويقع بني املجمع الأكادميي 

للكليات وامل�ست�سفيات يف املدينة الطبية 

وتبلغ م�ساحته 25000 م2 )خم�سة 

وع�سرون األف مرت مربع( ويعد اأكرب 

مركز تطوير للمهارات ال�سريرية يف 

العامل. وجرى ت�سميمه على اأحدث 

املوا�سفات الإن�سائية وتوزيع اأق�سامه 

ووحداته الإفرتا�سيه املختلفة لتن�سجم 

مع متطلبات الكليات للتدريب وي�سمل 

مركز تدريب افرتا�سي لت�سخي�س احلالت 

املر�سية لكافة اأع�ساء واأجهزة ج�سم 

الإن�سان والتدريب على ا�ستخدام الأدوات 

والأجهزة الت�سخي�سية والعالجية 

موزعة على وحدات م�ستقلة ومتعددة 

ت�ستوعب 200 طالب يف وقت واحد 

وكذلك 20 عيادة للمتدربني على مهارات 

التوا�سل مع املر�سى مع غرف مراقبة 

لأع�ساء هيئة التدري�س واأجنحة تنومي 

لل�سغار والكبار ووحدات عناية مركزة 

للمواليد والأطفال والكبار ووحدة حروق 

افرتا�سيه وغرف عمليات افرتا�سية 

وربوتات جراحية لكافة التخ�س�سات 

اجلراحية وغرف مناظري ووحدة توليد 

افرتا�سية وغرف ا�سابات وطوارئ 

افرتا�سية ووحدة التخدير والنعا�س 

ووحدة الت�سوير الطبي والأ�سعه ووحدة 

الق�سطرة القلبية وفحو�سات القلب 

ووحدة الديلزة الفرتا�سية.

وتوجد قاعات حما�سرات ب�سعات خمتلفة 

و40 ف�سل درا�سي ب�سعة 12-14 طالب 

وقاعات تعليمية واإلكرتونيه داخل 

وحدات املركز املختلفة بالإ�سافة اإىل 

اإدارة املركز ومكاتب للعمداء امل�ساركني 

لل�سئون الإكلينيكية ومكاتب لأع�ساء 

هيئة التدري�س ومكتبة ب�سعة 200 

�سخ�س ومركز ا�ستعالمات و�سالت 

انتظار و�سالت جلو�س للطالب الطالبات 

وم�سليات وخزنات للطالب والطالبات 

ووحدة تقنية املعلومات واخلدمات 

ال�سمعية والب�سرية وق�سم وور�س 

للهند�سة التقنية الطبية ل�سيانة وحدات 

ودمى املحاكاة وم�ستودعات تخزين 

باأحجام خمتلفة.

عمادة الدرا�سات العليا والتعليم 

امل�ستمر

ُتعنى هذه العمادة بالإ�سراف على 

برامج املاج�ستري يف كليات اجلامعة 

وبرامج تدريب الأطباء املقيمني يف 

كافة التخ�س�سات الطبية وزمالت 

التخ�س�س الدقيق مب�ست�سفيات املدن 

الطبية بالإ�سافة اإىل اإدارة برامج الدورات 

وور�س العمل ال�سحية العامة واملكثفة 

لتدريب العاملني يف خدمات الرعاية 

ال�سحية، واإقامة الندوات واملوؤمترات 

العلمية للتعليم امل�ستمر.

ويقع مبنى العمادة يف الغرب من املجمع 

الأكادميي وي�ستخدم كممر بني مبنى اإدارة 

اجلامعة واملجمع الأكادميي، ومب�ساحة 

تبلغ 10.000 مرت مربع )ع�سرة اآلف 

مرت مربع( وي�سمل املرافق الأكادميية 

املوزعة بتناغم فردي/جماعي، وي�سم 

مركز برامج الدورات وور�س العمل 

ال�سحية للتعليم امل�ستمر ومركز تعزيز 

املهارات الإكلينيكية املتقدمة ومركز 

برامج الدرا�سات العليا ومركز الطب 

املبني على الرباهني، ويحتوي كل 

مركز على قاعات حما�سرات وف�سول 

درا�سية وغرف اجتماعات بالإ�سافة اإىل 

مكاتب الدعم واخلدمات وال�ستعالمات 

و�سالت للعر�س وقاعات للزوار 

وردهات للجلو�س والنتظار و�سالت 

طعام يف الطابق الأر�سي تخدم املراكز 

الأربعة. وي�سم الطابق الثاين اإدارة 

ال�سئون الإدارية واملالية ومكاتب العميد 

والعمداء امل�ساركني ومكاتب اأع�ساء هيئة 

التدري�س وقاعات اجتماعات ومكتبة 

الدرا�سات العليا.

مبنى اإدارة اجلامعة ومركز 

املوؤمترات

�سمم املبنى كمدخل للحرم اجلامعي 

على املحور ال�سرقي ـ الغربي ليجمع 

بني احلداثة والأ�سالة، وبارتفاع 

اأربعة ع�سر طابقاً ومب�ساحة 38000م2 

)ثمانية وثالثون األف مرت مربع( وي�سكل 

برجاً �ساخماً ومعلماً ح�سارياً يف منطقة 

اجلامعة، وي�سرتك الطابق الأر�سي املمثل 

يف البهو الرئي�سي ملقدمة املبنى يف اجلهة 

الغربية مع مركز املوؤمترات يف اجلهة 

ال�سرقية وحماطاً مبيزانني ي�سم متحف 

الرتاث الطبي ومت توزيع املبنى لي�سم 

مكاتب مدير اجلامعة ونائبه ووكالءه 

يف الطوابق العليا وقاعات اجتماعات 

ملجل�س اجلامعة واملجل�س العلمي وقاعات 

ا�ستقبال وقاعات طعام لكبار الزوار، 

ومت توزيع املكاتب الإدارية لكافة اأق�سام 

اجلامعة وعماداتها يف الطوابق الأخرى.

وي�سم مركز املوؤمترات قاعة الحتفالت 

الكربى ب�سعة 1500 مقعد موزعة على 

دورين مع 8 قاعات حما�سرات جانبية 

ب�سعات خمتلفة )50-100 مقعد( وغرف 

اجتماعات وقاعات ا�ستقبال وطعام 

لكبار ال�سخ�سيات وقاعات ا�ستقبال 

وطعام ومقاهي للزوار وامل�ساركني 

و�سالت للمعار�س امل�ساحبة للموؤمترات 

ومركز اإعالمي ومكاتب اإدارية وخدمات 

م�ساندة.

املرافق الريا�سية والرتفيهية

تقع هذه املرافق بني املجمع الأكادميي 

و�سكن اجلامعة وتلبي احتياجات الطالب 

واأع�ساء هيئة التدري�س ومن�سوبي 

اجلامعة واملدينة الطبية من الأن�سطة 

الريا�سية والرتفيهية والجتماعية 

وت�سمل ا�ستاد كرة القدم مبدرجات ت�سع 

3000 مقعد و�سالت الألعاب الريا�سية 

الداخلية واملفتوحة وم�سبح اأوملبي 

داخلي و�سالت داخلية للياقة البدنية 

واجلمبار واألعاب القوى وم�سمار ملمار�سة 

ريا�سة امل�سي و�سباقات اجلري.اأما 

املرفق الرتفيهي في�سم قاعات ا�سرتاحة 

للتوا�سل والتفاعل الجتماعي مزودة 

بالتجهيزات الرتفيهية ومطعم مق�سم 

للعائالت والعزاب ومقهى خارجي وحمالت 

للهدايا وامل�ستلزمات ال�سرورية.

املركز ال�سحي

ويقع بجوار املرفق الرتفيهي وتتوفر 

فيه عيادات الرعاية الأولية ويقدم 

خدماته للطالب ويتكون من �سالت 

انتظار وعيادات للك�سف ال�سريري وغرف 

عالج وخمترب ووحدة ت�سوير طبي 

وق�سم �سجالت طبية و�سيدلية ومكاتب 

لالأطباء والعاملني يف املركز.

�سكن اجلامعة

يقع يف اجلانب ال�سرقي من احلرم 

اجلامعي وي�سم 158 فيال مكونة من 

4-5 غرف نوم لإ�سكان اأع�ساء هيئة 

التدري�س واأ�سرهم و 16 دوبلك�س للزائرين 

واأ�سرهم ومباين �سقق بعدد 676 �سقة 

غرفة نوم واحدة و 372 �سقة بغرفتي 

نوم مع توفر مواقف لل�سيارات ومباين 

اخلدمات من �سوبرماركت وحمالت 

جتارية وخدمية وور�س لتلبية احتياجات 

ال�سكان اليومية ومبنى ترفيهي مكون من 

نادي �سحي ي�سم م�سبح داخلي و�سالة 

جمباز ولياقة وقاعات ا�سرتاحة ومطعم 

للعائالت وغرف طعام داخلية.

امل�ساجد

يقع امل�سجد الرئي�س داخل احلرم اجلامعي 

اإىل ال�سرق من املجمع الأكادميي ويطل 

على ال�سارع الرئي�س الذي يربط املجمع 

الأكادميي باملرافق الريا�سيه و�سكن 

اجلامعة بالقرب من حمطة النقل وهو 

حتفة معمارية يت�سع لعدد 1500 م�سل 

وي�سم مكتبة، وهناك م�سجدين اآخرين 

داخل �سكن اجلامعة يت�سع كل م�سجد 

لعدد 400 م�سل.

الرتام وحمطات النقل

مت ت�سميم و�سيلة نقل حديثة ومتطورة 

لربط مرافق احلرم اجلامعي واملدينة 

الطبية ببع�سها وذلك بتوفري عربات 

نقل )ترام( وحتدد عدد 12 حمطة نقل 

ركاب تبداأ من �سكن اجلامعة مرورًا 

باملرافق الرتفيهية واملجمع الأكادميي 

ومرافق املدينة الطبية و�سوًلً بالقرب من 

كليات الطب والتمري�س للبنات يف اجلهة 

اجلنوبية من املدينة الطبية.

احلرم اجلامعي يف مدينة جدة

يقع احلرم اجلامعي داخل مدينة امللك 

عبدالعزيز الطبية بالقرب من م�ست�سفى 

امللك خالد وهو اأ�سغر حجماً من نظريه 

يف مدينة الريا�س وهو حتفة معمارية 

روعي يف الت�سميم طبيعة الأر�س والبيئة 

املجاورة حيث �سمم املجمع الأكادميي 

على �سلعي حرف »U" ويحتل مبنى 

اإدارة اجلامعة ومركز املوؤمترات دائرة 

احلرف ويف اجلهة ال�سرقية يقع مركز امللك 

م�صاريع مدن اأكادميية عمالقة يف الريا�س وجدة والأح�صاء

  مركز تط�ير املهارات ال�صريرية..القلب الناب�س للتدريب باجلامعة

املدينة اجلامعية بجدة
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عبداهلل العاملي لالأبحاث الطبية.

املجمع الأكادميي

ي�سم هذا املجمع كليات الطب والتمري�س 

والعلوم الطبية التطبيقية والعلوم واملهن 

ال�سحية وعمادات الدرا�سات العليا ومركز 

تطوير املهارات ال�سريرية ومت ت�سميم 

مبنى كل كلية باإحرتافية هند�سية بحيث 

مت ف�سل املرافق التعليمية والرتفيهية 

واملكاتب الأكادميية والإدارية والفنية 

اخلا�سة بالذكور عن املرافق واملكاتب 

اخلا�سة بالإناث مما يحافظ على 

خ�سو�سية وتقاليد جمتمعنا املحافظ 

مع تواجد مداخل منف�سلة ومي�سرة 

للذكور والإناث.

كلية الطب 

تبلغ م�ساحة املبنى 20000م2 )ع�سرون 

األف مرت مربع( وبطاقة ا�ستيعابية تتجاوز 

1000 )األف( طالب وطالبة ويحتوي 

املبنى على مكونات مماثلة لكلية الطب 

بالريا�س. 

كلية التمري�س

تبلغ م�ساحة املبنى 11000 م2 )اإحدى 

ع�سر األف مرت مربع( وبطاقة ا�ستيعابية 

تتجاوز 500 )خم�سمائة( طالبة ويحتوي 

املبنى على مكونات مماثلة لكلية التمري�س 

بالريا�س.

كلية العلوم الطبية التطبيقية 

تبلغ م�ساحة املبنى 14000م2 )اأربعة 

ع�سر األف مرت مربع( وبطاقة ا�ستيعابية 

تتجاوز 500 )خم�سمائة( طالب وطالبة 

ويحتوي املبنى على مكونات اأهم 

التخ�س�سات الطبية التطبيقية املوجودة 

يف نظريتها يف مدينة الريا�س.

كلية العلوم واملهن ال�سحية

تبلغ م�ساحة املبنى 17000م2 )�سبعة 

ع�سر األف مرت مربع( وبطاقة ا�ستيعابية 

تتجاوز 2000 )األفني( طالب وطالبة 

ويحتوي املبنى على مكونات مماثلة 

لنظريتها يف مدينة الريا�س.

مركز تطوير املهارات ال�سريرية 

تبلغ م�ساحة املبنى 9000م2 )ت�سعة 

اآلف مرت مربع( ومكوناته متاثل نظريه 

يف مدينة الريا�س.

عمادة الدرا�سات العليا والتعليم 

امل�ستمر

يقع املبنى �سمن املجمع الأكادميي بجانب 

مبنى اإدارة اجلامعة ومركز املوؤمترات 

وتبلغ م�ساحته املبنى 8000م2 )ثمانية 

اآلف مرت مربع( وي�سم مركز برامج 

الدرا�سات العليا ومركز برامج الدورات 

وور�س العمل ال�سحية للتعليم امل�ستمر 

ومركز  تعزيز املهارات الإكلنيكية املتقدمة 

ومركز الطب املبني على الرباهني ويحتوي 

كل مركز على قاعات حما�سرات وف�سول 

درا�سية وخمتربات وغرف اجتماعات 

بالإ�سافة اإىل مكاتب الدعم واخلدمات 

وال�ستعالمات وردهات للجلو�س والنتظار 

و�سالة طعام وي�سم الطابق العلوي 

اإدارة ال�سئون الإدارية واملالية ومكاتب 

العمادة وال�سئون الأكادميية ومكاتب 

اأع�ساء هيئة التدري�س وقاعات اجتماعات 

ومكتبة الدرا�سات العليا.

مبنى اإدارة اجلامعة ومركز 

املوؤمترات

تبلغ م�ساحة مبنى الإدارة ومركز 

املوؤمترات 14000م2 )اأربعة ع�سر األف 

مرت مربع( وي�سم مكاتب اأق�سام اجلامعة 

وعمادات القبول والت�سجيل و�سئون 

الطالب واملكتبات ومكاتب ملدير اجلامعة 

ووكالءه ومطعم اجلامعة ومطعم كبار 

ال�سخ�سيات، اأما مركز املوؤمترات في�سم 

قاعة الحتفالت الكربى ب�سعة 800 مقعد 

وقاعات حما�سرات وف�سول جانبية 

و�سالة للعر�س وقاعة اإعالم ومكاتب 

اإدارية وخدمية للمركز وردهات للجلو�س 

والنتظار ومقاهي للزوار.

م�سجد اجلامعة 

يقع امل�سجد يف قلب فناء املجمع الأكادميي 

بت�سميم رائع ومطل يف جهاته الأربعة 

على مباين الكليات وب�سعة 400 م�سل 

ومكتبة ويوجد م�سجد اأخر يف ا�سكان 

اجلامعة ب�سعة 300 م�سل.

مركز الريا�سة والرتفيه

يقع هذا املركز جنوب �سرق مبنى اإدارة 

اجلامعة ومو�سول اإىل احلرم اجلامعي 

عن طريق م�ساحات خ�سراء على 

جانبي الطريق وي�سم ميادين خمتلفة 

لالألعاب الريا�سية من كرة قدم وطائرة 

ويد و�سلة وتن�س وا�سكوا�س وخالفها 

و�سالت داخلية ت�سم امل�سبح و�ساونا 

واألعاب القوى واللياقة البدنية واجلمباز 

وطاولت التن�س بالإ�سافة اإىل غرف 

اخلزائن ومكاتب قرب بهو الدخول مع 

مرافق خدمات طعام �سغرية، وي�سم 

مركز الرتفيه قاعات ا�سرتاحة للتوا�سل 

والتفاعل الإجتماعي مزودة بالتجهيزات 

الرتفيهية ومطعم ومقهى وحمالت للهدايا 

وامل�ستلزمات ال�سرورية.

املركز ال�سحي

تتوفر يف املركز عيادات رعاية اأولية ويقدم 

خدماته للطالب ويتكون من �سالت انتظار 

وعيادات للك�سف ال�سريري وغرف عالج 

وخمترب ووحدة ت�سوير طبي وق�سم 

�سجالت طبية و�سيدلية ومكاتب لالأطباء 

والعاملني يف املركز.

اإ�سكان اجلامعة

يقع على النهاية اجلنوبية من املجمع 

الأكادميي ويحتوي على 40 فيال )4 غرف 

نوم( و5 فلل )5 غرف نوم( لإيواء اأع�ساء 

هيئة التدري�س واأ�سرهم و 5 دبلوك�سات 

)غرفتني نوم( لالأ�ساتذة الزائرين ومباين 

لل�سقق ال�سكنية.

احلرم اجلامعي يف مدينة الح�ساء

يقع احلرم اجلامعي داخل املدينة الطبية 

وم�سمم كاأيقونة حديثة ت�سم مباين املجمع 

الأكادميي ومبنى اإدارة اجلامعة وفرع 

مركز امللك عبداهلل العاملي لالأبحاث الطبية 

حتت �سقف واحد تربط بينها واجهة 

دائرية واحدة والفناء �سمم بحيث يربط 

املباين الثالثة ويخدم مرتادي اجلامعة 

كمنفذ ديناميكي متعدد ال�ستخدام واملنافذ 

للطالب والطالبات واأع�ساء هيئة التدري�س 

ومن�سوبو اجلامعة.

مبني الطالبات الأكادميي

يقع املبنى على اجلزء اجلنوبي الغربي 

من املجمع الأكادميي ويتكون من اأربعة 

طوابق ومب�ساحة مباين تبلغ 21500 م2 

)واحد وع�سرون األف وخم�سمائة مرت 

مربع( وي�سم كلية التمري�س وكلية العلوم 

الطبية التطبيقية وكلية العلوم واملهن 

ال�سحية وبطاقة ا�ستيعابية تبلغ 2000 

طالبة )األفان طالبة( ويحتوي املبنى 

على كل متطلبات الكليات من مرافق 

تعليمية ومن قاعات حما�سرات وف�سول 

درا�سية وخمتربات علوم ولغة اإجنليزية 

وحا�سب اآيل ووحدات حماكاة وقاعات 

اجتماعات ومكاتب للعميد والعمداء 

امل�ساركني وال�سئون الأكادميية ومكاتب 

ملختلف اإدارات واأق�سام الكليات ومكاتب 

لأع�ساء هيئة التدري�س بالإ�سافة اإىل مركز 

ا�ستعالمات ووحدة تقنية املعلومات 

واخلدمات ال�سمعية والب�سرية وق�سم 

�سئـــــون الطالبات وخزنـات للطالبــــــات 

وم�سليات وم�ساحات مفتوحه للجلو�س 

والقراءة وفناء وحدائق داخلية.

مبنى الطالب الأكادميي

يقع يف اجلانب الأخر من املجمع الأكادميي 

يف الركن ال�سمايل ال�سرقي ويتكون من 

اأربعة طوابق ومب�ساحة مباين تبلغ 

13500 م2 )ثالثة ع�سر األف وخم�سمائة 

مرت مربع( وي�سم كلية العلوم الطبية 

التطبيقية وكلية العلوم واملهن ال�سحية 

ب�سعة 1000 طالب )األف طالب( ويحتوي 

املبنى على كل متطلبات الكليات من مرافق 

تعليمية ومن قاعات حما�سرات وف�سول 

درا�سية وخمتربات علوم ولغة اإجنليزية 

وحا�سب اآيل ووحدات حماكاة وقاعات 

اجتماعات ومكاتب للعميد والعمداء 

امل�ساركني وال�سئون الأكادميية ومكاتب 

ملختلف اإدارات واأق�سام الكليات ومكاتب 

لأع�ساء هيئة التدري�س بالإ�سافة اإىل مركز 

ا�ستعالمات ووحدة تقنية املعلومات 

واخلدمات ال�سمعية والب�سرية وق�سم 

�سئون الطالب وخزنات للطالب وم�سليات 

وم�ساحات مفتوحه للجلو�س والقراءة 

وفناء وحدائق داخلية.

عمادة الدرا�سات العليا والتعليم 

امل�ستمر 

يقع املبنى �سمن املجمع الأكادميي يف 

الركن ال�سمايل ال�سرقي مال�سق للمبنى 

الأكادميي للطالب ويرتبط مبركز 

املوؤمترات ومبنى اإدارة اجلامعة وتبلغ 

م�ساحة املبنى 6000 م2 )�ستة اآلف مرت 

مربع( ومكون من اأربعة طوابق وي�سم 

قاعات حما�سرات وف�سول درا�سية 

وخمتربات وقاعات اجتماعات ومرافق 

مركز التعليم ال�سحي امل�ستمر، ومركز 

تعزيز املهارات الإكلينيكية املتقدمة 

ومركز برامج الدرا�سات العليا ومركز 

الطب املبني على الرباهني بالإ�سافة اإىل 

مكاتب الدعم واخلدمات وال�ستعالمات 

وردهات للجلو�س والنتظار ومكاتب 

اإدارة ال�سئون الإدارية واملالية ومكاتب 

العمادة وال�سئون الأكادميية ومكتبة 

العمادة.

مبنى اإدارة اجلامعة ومركز 

املوؤمترات

يقع يف مركز ارتكاز املجمع الأكادميي 

وتبلغ م�ساحته 3500م2 )ثالثة اآلف 

وخم�سمائة مرت مربع( وي�سم بهو اإدارة 

اجلامعة ومركز املوؤمترات ومكاتب اأق�سام 

اجلامعة وعمادات القبول والت�سجيل 

و�سئون الطالب ومكاتب ملدير اجلامعة 

ومطعم اجلامعة ومطعم كبار ال�سخ�سيات 

م�صاريع مدن اأكادميية عمالقة يف الريا�س وجدة والأح�صاء

و�صائل تقنية تعليمية متط�رة تلبي احتياجات املناهج احلديثة 

اأما مركز املوؤمترات في�سم قاعة الحتفالت 

الكربى ب�سعة 500 مقعد وقاعات 

حما�سرات وف�سول جانبية ومكاتب 

اإدارية وخدمية للمركز وردهات للجلو�س 

والنتظار ومقاهي للزوار. 

م�سجد اجلامعة 

يقع امل�سجد يف و�سط دائرة املجمع 

الأكادميي �سدا�سي ال�سكل وله قبة 

ويت�سع لعدد 650 م�سل، ويقع م�سجد 

ال�سكن داخل نطاق ال�سكن ويت�سع لعدد 

400 م�سل.

مركز الريا�سة والرتفيه

جممع ي�سم املرافق الريا�سية والرتفيهية 

حيث يحتل املركز الرتفيهي الطابق الثاين 

واملركز الريا�سي يقع يف الطابق الأر�سي 

والأول، ويقع قرب املباين الأكادميية وعلى 

حافة ال�سكن خلدمة الطالب واأع�ساء هيئة 

التدري�س ومن�سوبو اجلامعة وامل�ست�سفى.

ي�سمل املركز الريا�سي ا�ستاد كرة قدم 

مبقاعد للم�ساهدين ويوجد ميادين خمتلفة 

لالألعاب الريا�سية وم�سمار لريا�سة امل�سي 

و�سباقات العدو وم�سبح خارجي و�سالت 

داخلية لألعاب القوى واجلمباز واللياقة 

البدنية وغرف خزائن ومكاتب للعاملني 

يف املركز الريا�سي والرتفيهي وي�سم 

مركز الرتفيه قاعات ا�سرتاحة للتوا�سل 

والتفاعل الجتماعي مزودة بالتجهيزات 

الرتفيهية ومطعم ومقهى وحمالت للهدايا 

وامل�ستلزمات ال�سرورية.

املركز ال�سحي

يقع �سمن مركز الريا�سة والرتفيه وهو 

مركز رعاية �سحية اأولية

اإ�سكان اجلامعة

مت اختيار موقع ال�سكن ليكون قريباً من 

املبنى الأكادميي و من املركز الريا�سي 

والرتفيهي وي�سم املجمع ال�سكني 92 �سقة 

بغرفتي نوم و20 فيال )4 غرف نوم( و3 

فلل )5 غرف نوم( و5 دوبلك�سات.

املدينة اجلامعية بالأح�ساء
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ل�ست متفائالً بخ�سو�س هذه ظاهرة العنف ـ بكل اأ�سكاله ـ التي اأ�سبحت واقعاً نلم�سه 

يف حياتنا اليومية، حتى اأ�سبحنا نتنف�س اآثارها كل �سباح.ما جعلني اأبداأ بهذه 

املقدمة هو الدور الذي تلعبه اأق�سام اخلدمة الإجتماعية بالقطاعات ال�سحية، وما 

ُي�سمى باليوم العاملي لالأخ�سائي الجتماعي. ولفعاليات هذا اليوم اأهمية كبرية، 

فهي تر�سخ لدى فئات املجتمع ـ الذي ي�سهد تغريات طارئة ـ ، مفاهيم توعوية ذات 

تاأثري كبري ولكن هذه الأيام وقتية.واأ�سرتجع هنا معلومات قراأتها قبل فرتة عن 

العنف بكل اأ�سكاله.. فقد ورد �سمن اإح�سائية ن�سرتها جريدة )احلياة( بتاريخ 

1428/2/17هـ اإح�سائية اأن عدد احلالت التي ا�ستقبلها دار احلماية الإجتماعية 

مبنطقة مكة املكرمة منذ اإن�سائها بلغ 700 حالة عنف، وبلغت حالت املعنفني نف�سياً 

132 حالة، وو�سلت حالت العنف بني الذكور اإىل 52 حالة، يف حني بلغت بالن�سبة 

لالإناث 221 حالة.. هذه الأرقام مفزعة وخميفة، وهي يف ارتفاع بالتاأكيد. وتهمنا 

الآن كيفية التعامل مع هذه الظاهرة، وقد اأعجبتني ورقة عمل لوكيل وزارة الإعالم 

للعالقات الثقافية الدولية الدكتور اأبو بكرباقادر عن هروب الفتيات واملفاهيم 

والتبعات الأخالقية والقانونية لق�سية الهروب. ونحاول التنبيه اإىل اأن املجتمع 

ال�سعودي مير بتغيريات كبرية يف املفاهيم، وهذا ما اأكده الدكتور باقادر الذي اأ�سار 

اإىل اأن الآباء ل يعلمون اأنهم ميار�سون العنف �سد الأبناء دون اأن ي�سعروا، وهذا 

موؤ�سر مهم وخطر. لكن ما يطمئن اأن الق�سية كما قال الباحث حتولت من ف�سائحية 

اإىل ق�سية بحث ودار�سة.وتت�سف دور احلماية باأنها فقط  لالإيواء، وهذا يتطلب 

وقفة لتفعيل دورها ورفع قدرتها على تقدمي امل�ساعدة. كما ن�سرت جريدة )الوطن( 

بتاريخ 2/17/ اإح�سائيات خميفة اأعدها امل�ست�سار الجتماعي القدير الأ�ستاذ  

اإح�سان طيب عن الهروب واأ�ساليبه التي حددها يف تع�سف زوجة الأب، واأن اآخر 

الإح�سائيات امل�سًجلة مبوؤ�س�سات الرعاية للمنطقة الغربية للعام املا�سي تقدر بـ 

94 حالة . منها: مكة املكرمة 36 حالة، جدة 41، الطائف 9، حالتان يف من تبوك 

واجلموم واملدينة املنورة والقنفذة والريا�س . يف هذه ال�سطور جاءت كلماتي من 

اأجل اأن تعطي اأق�سام اخلدمة الإجتماعية ور�س العمل وامل�ساركة يف هذه الآليات، 

واألَّ نرتك الإح�سائيات املا�سية وراء ظهورنا؛ بل ن�ستفيد منها لنخرج باآليات 

تنفيذ ل�سد هذه الفجوة املوؤرقة التي يعي�سها املجتمع جًراء انت�سار هذه الظاهرة.

من الأعماق مل�سة اإن�سانية رائعة لطالبات الطب بجامعة اأم القرى جتاوزن بها 

حواجز النظرة ال�سلبية املتجذرة يف نفو�س البع�س اإزاء العمل التطوعي، فباأريحية 

متناهية رافقن 35 يتيماً يف رحلة ترفيهية نظمها النادي العلمي ال�سعودي لالأيتام 

ال�سوؤال الذي نتنظر اإجابتة .. اآين اجلمعيات املعنية؟

   * مدير العلقات العامة وال�سئون الإعلمية- القطاع الغربي

 

الواقع.. يف حياتنا 

اليومية
 

عـبـدالـرحـمن املـغربـي*

القان�ن والطب البديل يف جراحات التجميل
�سرعت عمليات التجميل لأ�سباب اإن�سانية ومل�ساعدة ذوي الظروف 

ومثل  الرنبية  ال�سفة  مثل  اخللقية  العيوب  جتاوز  على  اخلا�سة 

بعد  الطبيعي  لو�سعه  اجل�سم  �سكل  لإعادة  اأو  الأ�سابع  الت�ساق 

البع�س  قبل  من  ا�ستغل  ولالأ�سف   ولكن  مثال  واحلوادث  احلروق 

م�سدر  جعله  يف  واملو�سة  التقليد  باب  ومن  جتارية   ولأ�سباب 

حالة  م�ستغلني  املتعرثة  الطبية  امل�ساريع  لبع�س  ا�ستثماري 

الرفاهية والبحث عن هو�س اجلمال والنحافة  لدى اجلن�سني علما 

اإن الإعالم يروج وي�سوق لهذه العمليات من باب امل�ساركة يف البحث 

عن حلول عمليه مل�ساكل خلقية وج�سديه اأو لتحقيق اأهداف جمالية 

لدى بع�س فئات املجتمع والتي بهمها املظهر اأكرث من املخرب .اأطباء 

واملتدينة  ال�سيئة  املعنويات  من  يرفعون  اأنهم  يدعون  التجميل 

لأ�سحابها، ويدعمون الثقة بالنف�س بعد اأن ي�سبح املرء جمياًل، فهل اأ�سبح اجلمال 

م�سدرًا للثقة ؟! ما هي احلاجة التي تدفع الفتيات وال�سباب لعمليات التجميل ؟ 

ومدي م�سروعيتها القانونية والفقهية.. ؟ يف هذا التحقيق ن�ست�سيف الأ�ستاذ /احمد 

بن اإبراهيم املحيميد املحامي وامل�ست�سار القانوين لالجابه على تلك ال�ستف�سارات 

واأكرث حول عمليات التجميل 

ماهو التعريف القانوين جلراحة التجميل ؟

التي تعنى  اأنها  )تلك اجلراحة  التجميــــــل  الإ�سالمي جراحة  الفقه  عرف جممع 

بتح�سني ) تعديل ( ) �سكل ( جزء اأو اأجزاء من اجل�سم الب�سري الظاهرة ، اأو اإعادة 

وظيفته اإذا طراأ عليه خلل موؤثر (.

هل من اأنظمة تعنى  بجراحات التجميل ؟

ـ  ال�سحية  املهن  ممار�سة  نظام  لإحكام  ال�سعودية  يف  التجميل  عمليات   تخ�سع 

ونظام املوؤ�س�سات ال�سحية اخلا�سة ونظام املن�سات وامل�ستح�سرات ال�سيدلنية 

التداوي  تنظيم  ويف  وال�سهادات  والرتاخي�س  والتدريب   بالتاأهيل  اهتمت  والتي 

والعمليات اجلراحية وامل�سئولية والتامني  ونظمت اإحكام الأخطاء الطبية  وحق 

املري�س يف ال�سكوى واملطالبة بالتعوي�س املادي واملعنوي ومعاقبة الطبيب عند 

حدوث خطاء طبي على اإن يثبت ذلك عرب قرار ي�سدر من الهيئة ال�سحية ال�سرعية 

حتمل  يف  بها  يعمل  التي  واملن�ساة  الطبيب  م�سئولية  وعلى  الخت�سا�س  ح�سب 

الأخطاء الطبية وتعوي�س املري�س ماديا ومعنويا  

ماهي ابرز تلك التنظيمات القانونية  ؟

من ابرز التنظيمات التي تعنى بجراحات التجميل هي ال�سروط النظامية مثل جواز 

الإجراء الطبي �سرعا وموافقة املري�س اأو ذويه على ذلك وان تكون العملية بناء 

على اختيار املري�س ووفقا لرغبته  وان يكون الطبيب خمت�سا ومرخ�سا له وموؤهال 

لتلك العملية ولديه �سابق علم ومعرفة وخربه يف هذا املجال ف�سال عن اإجراء تلك 

العمليات يف الأماكن املخ�س�سة لها ووفق الأ�ساليب العلمية املعتمدة مع البتعاد 

عن اإجراء التجارب اأو الأبحاث على املر�سى دون موافقتهم ومنع �سرف الأدوية 

املحظورة اأو اأجراء العمليات الغري �سرعية  واأخريا ا�سرتط النظام اإن ت�ستهدف 

املادية والربحية دور يف  لالأهداف  املري�س واليكون  العملية اجلراحية م�سلحة 

ذلك  ف�سال عن ا�ستخدام املوؤهلني من املمار�سني ال�سحيني يف الفريق الطبي

ماهي ال�سوابط وال�سروط العامة لإجراء عمليات جراحة التجميل ؟

اأن حتقق اجلراحة م�سلحة معتربة �سرعا ، كاإعادة الوظيفة واإ�سالح العيب  1 .

واإعادة اخللقة اإىل اأ�سلها .

اأن ل يرتتب على اجلراحة �سرر يربو على امل�سلحة املرجتاة من اجلراحة  2 .

، ويقرر هذا الأمر اأهل الخت�سا�س الثقات .

اأن يقوم بالعمل طبيب ) طبيبة ( خمت�س موؤهل ؛   3 .

اأن يكون العمل اجلراحي باإذن املري�س او وليه    4 .

 ) العملية  �سيجري  ) ملن  الواعي  بالتب�سري   ) املخت�س   ( الطبيب  يلتزم  اأن  5 .

بالأخطار وامل�ساعفات املتوقعة واملحتملة من جراء تلك العملية .

اأن ل يكون هناك طريق اآخر للعالج اأقل تاأثريا باجل�سم من اجلراحة . 6 .

اأن ل يرتتب عليها خمالفة للن�سو�س ال�سرعية   7 .

حيث  من  التداوي  قواعد  فيها  تراعى  اأن  8 .

اللتزام بعدم اخللوة واأحكام ك�سف العورات وغريها ، اإل 

ل�سرورة اأو حاجة داعية .

حول  معتمدة  جهات  من  �سادرة  �سرعية  اإحكام  هناك  هل   

جراحات التجميل؟:

الدويل  الإ�سالمي  الفقه  جممع  جمل�س  ت�سدى   فالقد  نعم 

دورته  يف  املنعقد  الإ�سالمي  املوؤمتر  منظمة  عن  املنبثق 

.بعد  2007م   ) ماليزيا   ( بوتراجايا  يف  ع�سرة  الثامنة 

بخ�سو�س  املجمع  اإىل  الواردة  البحوث  على  الطالع 

ا�ستماعه  وبعد  واأحكامها،  التجميلية  اجلراحة  مو�سوع  

اإىل املناق�سات امل�ستفي�سة التي دارت حوله ا�سدر عددا من 

العمليات  اجازة  .مثل  التجميلية   اجلراحات  حول  ال�سرعية  والإحكام  القرارات 

اجلراحية اذا كان الق�سد منها:

اأ. اإعادة �سكل اأع�ساء اجل�ســـــم اإىل احلالة التي خلق الإن�سان عليها   

ب. اإعادة  الوظيفة املعهودة لأع�ساء اجل�سم .

ج. اإ�سالح العيوب اخللقية مثل : ال�سفة امل�سقوقة ) الأرنبية ( واعوجاج الأنف 

اأدى  اإذا  الأ�سابع  الأ�سابع والأ�سنان والت�ساق  ، والزائد من  ال�سديد والوحمات 

وجودها اإىل اأذى مادي اأو معنوي موؤثر .

د. اإ�سالح العيوب الطارئة ) املكت�سبة ( من اآثار احلروق واحلوادث والأمرا�س 

وغريها مثل : زراعة اجللد وترقيعه ، واإعادة ت�سكيل الثدي كلياً حالة ا�ستئ�ساله 

 ، مر�سية  حالة  اإىل  يوؤدي  بحيث  ال�سغر  اأو  الكرب  من  حجمه  كان  اإذا  جزئياً  اأو   ،

وزراعة ال�سعر حالة �سقوطه خا�سة للمراأة .                    

هـ. اإزالة دمامة ت�سبب لل�سخ�س اأذى نف�سياً اأو ع�سوياً  . 

التجميل  جراحة  اإجراء  جواز  بعدم  قرارا  الإ�سالمي   الفقه  جممع  ا�سدر  كما   

الإن�سان  خلقة  تغيري  منها  ويق�سد  الطبي  العالج  يف  تدخل  ل  التي  التح�سينية 

ال�سوية تبعا للهوى والرغبات بالتقليد لالآخرين، مثل عمليات تغيري �سكل الوجه 

الأنف  �سكل  وتغيري  العدالة،  وت�سليل  التدلي�س  بق�سد  اأو  معني،  مبظهر  للظهور 

وتكبري اأو ت�سغري ال�سفاه وتغيري �سكل العينني وتكبري الوجنات .

•كما اأجاز جممع الفقه الإ�سالمي  تقليل الوزن ) التنحيف (بالو�سائل العلمية  	
املعتمدة ومنها اجلراحة ) �سفط الدهون ( اإذا كان الوزن ي�سكل حالة مر�سية 

ومل تكن هناك و�سيلة غري اجلراحة ب�سرط اأمن ال�سرر .

•ل يجوز)وفقا ملجمع الفقه الإ�سالمي ( اإزالة التجاعيد باجلراحة اأو احلقن ما  	
مل تكن حالة مر�سية �سريطة اأمن ال�سرر .

•يجوز)وفقا ملجمع الفقه الإ�سالمي ( رتق غ�ساء البكارة الذي متزق ب�سبب  	
حادث اأو اغت�ساب اأو اإكراه ، ول يجوز �سرعاً رتق الغ�ساء املتمزق ب�سبب 

ارتكاب الفاح�سة ، �سدًا لذريعة الف�ساد والتدلي�س . 

ماهي ابرز التو�سيات القانونية يف هذا ال�ساأن؟

ان�سح كافة مراكز التجميل واأطباء اأجلراحه التجميلية  اأن يلتزموا  بالقواعد  1 .

ال�سرعية والقانونية  يف اأعمالهم الطبية واأن يقدموا الن�سح لطالبي جراحة 

التجميل ) فالدين الن�سيحة ( .

تعاىل  اهلل  بتقوى  اللتزام  والأطباء  اخلا�سة  والعيادات  امل�ست�سفيات  على  2 .

وعدم اإجراء ما يحرم من هذه اجلراحات .

على الأطباء واجلراحني التفقه يف اأحكام املمار�سة الطبية خا�سة ما يتعلق  3 .

دون   ، املادي  الك�سب  ملجرد  لإجرائها  ين�ساقوا  واأل   ، التجميل  بجراحة 

التحقق من حكمها ال�سرعي ، واأن ل يلجئوا اإىل �سيء من الدعايات الت�سويقية 

املخالفة للحقائق 

واأخريا عليهم اأن يتحلوا بالأخالق احلميدة وال�سجاعة وحتمل م�سئوليتهم  4 .

التي رمبا  الإ�سرار  كافة  املري�س وذويه عن  واملهنية وتعوي�س  الأخالقية 

يتعر�س لها املري�س .

    اأحمد اإبراهيم املحيميد

فــــــــي وحدة العناية املركزة 
متنيت اأن اأبداأ هنا مبقطع غزيل واأنا اأحتدث عن وحدة العناية املركزة )ICU(، ذلك املكان املكتظ بالآلت والأ�سوات والبيا�س 

والألوان الزرقاء. وددت اأن اأفعل كما كان يفعل العرب �سابًقا حينما ي�ستهلون ق�سائدهم بالغزل والن�سيب، فعاًل اأحتاج اأن ابداأ 

مبا يخفف عن القلوب.الواقع هناك يف ICU �سعب بالفعل.. ترى تلك الأج�ساد النحيفة ال�سعيفة ممدَّدة يف هدوء و�سكينة، 

فتخالطك م�ساعر من الفرح لأنك �سليم معافى ن�سيط قوي، حتملك قدماك اأينما تريد، ل اأمل ول اأدويه ول اأجهزة، وقلبك 

ا قريب، فهم لي�سوا يف هذا املكان على الأقل، وتتمنى األَّ  مطمئن لأنك تعلم اأن من حتب ـ عائلتك واأ�سدقاوؤك بخري ـ �سرتاهم عمَّ

ياأتوه اأبًدا.. واأق�سم اأن الهموم خارج ذلك املكان تغدو كال�سراب ويتملكك احلزن واأنت ترى �سحايا املر�س بال حول ولقوة، 

ا�ست�سلموا للقدر ولأنواع الأمل، وغابوا عن الوعي، اأما من مل يغب عنه الوعي فهو الذي يوؤملك اأكرث)اأهل املري�س(، فالذهن 

�سارد مع الذكريات احللوة، وهو الذي كان يجال�سهم وميازحهم، ويحكي لهم ما ح�سل يف يومه و الواقع املر، وهم يرونه 

ممددا بال حراك والأجهزة تطوق ج�سده النحيل، اأما اأرواحهم تعبت من اأمل بعيد واأمل يعي�سوه كل يوم، وعيونهم التي ذبلت 

من الدموع و ال�سهرق�سة اأخرى.. فعني على املري�س تراقبه وتلتقط له �سوًرا تبقى بعد الرحيل الذي يخافونه ويجهلون متى 

هو!! وعني عليك، تكاد تتو�سل اإليك. وتقراأ فيها كل الأ�سئلة، فهل من جديد يريح القلب ويداوي احلبيب؟ واقفون واجمون 

تتحرك األ�سنتهم وت�سمع لهم هم�ًسا، هي التالوات و الأدعية،وهذا هو وقتها، والر�سا بالقدر. ويا له من ركن عظيم ن�ستند عليه 

جميًعا فرتتاح اأرواحنا احلريى ونذوق طعم الإميان، فلول الإميان والر�سا ل�سئمنا احلياة. 

اأح�س�ست بالده�سة، وعلمت كم هو قوي ذلك الإن�سان، فكل من يف الق�سم يبدو معتادين على الأمر، بل واأ�سبح روتيًنا مماًل، 

كلماتهم لالأهل باردة جوفاء. حينها فكرت بنف�سي التي قد ت�سبح مثلهم يوما ما نتيجة العمل وزحمة احلياة ، فداهمني الأمل وكاأين 

مري�سة، واحلزن وكاأن كل مر�سى ICU من اأقرب النا�س يل.. ل اأريد العودة اإىل ذلك املكان وقد اأريد واهلل يفعل ما يريد. 

اأ. العنزي  - متري�س 

الطالب و الدخان
الدخان هذا الخرتاع البغي�س الذي 

اأذى الب�سرية ب�سمومه فمن ل يعرفه وقد 

انت�سر بني جميع النا�س كبريًا كان اأم 

�سغري ذكرًا اأم اأنثى ولكن عندما نعود ملن 

ي�ستعمل الدخان جند اأنهم يف الغالب من 

�سعيفوا الإميان اأو من الذين ي�ساحبوا 

رفقاء ال�سوء وهكذا.. ولكن عندما نرى 

الطالب الذين تعبوا يف حت�سيلهم العلمي 

يف التعليم العام وثابروا واجتهدوا لكي 

ي�سلوا اإىل تخ�س�س �سحي يفيدوا بها 

اأنف�سهم و وطنهم وقبل ذلك دينهم فهذا 

يدل على التفكري ال�سليم والرتبية احل�سنة والتزامهم بالدين لكن بعد هذا اأراهم 

يدخنون لي�س كلهم ولكن فئة معينة منهم فاأتعجب واأ�ساأل نف�سي ما اأ�سباب هذا 

الأمر هل هي �سعف اإميان اأم تقليد كفار اأم اإثبات رجولة يف الواقع ل اأدري واإن 

اأردت الن�سح لهم فمن اأن�سح ذاك ال�ساب العاقل طالب العلوم ال�سحية الذي يدر�سها 

ليعالج املر�سى وهو يف نف�س الوقت يحتاج اإىل عالج ويف اخلتام لعل هذا املنرب يكون 

عني على هذه الظاهرة واإزالتها باإذن اهلل.

  اأحمد علي القحطاين -املختربات الطبية

عامل من حماقاتي

“وحده”، ول  مل تكن اإ�سارته للّطبيبة بـ  

واأخواتنا  واآبائنا  اأّمهاتنا  رعاية  ت�سبيه 

ول  النهار”  “ق�ساء  بـ    بامل�ست�سفيات 

تفاعله الهجومي مع �سوؤايل ما اأثار ده�ستي، 

ما اأذهلني حقا اأنه اأحد طالب كلية الطب. 

تطمح  اأو  م�ست�سفى،  يف  تعمل  فتاة  كّل  اإىل 

للعمل هناك..اأختي الفا�سلة، تــنــّباأت يوماً 

اأنه بعد تخّرجك من الثانوية واأنت حتملني 

الكلّيات  اإحدى  اإىل  الأخ�سر"  "ملّفك 
تكوين  باأن  حلمك  جته�سني  باأّنك  ال�سحّية 

زوجة واأّماً وجّده، اأو باأّن ردَا كهذا �سي�سدر 

تعلمني  اأكنِت  امل�ستقبل"،  "زمالء  اأحد  من 

اأّنِك بانخراطِك يف جمال رعاية الآخرين من 

ْمِت  عجزتنا واأطفالنا واآبائنا واأمهاتنا و�سَ

ـ  تقدير  اأقلِّ  على  ـ  اأنِك  اأو  بنقي�سة،  نف�سك 

قّللِت من �ساأنِك يف املجتمع؟

 اإن علمت ورغماً عن اأنف حلم كلِّ فتاه فقد 

اخرتت م�ساعدة الآخرين، ف�سكرًا لِك �سّيدتي 

فاعلمي  تعلمي  مل  واإن  القلب.  اأعماق  من 

رب تنفرج الكرب، واعلمي باأنك يف  اأّن بال�سّ

وزهدك،  طهرك  ي�ستحّقون  ل  رجاله  زمٍن 

واعلمي اأّن »�ساحبنا« هذا �سياأتيه يوم ما 

زوجته  لرعاية  ممر�سة  اأو  طبيبة  ويطلب 

اأو ابنته اأو �سقيقته، وعندها �سيتمّنى لو اأن 

هناك منك األف األف.واأخريًا..لكّل من ت�سهر 

و�ست�سهر على رعاية من ل ميّت لها ب�سله، 

ل�ساحبِة  وترعاهم،  اأحّبائنا  اآلم  تخفِّف 

طبيبة  اأو  فنّية  اأو  ممّر�سة  الّطاهر  القلب 

كان  لو  �سّيدتي  اأقول:  عملها،  كان  اأّياً  اأو 

لالأنف�س اأمرها لطاأطاأت لك نوا�سيها بالقهر 

اإجالّل..ولكنني ل اَمّلك اإّل نا�سيتي..وبكّل 

وتقديرًا  �سكرًا  لك  حُتنى  هي  ها  فخِر.. 

واحرتاماً... وللحديث بقّية.

  فادي اأحمد غراب - كلّية الّطب

اإطاللة من جدة
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ج�صــر من الأفكــار

اإذا كنت تعمل يف منظمة ما ولحظت اأن رئي�س 

املنظمة ل يتلقى اإل الأخبار املفرحة، واأن الأخطاء 

وال�سلبيات حمجوبة عنه؛ فماذا تفعل اإذا كنت 

على ثقة بوجود اأخطاء ل ت�سل اإليه؟ هل اأنت يف 

ورطة؟ هل جتد اأنك حمرج اأمام زمالء العمل؟ هل 

�سيكون تدخلك مبثابة )اللقافة( اأو �سينظر اإليه كنوع 

من الإخال�س والنتماء وال�سعور بامل�سوؤولية؟ هل �سيقال لك )�سكًرا( اأو )ركز 

على عملك( واترك عنك احلديث يف �سوؤون الآخرين؟ كيف تك�سب ثقة الرئي�س 

لكي ي�ستمع اإليك وي�سدق ما تقول على ح�ساب ما يقوله الآخرين؟ هل اأنت واثق 

من معلوماتك؟ هل لديك اأدلة وحقائق؟ هل اأنت مو�سوعي اأم عاطفي فيما تطرحه 

من اآراء؟ هل ما تقدمه لرئي�سك اآراء اأم معلومات؟ هل هي وجهة نظر اأم حقيقة 

مدعومة بلغة علمية؟اإذن هذا هو مفتاح الدخول اإىل مكتب الرئي�س ونقل الأخبار 

غري ال�سارة اإليه، اإنه مفتاح املو�سوعية واحلقائق املدعومة بالأدلة والرباهني، 

فاإذا كان لديك معلومات موؤكدة ومالحظات مو�سوعية وبيانات واقعية؛ فاإنك 

بذلك متلك اإمكانات املفتاح لدخول مكتب الرئي�س وم�سارحته. اأما اإذا كنت تعتمد 

على مبداأ )يقولون( وعلى الإ�ساعات واملعلومات غري الدقيقة؛ فاإين اأن�سحك 

بالنتظار والرتاجع حتى تتاأكد من املالحظات والأخبار لأنك يف حالة اعتمادك 

على م�سادر غري موثوقة وعلى اأخبار غري موؤكدة، قد ت�سمع كثرًيا من الكلمات 

القا�سية، ورمبا يكون اأقلها ق�سوة كلمة )ملقوف( اأو )فا�سي(.لعلنا ن�ستفيد من 

ال�سطور ال�سابقة يف كيفية الت�سال بالرئي�س واأوىل خطوات هذا الت�سال اأن تفكر 

يف كيفية مقابلته، ويف اإعداد نف�سك جيًدا فيما يتعلق باملو�سوع الذي تذهب من 

اأجله.. ين�سح املخت�سون واأهل اخلربة باأن على املروؤو�س قبل الت�سال برئي�سه 

اأن ياأخذ يف العتبار عوامل مهمة ميكن طرحها على �سكل اأ�سئلة مثل:

هل تعرف رئي�سك جيًدا؟،هل لديك معلومات كافية و�سحيحة؟،هل لديك اأخبار 

طيبة تبداأ بها؟،هل �ستقدم احللول اأم امل�ساكل فقط؟،هل �ستزود الرئي�س 

باحلقائق اأم مبالحظات عامة؟،هل لديك القدرة على التنبوؤ مبا قد يطرحه 

الرئي�س من اأ�سئلة؟

ولعلنا نالحظ اأن من اأهم العوامل األَّ يكتفي املروؤو�س بعر�س امل�سكالت؛ واإمنا 

يقدم حلوًل وبدائل لها مع توفر كافة املعلومات املتعلقة باملو�سوع. ومبا اأن لكل 

رئي�س منط اإداري يختلف عن غريه؛ فهذا يعني اأن على املروؤو�س معرفة منط 

رئي�سه جيًدا، وما اإذا كان يحب التفا�سيل اأم تهمه اخلطوط العري�سة؟ وهل 

يحر�س على �سماع الأخبار بكافة اأنواعها اأم يرغب يف �سماع الأخبار الطيبة 

فقط؟ وال�سوؤال املع�سلة رغم كل ال�سطور ال�سابقة ل يزال قائًما، وهو: كيف 

تت�سرف؟ وكيف ت�سل اإىل عقل هذا الرئي�س وقلبه؟

     *املراجعة الداخلية

يق�لــــــــ�ن

يوسف القبالن*
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�ص�ء على م�صروع 

الأنظمة والل�ائح

يف اإطار م�سوؤوليات املراجعة الداخلية 

ـ ممثلة يف الإدارة العامة للتنظيم 

والإدارة ـ ويف اإطار م�سروع �سامل 

لإحداث وجتديد ال�سيا�سات والإجراءات 

 administrative Policy & الإدارية

وقد مت النتهاء من اإعداد   Procedure
برنامج م�سروع متكامل ملراجعة كافة 

اللوائح والأنظمة يف ال�سوؤون ال�سحية 

للحر�س الوطني تت�سمن حتديث وتوحيد 

كافة اللوائح والعمل على حتيديد 

الإجراءات التي تتطلب اإعداد اأنظمة 

جديدة بالتن�سيق مع الإدارات ذات 

العالقة حيث مت اإجناز عدد كبري من 

تلك ال�سيا�سات بهدف النتقال باأ�ساليب 

العمل املوؤ�س�سي والعمل اجلماعي الذي 

ي�ستند يف تنظيمه على اأ�س�س ومعايري 

موحدة ومعتمدة. 

وياأتي هذا امل�سروع تعزيًزا لثقافة تنظيمية 

تن�سد اجلودة وتوفر مرجعية نظامية 

ي�سهل الرجوع اإليها، ويحقق تن�سيق 

العمل بني الإدارات املختلفة عن طريق 

توحيد م�سوؤولية ال�سيا�سات والإجراءات 

)APPs( حتت اإدارة واحدة ت�سمن 

الأخذ يف العتبار �سمولية الروؤية.

م�اقــــف اإداريـــــة
من املواقف الإدارية التي مررت بها ول اأدعي الف�سل فيها منفرًدا عمن كنت اأعمل معهم كانت بعد عودتي من الدرا�سة يف اخلارج 

عام 1395هـ كلفت بعمل مدير عام التفتي�س يف الديوان، وكان املفت�س يكلف مبراجعة ح�سابات جهة معينة من اآخر تفتي�س 

اأجري على ح�ساباتها من قبل الديوان، وتقدمي تقرير مب�ساهداته ومالحظاته، ومل يكن هناك دليل اأو قواعد تنظم كيفية اأداء 

عمل املفت�س من الإجراءات واخلطوات، مبا يف ذلك كيفية اإعداد تقريره عن ذلك، فاجتهدت يف تنظيم ذلك كله يف )دليل عمل 

املفت�سني( الذي كان من اأهم العوامل التي ت�ساعد  املفت�س على اأداء عمله بو�سوح واإتقان. ومن �سمن املهمات امليدانية التي 

كلفت بها عندما كنت مفت�ًسا يف الديوان؛ املتابعة امليدانية لعقد اإعا�سة املر�سى بامل�ست�سفى املركزي بالريا�س وي�سمل ذلك 

التعرف اأوًل على خلفية املناق�سة وتاريخ بداية العقد وقيمته وا�سم املتعهد وبقية املعلومات التي ت�ساعد على اأداء املهمة 

التي يتحقق اأداوؤها بح�سور ت�سليم مواد الإعا�سة ليوم اأو يومني، ومطابقة الكميات امل�سلمة مع الكميات املفرت�س ت�سليمها 

�سواء من ناحية الأوزان اأو الأنواع للتاأكد من عدم وجود نق�س يف الكميات اأو اختالف يف النوعيات، اأو ت�سليم نوعيات رديئة 

اأو تالفة اأو منتهية ال�سالحية.

وقد مت اأداء املهمة، و�سبط حما�سر مبا وجد من مالحظات وخمالفات ومت ت�سمني ذلك يف التقرير املقدم عن املهمة؛ ولكن ما 

لفت النظر تلك الطريقة التي كانت تر�سو بها مناق�سة الإعا�سة على املتعهد يف هذا امل�ست�سفى ويف عدة م�ست�سفيات غريه كانت 

جتعل من امل�ستحيل اأن تر�سو على غريه، وكان ال�سر يكمن يف طريقته يف ت�سعري املواد عند تقدمي عر�سه للمناق�سة تق�سي 

بتقدمي الأ�سعار على اأ�سا�س الكيلوجرام الواحد من اأنواع مواد الإعا�سة، اأي يطلب تقدمي �سعر كيلو ال�سكر وكيلو ا وكيلو 

الفلفل الأ�سود وهكذا، بحيث يعطي للمتناق�سني قائمة ت�سمل اأنواع املواد املطلوبة، ويطلب منهم و�سع �سعر الكيلو الواحد 

من كل نوع منها، ثم جتري املفا�سلة بينهم على اأ�سا�س جمموع اأ�سعار الكيلو الواحد من كل نوع ب�سرف النظر عن الكمية التي 

�ستطلب من كل نوع فيما بعد، فكانت املتعهد من الذكاء بحيث ا�ستدل على طريقة جتعل املناق�سة وقًفا عليه دون غريه؛ اإذ 

يقوم بتحديد �سعر متدن جًدا لالأنواع التي يعرف من التطبيق العملي وجتربته يف العقود ال�سابقة اأنه ل يطلب منه اإل كميات 

�سئيلة لأنها ل ت�سكل عن�سًرا مهًما يف اإعا�سة املري�س مثل الفلفل الأ�سود اأو الهيل علي �سبيل املثال. 

وي�سع يف املقابل �سعًرا عالًيا جًدا لالأنواع التي يطلب منها كميات كبرية تبًعا لأهميتها يف مكونات الإعا�سة ب�سرف النظر عن 

�سعرها يف ال�سوق مثل الأرز واللحوم اإلخ، هذا يف الوقت الذي يقوم غريه من املتناق�سني بو�سع الأ�سعار الفعلية القريبة من 

الواقع لكل كيلو من املواد بعد اإ�سافة هام�س الربح الذي يتوقعونه، وعند ت�سريب الأنواع يف اأ�سعارها على اأ�سا�س الكيلو 

الواحد يظهر جمموع اأ�سعار املتعهد الأول ب�سكل اأقل من غريه، ول يناف�سه اأحد يف هذا؛ لأنه يعرف ال�سر دون غريه فرت�سو 

املناق�سة عليه، ولكن بعد �سحب الكميات الفعلية من كل نوع وحما�سبته يف نهاية كل �سهر تظهر الفروق الكبرية يف اأ�سعاره، 

ويت�سلم اأ�سعاف الأ�سعار الفعلية.

امل�سدر: جوهر الإدارة ـ روؤية حتليلية وتطبيقية مقارنة لنظرية الإدارة/ حممد �سريف.

ور�سة عمل ملمثلي 

التخطيط والإح�ساء

تلبية ملتطلبات تنفيذ اخلطة ال�سرتاتيجية 

للمنظومة ال�سحية، ولأهمية تعزيز ثقافة 

التخطيط واأهمية الإح�ساءات، وحتقيق 

العمل التكاملي، وتن�سيق اجلهود يف اإعداد 

اخلطط والتقارير ب�سكل تام؛ فقد وافق 

جمل�س ال�سوؤون ال�سحية موؤخًرا على 

تو�سية املراجعة الداخلية ممثلة باإدارة 

الإح�ساء والتخطيط على حتديد ممثل 

لكل اإدارة للتن�سيق مع اإدارة التخطيط 

والإح�ساء وتقدمي كافة املعلومات 

املطلوبة يف جمال توفري املعلومات 

والبيانات الإح�سائية الالزمة لإعداد 

اخلطط والتقارير مبا ي�سمن جودة 

املعلومات وتوفريها يف الأوقات املحددة.

ونظًرا لأهمية الدور الذي �سيقوم به ممثل 

الإدارة؛ فقد تقرر اإعداد وتنفيذ ور�سة 

عمل ي�سارك فيها متخ�س�سون يف جمال 

التخطيط ال�سحي لت�سليط ال�سوء على 

اأهمية التخطيط ب�سكل عام، والتخطيط 

يف املجال ال�سحي ب�سكل خا�س. و�سوف 

ي�سارك ممثلو الإدارات املختلفة يف هذه 

الور�سة بهدف التعريف بال�سيا�سات 

املتبعة يف اإعداد اخلطط والتقارير، 

وتعريف امل�سارك بدوره يف عمليات 

التخطيط والإح�ساء.

ثقـــــــافة قانـــــــ�نيــــة
من خالل املو�سوع ن�سعى جميًعا اإىل 

تثقيف اأنف�سنا بثقافة قانونية علها تفيدنا 

يف حياتنا اليومية، ومعروف اأن القانون 

يعي�س معنا ونحن نعاي�سه، وبالتايل فهو 

ل�سيق بنا، ولذلك فمن ال�سروري التعرف 

عليه واخلو�س يف جزئياته واأحكامه 

بقدر الإمكان لنكون على ب�سري منه 

لغابات حفظ حقوقنا من اأي اعتداء اأو 

هدر ب�سبب اجلهل به. ونتطرق هنا اإىل 

قاعدة �سرعية عامة يرتتب عليها عدة 

قواعد قانونية هي: )الأ�سل يف الأفعال 

الإباحة(. ويرتتب على مبداأ قانونية 

اجلرمية والعقاب اأن الأ�سل يف الأفعال 

الإباحة، واأن ال�ستثناء هو التحرمي؛ 

لأن قانون العقوبات يحدد فقط ما يعد 

جرمية ول يحدد ما هو مباح، وهذا يعني 

اأن عدا ذلك هو فعل مباح، قال تعاىل: {

هو الذي خلق لكم ما يف الأر�س جميًعا...

} البقرة ـ اآية 29، وقال �سلى اهلل عليه 

م  و�سلم: “ما حل اهلل فهو حالل، وما حرَّ

فهو حرام وما �سكت عنه، وما �سكت عنه 

فهو عفو، فاقبلوا من اهلل عافيته فاإن اهلل 

مل يكن لين�سى �سيًئا” وهذا يعني اأن 

عدا ذلك هو فعل مباح، وترتتب على 

ذلك نتيجتان هما:

ـ اأي فعل اأو �سلوك خمالف لالأخالق 

العامة اأو الآداب الجتماعية، اأو �سار 

باأي م�سلحة عامة ي�سدر عن فرد؛ ل 

جتوز املعاقبة عليه اإل بن�س قانوين 

يجرمه.

ـ العرتاف مببداأ اأن الأ�سل يف الأفعال 

الإباحة، وان ال�ستثناء هو التجرمي؛ 

ينطوي على العرتاف بقاعدة اأن الأ�سل 

يف املتهم الرباءة حتى تثبت اإدانته، 

لأن الأحكام اأو الأو�ساف تبنى ابتداًء 

على الأ�سل ل على ال�ستثناء حتى 

يثبت العك�س.

وترتتب على مبداأ اأ�سل الرباءة عدة 

نتائج بالغة الأهمية هي:

اأوًل: ل يجوز اإدانة املتهم بناًء على 

قول  املدعي وحده؛ لأن املدعي يدعي 

خالف الأ�سل، واملتهم حم�سن باأ�سل 

براءته، وبالتايل فالقول قوله ملوافقته 

هذا الأ�سل، ومما يدل على اأن التهام 

على خالف الأ�سل قوله �سلى اهلل عليه 

و�سلم: "لو يعطى النا�س بدعواهم لدعى 

قوم دماء قوم واأموالهم ولكن البينة 

على من املدعي". قال العلماء احلكمة 

يف ذلك لأن جانب املدعي �سعيف لأنه 

خالف الظاهر، فكلف باحلجة القوية 

وهي البينة لأنها جتلب لنف�سها نفًعا ول 

تدفع �سرًرا، فيقوى بها �سعف املدعي 

وجانب املدعى عليه قوي لأن الأ�سل 

فراغ ذمته، فاكتفى منه باليمني، وهي 

حجة �سعيفة لأن احلالف يجلب لنف�سه 

النفع ويدفع ال�سرر، فكان ذلك يف غاية 

احلكمة. ومن القواعد الأ�سولية يف 

الإ�سالم اأن الإن�سان يولد على الفطرة فال 

يرتكب اجلرمية لأنها اأمر �ساذ،وبالتايل 

فالأ�سل فيها العدم، والعدم يقني واليقني 

ل يزول اإل باليقني مثله، فال يزول بال�سك، 

والأ�سل بقاء ما كان على ما كان حتى 

يثبت عك�سه.

ثانًيا: اأي �سعف يف الأدلة يقوي اأ�سل 

براءة املتهم ول تفرت�س اإدانته، ول 

جتوز بناًء على اعتقاد قوي واإمنا بناًء 

على اجلزم واليقني.

اإن اجلمع بني مبداأ اأ�سل الرباءة مع 

مبداأ اأن احلكم بالإدانة ل يكون اإل بناًء 

على اجلزم واليقني يرتتب عليه اأن يكون 

هناك فرق جوهري بني احلكم بالإدانة 

واحلكم بالرباءة، فحكم الإدانة يجب اأن 

يبنى على القتناع باأدلة الإثبات، بينما 

يكتفي الن�سبة حلكم الرباءة اأن يوؤ�س�س 

على ال�سك يف القتناع بهذه الأدلة.

ثالًثا: ال�سك يف�سر ل�سالح املتهم؛ لأنه 

يقوي اأ�سل الرباءة فيه، اأو مل ياأته بناًءا 

على اأدلة غري كافية، اأو كان يناق�س 

بع�سها بع�ًسا، فالأ�سل اأنه مل ياأته، واإذا 

�سك اأنه كان قد اأتاه ا�ستعماًل حلق اأم 

عدوان؛ فالأ�سل اأنه ا�ستعمال حلق تاأكيًدا 

لأ�سل الرباءة. واإذا كانت الواقع امل�سندة 

للمتهم ثابتة ل اأنه قام �سك يف تكييفها هل 

هي �سرقة اأم خيانة اأمانة اأم حيازة مال 

م�سروق مثاًل؛ فالعربة بالو�سف الأخف 

لأنه القدر املتيقن.

رابًعا يجوز ال�ستناد اإىل دليل ا�ستخل�س 

اأو مت الو�سول اإليه بطريق غري قانوين 

للحكم بالرباءة، بينما ل يجوز ال�ستناد 

اإليه للحكم بالإدانة ح�سب الأ�سل. ويرى 

فقهاء القانون اأن اأقرار هذا املبداأ ي�ستند 

اإىل اعتبارات اأخرى عديدة تربره، من 

اأهمها:حفظ الكرامة وهو تكرمي اهلل 

لالإن�سان حماية اأمن الأفراد وحريتهم 

الفردية �سد حتكم ال�سلطة عن افرتا�س 

اجلرم يف حق املتهم.تفادي �سرر ل ميكن 

تعوي�سه اإذا ما ثبتت براءة املتهم الذي 

افرت�س فيه اجلرم وعومل على هذا 

الأ�سا�س.يتفق هذا الأ�سل العام مع 

العتبارات الدينية والأخالقية والنظامية 

التي تهتم بحماية ال�سعفاء.

ا�ستحالة تقدمي الدليل ال�سلبي، ويف هذا 

ال�ساأن يقول بع�س الفقهاء اإذا مل تفرت�س 

الرباءة يف املتهم؛ فاإن مهمة الأخري �سوف 

تكون اأكرث �سعوبة لأنه يلتزم بتقدمي دليل 

م�ستحيل وفًقا للقواعد املنطقية فاملتهم 

�سوف يكون ملزًما باإثبات وقائع �سلبية، 

وهو دليل ي�ستحيل تقدميه ويرتتب على 

ذلك اأن ي�سبح املتهم غري قادر على اإثبات 

براءته مما يوؤدي اإىل الت�سليم مب�سوؤوليته 

حتى ولو مل يقدم ممثل التهام دليالً عليه.

اإن جعل عبء اإثبات الرباءة على عاتق 

املتهم يوؤدي اإىل ازدياد ن�سبة �سحايا 

العدالة، فقد ل تتوفر الو�سائل الالزمة 

لالأبرياء لإثبات براءتهم.ولذلك حر�ست 

ال�سوؤون ال�سحية باحلر�س الوطني على 

تطبيق هذا املبداأ كونه يتوافق مع امل�سالح 

ال�سرعية والنظامية التي �سنها ولة اأمرنا 

حفظهم اهلل... قال �سلى اهلل عليه و�سلم: 

العفو خري من  الإمام يخطئ يف  فاإن   ..."
اأن يخطئ يف العقوبة".

اأحمد بن عبد اهلل الفهيد 

 م�ست�سار ق�سايا التحقيق بجهاز املراجعة 

ن�صائح لتح�صني الإدراك

هذه بع�س الن�سائح ال�سريعة التي ميكن من خاللها حت�سني اإدراكنا بغر�س  رفع 

�سدق و�سحة  حكمنا على الآخرين .

اجمع اأكرب قدر ممكن من  املعلومات عن ال�سيء حمل الإدراك . 1 .

. 2 ا�ستمع وانظر جيدًا بل وا�ستخدام حوا�سك كلها يف ا�ستقبال  اكرب قدر ممكن 

من املثريات من حولك . 

. 3  ا�سحذ ذهنك وانتباهك لهذه املثريات . 

. 4  درب نف�سك على ربط هذه  املثريات والأ�سخا�س والأ�سياء .

. 5   ا�ستخدم ر�سيد خربتك وخربات الآخرين فيما ت�ستقبله من  مثريات .

. 6 حاول اأن  ت�ستدل مبو�سوعية عن معاين لهذه املعلومات . 

. 7  ادر�س اأخطاءك الإدراكية ، وحاول اأن تعاجلها ، فاملعرفة  مب�ساكل الإدراك 

يف حد ذاتها قد ميثل ن�سف احلل .

. 8 انتبه اإىل القيم الجتماعية ال�سائدة وتاأثريها على ما  تقوم باإدراكه .

. 9 كن  ح�سا�ساً للم�ساعر والعالقات ال�سخ�سية والجتماعية املحيطة .

. 10 حاول اأن ل ت�سقط يف  فخ املظهر اخلارجي للفرد.

من كتاب ال�سلوك التنظيمي( )هذا تلخي�س بت�سرف  . 11

عبد اهلل العتيبي - حملل برامجـ  اإدارة احلا�سب الآيل

ماهي الإدارة

الإدارة هي عملية التخطيط واتخاذ 

القرارات ال�سحيحة و امل�ستمرة، املراقبة 

والتحكم مب�سادر املوؤ�س�سات للو�سول اإىل 

الأهداف املرجوة للموؤ�س�سة. وذلك من خالل 

توظيف وتطوير وال�سيطرة على امل�سادر 

الب�سرية واملالية واملواد اخلام وامل�سادر 

الفكرية واملعنوية. ويقول ديفز اإن الإدارة 

هي عمل القيادة التنفيذية.

ومن التعريفات الأكرث تكاماًل اأن الإدارة 

فن يجتمع باأربعة عنا�سر تخطيط، تنظيم، 

توجيه، رقابة.

من مو�سوعة ويكيبديا
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ا�ستمرت املناهج يف الكليات ال�سحية لعقود من الزمن 

يف تقدمي املادة العلمية البحتة على هيئة حما�سرات 

ودرو�س عملية وتطبيق مبا�سر على املر�سى. وقد كان هذا التوجة مقبول قبل ان 

تتقدم الرعاية ال�سحية بالعديد من الكت�سافات احلديثة ويزداد الوعي ال�سحي 

لدى املر�سى. وحتمت تلك التغريات اأن ي�سيف القائمون على تلك املناهج اأبعادا 

اأخرى اأعمق واأ�سمل باإ�سافة املحاور التى تعزز من مفهوم املهنية يف جمال العمل 

وت�سعى اإىل اإدخالها يف ال�سنني الأوىل من العملية التعليمية. ويتم احلر�س على يتم 

التعامل مع املري�س حتت ا�سراف ع�سو من اأع�ساء هيئة التدري�س  يكون منوذجا 

يحتذى به يف كيفية التوا�سل مع املري�س واأع�ساء الفريق الطبي، وكذلك يقدم له 

الن�سح والأر�ساد عرب التغذية الراجعة. كما ي�ساف اإىل املنهج اأهدافا تعليمية متعددة 

لزيدة املحتوى التعليمي عن العديد من اجلوانب مثل معرفة جوانب اجلودة يف 

امل�ست�سفيات، واأنظمة امل�ست�سفيات ومراكز الرعاية ال�سحية، والقيادة والريادة. و 

يتم الرتكيز على تنمية مفهوم العمل اجلماعي والتعامل مع اع�ساء الفريق الطبي 

مبختلف اأع�سائة وم�ستوياتهم. وتوجد مدار�س خمتلفة لتعزيز املهنية يف العمل مثل 

املعايري الكندية، والأطر ال�سرتالية، والربامج الربيطانية، واملقايي�س الأمريكية. 

وتهدف تلك الربامج املختلفة اىل الو�سول اىل تقدمي الرعاية الأمنة للمري�س بدون 

تعري�سة لي م�ساعفات جانبية اأو اأخطاء طبية. فعندما يتخرج طالب الطب 

يكون ملما بالأ�سا�ست املهنية للمهنة. وت�سعى املحاور التى تهتم باملهنية اأي�سا اإىل 

تو�سيع اأفق طبيب امل�ستقبل اىل اخليارات امل�ستقبلية وكيفية اختيار التخ�س�س 

وبرامج التدريب واملتطلبات املختلفة. في�ساعده على التح�سري اجليد وال�ستعداد 

املبكر حلياته املهنية امل�ستقبلية. ومل تقت�سر املهنية على الطالب فقط، بل اأدخلت 

يف مراحل التدريب يف برامج الدرا�سات العليا املختلفة. وينتج عن تطبيق تلك 

املوا�سيع اأن يتهيء الطالب على حتمل امل�سوؤولية يف بداية م�سواره الطويل، ويكون 

ذلك عرب منهجية وا�سحة. وطالب الطب اليوم يطالب مبا هو اأكرث من القراءة 

واحلفظ والنجاح يف المتحانات اإىل النظرة ال�سمولية للرعاية الطبية وال�سحية 

املقدمة �سمن فريق عمل متجان�س. اإن مناهج كلية الطب بجامعة امللك �سعود بن 

عبدالعزيز للعلوم ال�سحية حتتوى على تلك املحاور التى تركز على تنمية وتعزيز 

املهنية وتطوير الذات مع الهتمام باأن يقدم الطالب الدلة والرباهني على اأدائه. 

فالنتيجة املتواخاة �ستكون بحول اهلل ايجابية على النظام ال�سحي ككل وت�سهم يف 

رعاية طبية اأمنة للمر�سى.

ا�صت�صارات طبية

 »خواطر اأكادميية«

املهنية يف املناهج الطبية

د. حممد بن �سعد املعمري

�س: يقول �س. ع. البلوي يف ر�سالته التي 

بعث بها اإلينا لقد كرث احلديث موؤخًرا عن 

انت�سار مر�س ال�سكري وو�سفه باأنه من 

اأمرا�س الع�سر، ويعتذر عن عدم اإملامه 

مباهية هذا املر�س لأنه كما يقول غري متابع 

للمجالت وال�سفحات الطبية وما ي�سدر من 

مطويات وكتب وغريها يف هذا ال�ساأن، ثم 

ي�ساأل: ما هو داء ال�سكري؟ وما اأعرا�سه 

واأنواعه ومعدلته يف الدم والعوامل التي 

ت�ساعد على الإ�سابة به؟ 

ج: ورد يف الكتيب الذي اأ�سدرته خدمات 

التوعية ال�سحية اأن اأعداد امل�سابني 

ال�سعوديني بداء ال�سكري ارتفعت ن�سبتهم 

اإىل اأكرث من 25%، مع التنبيه اإىل اأن ما 

بني 90 اإىل 95% من اأجمايل امل�سابني 

بال�سكري هم من النوع الثاين.

ويتمثل داء ال�سكري يف ارتفاع ن�سبة 

ال�سكر يف الدم نتيجة نق�س يف اإنتاج 

هرمون الأن�سولني الذي يفرزه البنكريا�س، 

اأو نق�سان يف فاعليته، اأو كال العاملني 

معاً مما يوؤدي اإىل ارتفاعه فوق املعدل 

ما هو داء ال�سكري؟

الطبيعي، وهو نوعان: الأول: بحدث 

ب�سبب نق�س يف اإفراز الأن�سولني من 

البنكريا�س ب�سكل كامل اأو �سبه كامل، 

ومر�سى هذا النوع عادة من الذين تقع 

اأعمارهم حتت �سن 30 وميثلون ما بني 5 

ت 10% من مر�سى ال�سكري، والأعرا�س 

تبدو لديهم وا�سحة وحادة مثل العط�س 

وكرثة التبول وال�سعور بالإرهاق ونق�س 

الوزن.الثاين: بحدث ب�سبب نق�س جزئي 

يف اإفراز الأن�سولني مع نق�س يف فاعليته، 

واأعمار مر�سى هذا النوع ترتفع غالًبا 

فوق �سن 30 �سنة وميثلون من 90 اإىل 

95% من مر�سى ال�سكري.

ومعدلته بالن�سبة:

ـ  للعاديني: قبل الإفطار: 70 ـ 100 

ملجم/د�سل. وبعد الأكل ب�ساعتني 100 

ـ 140 ملجم/د�سل.

ـ  للمعر�سني لل�سكر: قبل الإفطار: 101 ـ 

126 ملجم/د�سل. وبعد الأكل ب�ساعتني 

140 ـ 200 ملجم/د�سل.

ـ للم�سابني بال�سكر: قبل الإفطار: اأكرث 

من 126ملجم/د�سل وبعد الأكل ب�ساعتني 

اأكرث من 200ملجم/د�سل.

اأما اأعرا�س النوع الثاين ـ باعتباره الغالب 

ـ فهي غالًبا ل تكون وا�سحة، ول تكت�سف 

الإ�سابة باملر�س اإل م�سادفة، غري اأن 

بع�س املر�سى تظهر لديهم اأعرا�س: كرثة 

التبول، كرثة �سرب املاء، ا�سطرابات 

الروؤية، فقدان الوزن املفاجئ، ال�سعور 

بالإرهاق واخلمول، والوخز والتنميل 

باأ�سابع اليدين والقدمني، تاأخر التئام 

اجلروح وكرثة الأكل. وترتكز العوامل 

امل�ساعدة على الإ�سابة بهذا النوع يف: 

الوارثة مثل اإ�سابة اأحد الأقارب به، 

ال�سمنة خا�سة يف منطقة البطن، جتاوز 

40 �سنة من العمر، منط احلياة اخلامل 

وعدم ممار�سة الريا�سة، ارتفاع �سغط 

الدم، ارتفاع ن�سبة الدهون بالدم، بالن�سبة 

للن�ساء الإ�سابة ب�سكري احلمل اأو ولدة 

طفل يزيد وزنه عن 4 كجم. وُين�سح 

من ي�سعر باأي من الأعرا�س ال�سابقة 

مبراجعة الطبيب املخت�س.

اللنب اأكمل الأغذية من الناحية البيولوجية.ل توجد اأي مادة غذائية ميكن اأن تقارن 

باللنب. اأف�سل الأغذية لالأطفال والنا�سئني والبالغني وامل�سنني على ال�سواء. واللنب 

يبداأ تكوينه من املواد الغذائية التي تتغذى عليها اإناث الثدييات، بعد اأن يتم ه�سم 

الطعام وامت�سا�سه وو�سوله اإىل الكبد عرب الأوعية الدموية ومن ثم اإىل خاليا ال�سرع 

اأو الثدي وقنواته ليفرز اللنب اخلال�س من كل ال�سوائب يف قنوات ال�سرع. وقد اأ�سار 

القراآن الكرمي اأىل اإنتاج اللنب واإخراجه بقدرته جل �ساأنه من بني فرث ودم “ لبنا 

الأ�سحاء ويكفيهم، ويقوي املر�سى وي�سفيهم،  لل�ساربني، يجزيء  �سائغا  “ خال�سا 
فالغدد اللبنية هي التي تفرز اللنب، ولكن الكثري من مكوناته ياأتي من اأن�سجة اأخرى 

من اجل�سم وخا�سة الدم والأمعاء. و قد ك�سف لنا العلم احلديث اأن مراحل تكوين 

اللنب تبداأ بعملية اله�سم و التي تبداأ مب�سغ الطعام و خلطها باللعاب ثم تنتقل بعد 

ذلك اإيل معدة احليوان املركبة حيث يتم اله�سم امليكانيكي و امليكروبي و الكيماوي 

للغذاء و يف احليوانات املجرتة يتم اإجرتار الكتلة الغذائية وبعد اإمتام اله�سم تكون 

الكتلة الغذائية قد حتولت اإيل فرث. ياأخذ الفرث طريقة اإيل الأمعاء الدقيقة حيث 

يتم اإفراز الع�سارات الها�سمة املختلفة )من الأمعاء-البنكريا�س-الكبد(. ثم تقوم 

اخلمالت بامت�سا�س املواد الغذائية التي مت ه�سمها حيث تاأخذ طريقها اإيل الدورة 

الدموية. ال�ستخال�س من بني الدم: يقوم الدم بتوزيع املواد الغذائية اإيل جميع 

اأجزاء اجل�سم و منها اإىل ال�سرع، و تقوم خاليا ال�سرع بامت�سا�س مكونات اللنب من 

الدم. ولوحظ انخفا�س حدوث ت�سو�س و�سقوط الأ�سنان بزيادة تناول اللنب خا�سة 

وان اإ�سافة الفلوريد اإىل اللنب اأكرث تاأثريا يف منع ت�سو�س الأ�سنان من اإ�سافته اإىل 

املاء.ذكر تقرير خرباء املركز ال�سحي الأمريكي اأف�سلية منتجات الألبان كم�سدر 

الإعجاز العلمي يف القراآن الكرمي للكال�سيوم.     

اإعجــاز تكــ�ين اللنب

الطب التكاملي املناف�س القادم
العالج بالطبيعة �سكل اأ�سا�سي من اأ�سكال عالج الأمرا�س، فهناك 

اأمرا�س اجل�سد والنف�س والروح ح�سب تف�سري  املتخ�س�سني 

يف الطب البديل، وح�سب تعريف ال�سحة املتفق عليه: »حالة 

من اكتمال ال�سالمة بدنًيا وعقلًيا واجتماعًيا ل جمرد انعدام 

املر�س اأو العجز« وهذا التعريف يتما�سى مع نظريات الطب 

البديل وتوجهات مدار�سه التي تعنى بكل جزء من هذا املبداأ. 

يظن البع�س اأن طب الأع�ساب هو الطب البديل، ونحن ب�سدد 

تو�سيح املفاهيم لأن الطب البديل هو م�سطلح ي�سف الطرق 

العالجية التي ل ت�ستخدم الطب احلديث، ويندرج حتت 

هذا الت�سنيف طب الأع�ساب وهو جزء من هذا التخ�س�س 

الوا�سع الذي يحتوي على الطب ال�سيني مبا فيه من الوخز 

بالإبر وطب الأع�ساب. الطب ال�سمويل اأو الطب التكاملي الذي 

طور فيما بعد بانتقائه الطرق العالجية املفيدة واملثبتة علمًيا 

التي ميكن ا�ستخدامها اإىل جانب الطب احلديث، وقد اأثبت 

هذا التكامل قدرته على �سد الثغرات املوجودة لدى الطرفني 

وطورت نظاًما فريًدا من نوعه ذا جناحات باهرة. اإذا عدنا 

اإىل التاريخ ف�سنجد اأن فروع ومدار�س الطب البديل ن�ساأت 

وتطورت ببيئات خمتلفة فتلب�ست بها معتقدات دينية، وهذا 

ل ي�سكك يف املمار�سة العالجية التي اأفادت ال�سعوب يف �ستى 

اأقطار املعمورة مما يف�سر ا�ستمرارها )ولكل قاعدة �سواذ(. 

فمن امل�سرق ونظرية ال�سي )الني واليانغ( وم�سارات الطاقة يف 

الطب ال�سيني اإىل مبداأ الطب الهندي الذي يعتمد على العنا�سر 

اخلم�سة: املاء، النار، الهواء، الرتاب، الفراغ وي�ستخدمها يف 

طرق عالجه وهي التغذية والتدليك الطبي حيث جند هناك 

ذكريات ... واآمال... كلية التمري�س : 

بعد �سهور قليلة من و�سويل اىل اململكة 

مع عائلتي ال�سغرية، اآتية من مملكة 

اأخرى بعيدة، دعيت اإىل مقابلة الدكتورة 

 . MCX  ديانا ملڤهيل يف اإحدى ڤلل ال

كانت الدكتورة تتحدث عن م�سروع كلية 

التمري�س للبنات وطلبت مني اأن اأكون 

ع�سوة يف هيئة التدري�س . وبعد عدة 

اأ�سابيع ، طلب مني الإلتحاق بالكلية 

لبدء العمل.  ذهبت اإىل الكلية، فاإذا 

بور�سة عمل هائلة، عّمال وموظفون من 

هنا وهناك جاءوا يح�سرون لإفتتاح 

كلية التمري�س بعد ب�سعة اأيام. خلية 

من نحل حت�سرلإ�ستقبال الدفعة الأوىل 

و بدء التدري�س بالكلية. ويبداأ امل�سوار 

... م�سوار طويل ... اأيام طويلة مّرت 

بحلوها ومّرها!اأنا�س اأفا�سل اأعطوا الكلية 

الكثري جاوؤا ورحلوا! منهم من رحل 

اىل جدة ، ومنهم من رحل اإىل اأرا�سي 

اهلل الوا�سعة،  ومنهم من انتقل اإىل ذمة 

اهلل. واأفا�سل كرث اأتوا ليكملوا امل�سوار.  

ويبقى الهدف واحد: حت�سري ممر�سة 

�سعودية ذات كفاءات عالية لتغطية العجز 

الوطني يف مهنة التمري�س. هكذا كانت 

الولدة، ولدة الكلية الأوىل و املدّللة 

والغالية لعائلة كبرية عرفت بعدها 

بجامعة امللك �سعود بن عبد العزيز للعلوم 

ال�سحية. هذه هي كليتك يا اإبنتي، كلية 

تعب ومازال يتعب من اأجلها الكثريون. 

اإبنتي احلبيبة، لي�س املهم من ياأتي ومن 

يذهب اإىل الكلية ، ولكن املهم اأن تكملي 

اأنت امل�سوار بنجاح. الأنظار كلها تتوجه 

اإليك، ولولك اأنت مل تكن هذه الكلية.  نعم 

، فاأنت التي قبلت اأن تخو�سي هذه التجربة 

اجلريئة. اإبنتي احلبيبة، وطنك يحتاج 

اإليك اأنت! نعم اأنت! فاأنت اإبنة البلد، 

تعرفني عادات وتقاليد البلد، حترتمني 

دين البلد، وتفهمني لغة البلد! كوين يا 

اإبنتي على قدر امل�سوؤولية ول تخيبي 

الآمال املعلقة عليك!اإبنتي احلبيبة،اأحبي 

درا�ستك واأحبي عملك، ف�سر النجاح هو 

احلب. فحبك لدرا�ستك هو الذي يذلل 

ال�سعوبات ومينح ال�سرب واملثابرة. ل 

تخايف من العلم ، فالعلم نور، ول اأحد 

يخ�سى النور. اإبحثي عن املعلومة يف كل 

الو�سائل املتاحة ول ت�سعي حدود لذلك. 

فالكتاب وحده ل يكفي ، واملحا�سرة 

وحدها ل تكفي ، واملنهج لي�س له حدود!  

املهم اأن تكوين اأنت باحثة باحثة ل تكل 

ول متل. فال تطلبي يا اإبنتي املعلومة 

التي ت�سّرب بامللعقة فهي �سّم للعقل!!!  

لي�س الإختبار هو وحده املهم، ولكن 

املهم ما نك�سبه من خالل التجربة! املهم 

هو  اإكت�ساب املهارات والن�سج !

 اإبنتي احلبيبة، ل تياأ�سي ! فاإن تعرثت 

اأو وقعت اأو ر�سبت فيمكنك اأن تنه�سي 

وتكملي امل�سوار. وّدعي الياأ�س اإىل الأبد 

، فالياأ�س هو عدّو قاتل للعمل! بل كوين 

دائما متفائلة وليكن الأمل دائما رفيقك، 

فما اأ�سيق العي�س لول ف�سحة الأمل!

د. هناء فاخوري

بع�س املمار�سات ال�سحيحة ولكن املفارقات يف التف�سريات 

الفل�سفية التي ينطوي عليها العالج. لقد برع اأطباء العرب 

ي بالطب العربي واأخذه من الطب  وامل�سلمني يف الطب ف�سمُّ

اليوناين وموؤلفاته التي ترجمت اإىل العربية، واأ�سهرها موؤلفات 

جالينو�س التي ترجمت يف القرن التا�سع امليالدي واأُعجب 

العرب بها، ولكن �سرعان ما بداأت انتقاداتهم لها وانتقائهم 

منها منا ينفعهم، وتزامن ذلك مع بدء احلقبة التاريخية 

التي بداأها العرب وامل�سلمون يف تطوير هذا العلم على اأيدي 

علماء اأفذاذ كابن �سينا وابن زهر. ولقد تخلل هذه الفرتة 

الطب الإ�سالمي الذي تطور يف فرتة ما بعد نزول الوحي وما 

تاله مما �ساعد يف تطور هذا العلم الذي ارتبط ارتباًطا وثيًقا 

بالطب العربي. وقد نهل الطب الإ�سالمي من الطب النبوي 

ليعلم الب�سرية اأ�سا�سيات الطب الذي اأتاه مبعجزات ربانية 

اأثبتها الع�سر احلديث.ويف ع�سرنا احلا�سر تطور الطب البديل 

والطب ال�سمويل )التكاملي( واأثبت قدرته يف عالج الأمرا�س 

املختلفة بدليل علمي وجتارب اأبهرت الدول املتقدمة يف الطب 

ففتحت له الكليات واجلامعات لتدري�س ما اتفق عليه باأنه اآمن 

ومقنن اجلرعات وذو فائدة للمري�س بال اإفراط ول تفريط، 

ومن هذه الدول اأملانيا ـ التي تعدُّ رائدة يف هذا املجال ـ ودول 

اأمريكا ال�سمالية حيث توجد تخ�س�سات للطب ال�سمويل والبديل 

م�سرح لها باملمار�سة والتعليم.. ويرتقب اأبناء هذا الوطن 

اجلهود احلثيثة لتقنني هذه العلوم وو�سع النظم لتطبيقها 

حيث اأن كثرًيا من النا�س يقبلون هذا النوع من العالج. 

 

           د. حممد مردا�س الأن�ساري

مزايا نادرة 

بكلية الطب

يف البداية ل بد من التاأكيد على برنامج 

ال�سنتني التح�سرييتني بجامعة امللك 

�سعود بن عبد العزيز من الربامج 

املفيدة، فهي تعد الطالب علميا وعمليا 

قبل الدخول يف الدرا�سة الأ�سا�سية للطب، 

اإ�سافة اإىل اأنها توفر للطالب البيئة املريحة 

لأنه الربنامج يعرف الطالب باملتطلبات 

الدرا�سية والأخالقية للبدء يف درا�سة 

الطب. وقد كان اختياري لدرا�سة الطب 

اأ�سا�ًسا بتوجيه من والدي، فهو الأب 

واملوجه والقدوة وامل�سباح الذي ي�سيء 

يل الطريق اأينما كنت. كما كانت هناك 

بع�س العوامل اجلانبية التي اأثرت يف 

قراري اخلا�س بدرا�سة الطب، فعندما 

راأيت النجاحات الطبية الوطنية التي 

تركت ب�سماتها يف خمتلف اأنحاء العامل، 

عندها قررت امل�ساهمة يف بناء الوطن، 

واأن اأخدمه يف هذا املجال. 

ويف هذا اخل�سو�س اأريد اأن اأنوه 

ب�سعوري باأهمية التوعية والإعالم 

عن اجلامعة واإمكاناتها. فالأف�سل اأن 

ننمي املعرفة لدى املجتمع عنها، وما 

ت�ستطيع اأن تنتجه من كفاءات �سحية 

موؤهلة بالعلم و العمل. واأي�سا من اأ�سباب 

اختياري لهذه اجلامعة؛ اإمكانية التطبيق 

ال�سريري يف مدينة امللك عبد العزيز 

الطبية باعتبارها من اأف�سل املدن الطبية 

باململكة والتطبيق فيها ميزة يتميز بها  

طالب هذه اجلامعة.

  وهذه الكلية توفر لطالبها بيئة هادئة 

ومريحة من اأجل اأن يبذل كل ما ي�ستطيع 

يف �سبيل التح�سيل العلمي، فعن طريق 

املجموعات ال�سغرية، واهتمام امل�سوؤولني 

واأع�ساء هيئة التدري�س بالطالب، يجعل 

الطالب يتكيف مع بيئة اجلامعة، الكل 

ينظر لنا على اأننا زمالء املهنة واأطباء 

امل�ستقبل، ال�سابق يوجه الالحق. كل هذا 

�سهل لنا التاأقلم يف اجلامعة. كما وفر لنا 

الت�سجيل الإلكرتوين الكثري من العناء 

وامل�سقة، حيث احتوى على تعليمات 

ب�سيطة وغري معقدة �سهلت التقدمي على 

اجلامعة دون احل�سور �سخ�سيا اإىل 

مقرها فرتة الت�سجيل. واأي�سا من مزاياه 

ارتباطه بنظام املركز الوطني للقيا�س 

والتقومي، حيث ياأتي بالدرجات الكرتونيا 

دون احلاجة اإىل ادخالها يدويا. اأما نظام 

المتحانات لدينا فهو نظام متطور يقوم 

يف الأغلب على الختيار املتعدد  مع 

ت�سحيحها بوا�سطة احلا�سب الآيل.

حممد عبد اهلل ال�سائع - كلية الطب
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د. هاين متيم :كفاءات على درجة عالية من الحرتاف بكلية الطب

خريج� الطب : يف كليتنا تعلمنا طرق عر�س الأبحاث يف امل�ؤمترات العلمية

تتوازى حركة البحث العلمي يف جامعة امللك �سعود بن عبد العزيز للعلوم 

ال�سحية، ويف كلية الطب على وجه اخل�سو�س مع العبء الدرا�سي 

لع�سو هيئة التدري�س، ويحظى البحث العلمي باهتمام ودعم مبا�سر من 

اإدارة اجلامعة، وتتاح للباحثني فر�سة امل�ساركة يف موؤمترات عاملية على 

امل�ستويات املحلية والإقليمية والعاملية بغر�س الحتكاك والوقوف على 

جتارب اخلرباء العامليني، والوقوف على ما ي�ستجد من معلومات يف جمال 

تخ�س�ساتهم.. كما جتد اأبحاث الطالب قدًرا كبرًيا من الهتمام والدعم 

والت�سجيع حتى يتخرج الطالب وهو ميلك مفاتيح البحث العلمي اجلاد 

واأدواته، وتدخل يف �سميم املنهج الدرا�سي. ويوفر مركز امللك عبد اهلل 

العاملي لالأبحاث الطبية بيئة خ�سبة ون�سطة لإجراء اأبحاث ودرا�سات على 

درجة عالية من التميز.. ولإلقاء ال�سوء على جهود الباحثني بكلية الطب 

من اأ�ساتذة وطالب كان لـ )نب�س اجلامعة( حوار ق�سري مع الدكتور هاين 

متيم ع�سو هيئة التدري�س بكلية الطب ندعو القارئ اإىل متابعة اإجاباته 

يف هذا ال�ساأن.

األبحاث ضمن منهج الطب
هل تعتقد اأن الن�ساط البحثي بالكلية 

م�ستويات  اإىل  و�سل  واجلامعة 

مر�سية؟

ـ ت�سم الكلية عدًدا كبرًيا من اأع�ساء هيئة 

التدري�س والباحثني ولديهم خمزون كبري 

من الأبحاث، وي�ساركون يف موؤمترات 

حملية وعاملية، ولهم درا�سات ذات قيمة 

علمية ملمو�سة، ومن الطبيعي اأن تكون 

لهذا العدد الكبري من الدرا�سات نتائج 

ممتازة مقارنة بالآخرين. وبالإ�سافة اإىل 

ذلك فاإن طبيعة الدرا�سة بالكلية تعتمد 

ا  على ت�سجيع البحث العلمي خ�سو�سً

اأبحاث الطالب، ويوجد مقرر اإجراء 

بحث علمي )م�سروع بحث( �سمن منهج 

الكلية احلديث.. ويف هذا املنحى فقد 

�سرع الطالب يف تنفيذ م�ساريع اأبحاثهم 

ال�سريرية التطبيقية امليدانية مما اأ�سهم 

ا  يف تن�سيط وتنمية البحث العلمي كمًّ

وكيًفا. وبجانب ذلك ل بد من التاأكيد على 

اأن الكلية برباجمها احلديثة وخططها 

املدرو�سة ومناهجها املتميزة حتر�س 

على تعويد طالبها على العتماد على 

اأنف�سهم يف اإجراء البحوث، ل�سيما 

اأن املنهج املطبق )التعلم املبني على 

حل امل�سكالت( ي�ساعدهم على البحث 

وال�ستق�ساء ومالحقة املعلومات يف 

اأوعيتها املختلفة، وهذا املنهج مق�سم 

اإىل جزئيات حتفزهم على ذلك بحيث 

اأن الطالب يكون لديه بحث متكامل 

عندما ينهي املقرر الدرا�سي، ولهذا اأثر 

كبري يف ت�سجيعهم على تطوير مهاراتهم 

البحثية.

وبخ�سو�س العبء التدري�سي لدى اأ�ستاذ 

اجلامعة؛ فاأود الإ�سارة اإىل اأنه ل يوؤثر 

ب�سكل كبري على البحوث العلمية، لأن 

الكوادر والكفاءات العاملة بالكلية تعدُّ 

على درجة عالية من الحرتاف رغم اأنهم 

غري متفرغني للبحث العلمي، وغالًبا ما 

ي�ستثمرون اأوقاتهم اخلا�سة يف اإجراء 

اأبحاثهم ودرا�ساتهم.  

صدى لنتائج أبحاث الكلية
نتائج وتو�سيات الباحثني.. هل جتد 

املتابعة والتطبيق؟ 

ـ منذ عامني ون�سف العام واأنا اأعمل يف 

ق�سم الأبحاث بالكلية، ولذا فاأنا على 

دراية تامة باهتمام الكلية ودعمها لهذا 

الق�سم بكل الإمكانات الب�سرية واملادية، 

وقد حر�ست ـ منذ ن�ساأتها ـ على ا�ستقطاب 

جمموعة من الباحثني املتخ�س�سني 

لي�ساعدوا يف خدمة البحث العلمي 

وتطويره.. وبخ�سو�س التو�سيات فاإن 

لها �سدى كبرًيا ونتائج اأبحاثنا متميزة، 

وت�ساهم الكلية مع اأع�ساء هيئة التدري�س 

يف ن�سر اأبحاثهم وتوثيقها عاملّيا وتبنِّي 

نتائجها مع اجلهات املخت�سة. وبالن�سبة 

للطالب فقد �ساهم عدد منهم يف املوؤمتر 

العلمي الدويل لطالب الطب يف دول 

اخلليج العربية الذي عقد مبدينة العني 

بالأمارات العربية املتحدة يف اإظهار 

بحوثهم واإك�سابها ال�سفة العلمية الر�سينة 

واملتوقعة حيث �ساهم امل�ساركون منهم 

يف اإجراء بحوث متخ�س�سة باإ�سراف 

ومراجعة اأ�ساتذة اجلامعة، وتب�سر  هذه 

البحوث مب�ستقبل علمي واعد وم�سرف 

باإذن اهلل للجيل القادم من اأطبائنا.

جهود لتطوير املكتبات
 هل تفي مكتبات الكلية واجلامعة 

مبتطلبات البحث العلمي؟ 

ـ اإمكانات املكتبة لدينا جيدة، ومع ذلك 

تبذل الكلية جهوًدا كبرية لتحقيق مزيد 

من التطور والتو�سع، واملتوفر من الكتب 

لدينا متخ�س�س وعلمي وي�ساعد الطالب 

يف م�سروعاتهم البحثية.. واأود التنبيه 

اإىل اأن البحث العلمي اأ�سبح يعتمد 

ب�سورة كبرية على ال�سبكة العنكبوتية، 

بجانب ال�سرتاك يف املجالت العلمية 

واملتخ�س�سة من خالل الإنرتنت، وهذا 

ما تتيحه الكلية ملن�سوبيها.

وت�سعى اإدارة الكلية دائًما وب�سورة 

وا�سحة وملمو�سة اإىل تطوير املكتبات 

وتزويدها بحاجتها من الكتب واملراجع 

والبحوث والدوريات املحكمة، وربطها 

باملكتبات ومراكز البحوث العاملية من 

اأجل اإتاحة الفر�سة للباحثني من طالبها 

واأ�ساتذتها لالت�سال باأوعية املعلومات 

املختلفة واحل�سول على املعلومات التي 

تدعم اأبحاثهم. وهذا ف�ساًلً عن التعاون 

مع الكليات النظرية يف جامعات عريقة 

ومرموقة، ولذلك فالكلية حري�سة على 

تنظيم موؤمترات حملية ودولية وامل�ساركة 

يف املوؤمترات التي تعقد جامعات اأخرى، 

وكذلك على تبادل املعلومات واخلربات، 

وتتو�سع يف املجال اخلا�س بال�سرتاك يف 

الدوريات العلمية املحلية والعاملية من 

اأجل تطوير البحث، ويتوقع منها املزيد 

يف هذا املجال خا�سة فيما يتعلق باأبحاث 

الطالب باعتبار اأنها ت�سم خربات وكفاءات 

ومتخ�س�سني يف البحث وتطويره، 

رون جل اأوقاتهم لرفع اإمكانات  وُي�سخِّ

الطالب وقدراتهم البحثية، والطالب 

يحظى باأولوية ق�سوى يف الهتمامات 

العلمية لع�سو هيئة التدري�س.

تعاون مع جامعات مرموقة 
ما مدى التعاون مع اجلامعات داخل 

ال�سعودية وخارجها؟ 

ـ التعاون مع اجلامعات على امل�ستويني 

الداخلي واخلارجي يف جمال تطوير 

البحث العلمي يتقدم اإىل الأمام ب�سورة 

كبرية ويحقق طفرات ملمو�سة، واجلامعة 

تكثف تعاونها وات�سالتها مع مثيالتها 

يف اجلامعات الأخرى املحلية والدولية 

لتطوير العمل البحثي، ولتوطيد اأوا�سر 

التعاون العلمي، وتدرك متاًما اأن التوا�سل 

مع اجلامعات �سرورة ق�سوى، وقد خطت 

يف ذلك خطوات وا�سعة مع جامعات عاملية 

باأ�سرتاليا وهولندا وكندا وبريطانيا 

والوليات املتحدة الأمريكية.. ولديها 

جمل�س ا�ست�ساري ي�سم نخبة من كبار 

العلماء املتخ�س�سني من جامعات عاملية 

مرموقة وذات �سمعة علمية وا�سعة. ومما 

يدعو للفخر اأن كلية الطب اأُدرجت �سمن 

قائمة الكليات الطبية العاملية.

دعم البحث املتخصص 

ما حجم براءات الخرتاع باجلامعة؟ 

ـ حجم براءات الخرتاع يت�سارع ب�سورة 

معقولة لدى اأغلب اجلامعات، ويف جامعتنا 

هذه على وجه اخل�سو�س، وي�ستلزم ذلك 

زيادة دعم البحوث وت�سجيع الباحثني 

واملخرتعني اأكرث فاأكرث، وم�ساعدتهم على 

ت�سجيل اخرتاعاتهم وتوثيقها.. واجلامعة 

لدينا تتجه اإىل البحث املتخ�س�س 

ودعمه، ولذلك فقد اأن�ساأت مركز امللك 

عبد اهلل العاملي لالأبحاث الطبية، وي�ساهم 

هذا املركز و�سي�ساهم مب�سيئة اهلل يف 

ت�سجيل براءات الخرتاع والكت�سافات 

باجلامعة، وحتفيز الباحثني على اختالف 

م�ستوياتهم من خالل ما ير�سده لهم من 

دعم وما يخ�س�سه من جوائز للبحوث 

املتميزة، ويعمل كذلك على تبنيِّ الرباءات 

والكت�سافات العلمية، والتوا�سل مع 

املوؤ�س�سات املحلية والعاملية املعنية 

لت�سجيلها حفاًظا على حقوق اأ�سحابها، 

ومينح اأبحاث الطالب اأهمية كبرية 

باعتبارهم علماء امل�ستقبل.

بحوث الطالب تبهر اجلميع 
كيف ترى بحوث الطالب وقيمتها 

الأكادميية والعلمية؟ وماذا حققوا يف 

موؤمتر العني؟

ـ اأ�ستطيع القول اإن بحوث طالبنا لها قيمة 

علمية عالية جًدا، والنطباع عنها ممتاز، 

وهي متقدمة كثرًيا مقارنة ببحوث طالب 

اجلامعات املحلية الأخرى وغريها من 

البحوث التي قدمت من قبل طالب اآخرين 

يف موؤمتر طالب الطب الذي اأقيم موؤخًرا 

مبدينة العني، وتكت�سب قيمتها العلمية 

من حيث موا�سيعها املختارة.

اأما بالن�سبة للم�ساركة يف موؤمتر العني 

فقد منحت الطالب دعًما معنوًيا وا�سًحا، 

و�ساهمت يف ت�سجيعهم، واأك�سبتهم مزيًدا 

من اخلربة واجلراأة على املناق�سة، 

والقدرة على ال�ستفادة من خربات 

الآخرين.. وقد رفعت هذه امل�ساركة ا�سم 

اجلامعة على خارطة جامعات دول جمل�س 

التعاون لدول اخلليج العربية نظًرا لأنهم 

قدموا 15 درا�سة بحثية، بينما م�ساركة 

غالبة اجلامعات مل تتجاوز 10% من عدد 

البحوث املقدمة من طالبنا.. وكان تاأثري 

امل�ساركة اإيجابًيا، وكثري من امل�ساركني 

كانوا مبهورين ومنده�سني لهذا العدد 

من الأبحاث ونوعيتها، ومن م�ستوى 

الطالب املتقدم.

حاجتنا ملعرفة أوعية النشر
كيف ميكن تو�سيع دائرة ن�سر اأبحاث 

الكلية يف اأوعية ن�سر حملية وعاملية؟

ـ ترتكز اأهم اخلطوات يف تنمية خربات 

الباحثني فيما يتعلق بالتوا�سل مع 

الدوريات وموؤ�س�سات البحث لدى 

الباحثني بالكلية، خا�سة واأن الإمكانات 

املادية متوفرة، وحتظى الأبحاث بالدعم 

ال�سخي الذي تقدمه اجلامعة، وميكن 

جتاوز تفعيل الن�ساط البحثي من خالل 

التوا�سل بني الزمالء واجتذاب خربات 

خارجية ت�سد حاجة اجلامعة يف خمتلف 

جمالت البحث العلمي، ول بد بالن�سبة 

للباحثني من الإملام بطرق الن�سر العلمي، 

لأن الباحث قد ينهي بحثه بنجاح؛ ولكنه 

يجد نف�سه اأمام عدم الإحاطة الكافية 

باأوعية الن�سر، وهذا رمبا يوؤدي اإىل 

تعطيل اأو تاأخري ن�سر العديد من الأبحاث. 

وي�ستدعي ذلك دعم براجمنا مبزيد من 

الكفاءات املتخ�س�سة يف كيفية الن�سر 

من اأجل نقل خرباتهم ومهاراتهم يف هذا 

اجلانب اإىل كوادرنا.

ارتباط وثيق ألبحاثنا بحاجة 
القطاعات الصحية؟

ما مدى ارتباط اأبحاث اجلامعة بحاجة 

القطاع ال�سحي؟

ـ ترتبط اأبحاث اجلامعة ارتباًطا وثيًقا 

مبتطلبات وحاجة القطاع ال�سحي حيث 

تتوفر الكفاءات املوؤهلة تاأهياًلُ عالًيا 

باعتبارها جامعة متخ�س�سة يف العلوم 

ال�سحية و�ساحبة الريادة يف هذا املجال، 

وهذه م�ساألة بديهية لأن اأغلب الباحثني 

باجلامعة مرتبطون بامل�ست�سفى واملدينة 

الطبية مما يعك�س واقع وموا�سع البحث 

التي عادة ما تكون مرتبطة باحلالت 

التي يتعاملون معها يف ن�ساطهم اليومي.. 

واجلامعة وفق خططها وبراجمها تدعم 

ب�سخاء جميع الأبحاث التي تلبي حاجة 

القطاع ال�سحي وتوؤدي اإىل تطوير وترقية 

اخلدمات ال�سحية، ويف الوقت نف�سه فهي 

ترتبط بطموحات املواطنني يف احل�سول 

على خدمات متطورة تتعامل مع جميع 

الأمرا�س والإ�سابات مما ي�ساهم يف رفع 

م�ستوى اخلدمات ال�سحية املقدمة.

ويف ذات املنحى، ول�ستطالع اآراء الطالب 

حول جامعتهم وكليتهم ومناهجها ثم 

اأبحاثهم وم�ستوياتها، وم�ساركاتهم يف 

املوؤمترات الداخلية واخلارجية كان لنا 

لقاء مع خريجي الدفعة الأوىل بالكلية و 

طبيبي المتياز �سامي حممد اليامي وعبد 

الرحمن املطريي 

ما روؤيتكما حول الكلية و اجلامعة؟

ابتدر احلديث �سامي اليامي فقال 

اأفتخر بانت�سابي لهذه الكلية يف هذه 

اجلامعة الفتية، حيث اأنها متكنت يف 

حوار: حممود اأبو الطبول 
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د. هاين متيم :تعاون وثيق مع جامعات عاملية مرم�قة

خريج� الطب :مناهجنا مطبقة بطريقة علمية متميزة وم�اكبة ملتطلبات الع�صر

فرتة وجيزة جدا من تر�سيخ قواعدها 

واتخاذ مكانة لها يف الو�سط التعليمي 

الطبي فاقت مثيالتها من الكليات التي 

�سبقتها بع�سرات ال�سنني.

ويقول عبد الرحمن املطريي بف�سل اهلل 

ثم بف�سل الرعاية والدعم الدائمني من 

القيادة الر�سيدة ومن ثم القائمني على 

هذا ال�سرح التعليمي املتميز تتحقق 

الجنازات و�سخ�سيا اأرى اأن جامعة 

امللك �سعود بن عبد العزيز للعلوم 

ال�سحية تعتمد اأف�سل الو�سائل التعليمية 

والطرق املنهجية للم�ساعدة يف تقدمي 

اأف�سل الكفاءات الطبية املتميزة املواكبة 

ملتطلبات الع�سر احلديث لتقدمي اأف�سل 

م�ستوى للرعاية ال�سحية وخلدمة هذا 

الوطن املعطاء 

هل تتميز هذه اجلامعة عن غريها من 

اجلامعات؟

بالطبع تتميز بعدة نقاط عن غريها 

ـ هكذا ي�سارع اليامي اإىل التاأكيد ـ 

ويتابع ومن هذه النقاط:طبيعة طالبها 

احلا�سلني على درجة البكالوريو�س يف 

اأحد العلوم ال�سحية ، طبيعة مناهجها 

وطرق تدري�سها، اأ�ساتذتها املتميزون 

على امل�ستوى الإقليمي والعاملي،  

التطبيق العملي مبدينة امللك عبد 

العزيز الطبية

التطبيق ال�سريري والحتكاك باملري�س 

ومرافقيه منذ ال�سنوات الأوىل.. وغري 

ذلك.ويرى املطريي اأن لهذا اجلامعة 

ميزة خا�سة، فيقول: جميع اجلامعات 

ال�سعودية متميزة وهلل احلمد على 

امل�ستوى الإقليمي ولكن يظل هنالك 

بع�س الفروق بني اجلامعات ولكل 

جامعه متيزها و تخ�س�سها ومبا اإنني 

قد اأتيحت يل الفر�سة يف ال�سابق بالدرا�سة 

يف جامعه اأخرى بالطريقة التقليدية فاأنا 

بكل مو�سوعيه اأرى واأتلم�س الفرق 

�سواء من خالل املنهج الدرا�سي املتميز 

و طريقة الدرا�سة احلديثة املبنية على 

حل امل�ساكل والرباهني مبا يتالءم مع 

التطور ال�سريع يف املجالت الطبية اأو 

من خالل احلر�س على التطوير التعليمي 

امل�ستمر املبني على احدث الدرا�سات و 

الأ�ساليب العلمية واملنهجية يف جامعه 

امللك �سعود بن عبد العزيز املتخ�س�سة 

بالعلوم ال�سحية 

املنهج الدرا�سي ..... هل ت�سعران باأنه 

و�سيلة مثلى لتاأهيل الطالب؟ وما حجم 

ال�سعوبة فيه؟

ي�ستهل املطريي الإجابة على هذا ال�سوؤال 

قائاٍلً: بكل تاأكيد املنهج الدرا�سي مدرو�س 

ومطبق بطريقه علميه متميزة، بالإ�سافة 

اإيل اجلهود الدائمة من القائمني على 

اجلامعة للتقييم امل�ستمر للمنهج و للتطوير 

وبالن�سبة لل�سعوبات فهي متواجدة يف 

خمتلف جوانب احلياة ب�سكل عام و 

لطالب الطب ب�سكل خا�س و لكن باجلد 

و الجتهاد واملثابرة ي�ستطيع الطالب 

التغلب على ال�سعوبات و ت�سخريها 

للم�سي قدما نحو النجاح العلمي و 

العملي باأذن اهلل.

   ويوؤمن اليامي على ما ذهب اإليه زميله 

ويرى اأن املنهج الدرا�سي)التعليم 

بالتعر�س للحالت املر�سية( من املناهج 

التي اأثبتت جدارتها منذ القدم، ومتتاز 

الكلية بدجمها لهذه الطريقة بطرق 

التدري�س املعتادة بطريقة جميلة اآتت 

اأكلها ونتجت عنها خمرجات رائعة.

طريقة التدري�س هل تختلف عن الكليات 

الأخرى؟ 

اكتفي اليامي مبا اأورده يف اإجابته على 

ال�سوؤال ال�سابق، اأما املطريي فيوؤكد 

اأنها تختلف من حيث ال�سكل وامل�سمون، 

ويرى اأن لكل طريقه اأهدافها ومميزاتها 

فالطريقة التقليدية يف الدرا�سة تعتمد 

على املحا�سرات والتعليم من طرف 

واحد، وعدم الربط بني التعليم النظري 

والعملي، بالإ�سافة اإىل طريقة التقييم 

املعتمدة على الختبارات الدورية 

وال�سنوية فقط، اأما يف جامعه امللك 

�سعود بن عبد العزيز للعلوم ال�سحية 

فالدرا�سة تعتمد على التعليم املبني على 

حل امل�ساكل والرباهني والربط الدائم بني 

التعليم النظري والعملي وطريقة التقييم 

تعتمد على التقييم امل�ستمر والختبارات 

الدورية وال�سنوية.

ماذا ا�ستفدت من جتربة طالب الطب 

يف موؤمتر دولة الإمارات العربية 

املتحدة ؟

يوؤكد املطريي اإىل اأن التجربة كانت ناجحة 

ومثمره على جميع الأ�سعدة من حيث 

متثيل اجلامعة ب�سوره م�سرفة وامل�ساركة 

يف تقدمي البحث العلمي بجانب الحتكاك 

مبدار�س طبية خمتلفة والإملام مبختلف 

البحوث امل�ساركة يف املوؤمتر.

كما يوؤكد اليامي لقد ا�ستفدت الكثري.. 

ومن اأهم ذلك:

تعلم اأ�ساليب البحث العلمي وطرق عر�س 

الأبحاث يف املوؤمترات العلمية

ال�ستفادة من خربات عاملية واأ�ساتذة 

مرموقني قدموا حما�سرات غاية يف الأهمية 

يف خمتلف املجالت وال�ستفادة من ور�س 

العمل التي اأجريت هناك 

التعرف على خربات من خمتلف الدول 

يف جمال التعليم الطبي

وغري ذلك كثري

بحوث الطالب ل تخرج عن متطلبات 

النجاح اأو التخرج .... ما راأيك؟

يبادر اليامي اإىل النفي ب�سدة، ويقول 

هذا غري �سحيح، فالبحث العلمي 

طريق ولي�س هدًفا، ومن يظن غري ذلك 

فهو خمطئ.

ويوؤكد املطريي ما ذهب اإليه زميله اليامي 

فيقول: ل اعتقد اأن م�ستوى البحوث 

املقدمة ل يخرج عن متطلبات التخرج 

والنجاح فقط فامل�ستويات البحوث املقدمة 

يف اجلامعة عاليه وقابله للن�سر و التقدمي 

يف اأف�سل املجالت واملوؤمترات الطبية 

و ت�ساهم يف التقدم العلمي يف خمتلف 

املجالت الطبية وهذا من اأهم اأهداف 

اجلامعة تخريج كفاءات علميه طبية 

تعي اأهمية البحث العلمي و ت�ساهم يف 

تقدمي البحوث العلمية.

م�ستوى اأبحاث طالب هذه اجلامعة 

مقارنة باجلامعات الأخرى؟

احلمد هلل ـ يوا�سل املطريي ـ فاإن الوطن 

ينعم باأجيال �ساعده وواعده حتاول تقدمي 

اأف�سل الأبحاث العلمية، ومعظم الأبحاث 

املقدمة �سواء من جامعتنا اأو اجلامعات 

الأخرى ارتقت اإىل الهدف املن�سود وهو 

امل�ساركة والنهو�س بالبحث العلمي، 

ومتيزت جامعتنا من حيث نوعية وكمية 

البحوث املقدمة واحلمد هلل.

ويتفق اليامي مع املطريي فيقول جامعتنا 

قدمت وهلل احلمد اأكرب عدد من البحوث 

مقارنة باجلامعات الأخرى، وذلك اإذا 

ما قورن عدد امل�ساركني من كل جامعة 

بعدد اأبحاثهم، وكذلك م�ستوى امل�ساركة 

كان من اأف�سل امل�ستوبات.

�سعورك واأنتم حتققون املركز الأول 

يف المتياز؟

يرى املطريي اأن هذا طموح كل اإن�سان 

جمتهد و مثابر، ويقول والأهم من ذلك 

اأن يوفقني اهلل خلدمه النا�س مبا ير�سيه، 

والإ�سهام باإجناح املنظومة ال�سحية يف 

هذا الوطن الغايل.

اأما اليوم فيطرح ت�ساوؤًلً حول هذا 

ال�سوؤال: هل تق�سد يف امتحان معادلة 

ال�سهادة الطبية ال�سعودي؟ ثم يوا�سل 

قبل اأن يتلقى الإجابة: احلمد هلل اأول 

واآخًرا، فتوفيق اهلل عز وجل كان هو 

اأ�سا�س جناحنا وتفوقنا يف ذلك المتحان، 

واأثبتنا فيه اأن جامعتنا هي الأف�سل بني 

اجلامعات ال�سعودية يف اإعداد اأطباء 

امل�ستقبل.

حاورهم:ه�سام اليتيم●

يف معر�س حديثهم حول املميزات 

والت�سهيالت التي متتعوا بها يف جامعة 

امللك �سعود بن عبد العزيز  للعلوم 

ال�سحية قال" اأحمد فالح الفالح" 

و"عمر �سعد حممد الهدلق": "اإن عدد 

الطالب يف الكلية اأقل من عدد الطالب 

الكبري اإذا ما قورن بجامعات اأخرى 

ليوؤخذ  منا�سب  هو  "مكتظة" وبالتايل 
الطالب فر�سة كافية " ، واأ�سافوا:" 

لي�س هناك ا�ستعالء على الطالب الذي 

يتمكن من لقاء الأع�ساء والإداريني 

ب�سهولة " وا�سفني هذا الأمر اأنه " 

اأ�سهل من لقاء طالب بالثانوية العامة 

ملدير املدر�سة".

الطالب عربوا عن م�ستوى التقدم 

التقني، وت�سجيع الإبداع وم�ستوى 

التوا�سل بينهم وبني اأع�ساء هيئة 

التدري�س، والإدارة، موؤكدين اأن " 

�سوتهم م�سموع" وهذا ما يجعل 

جامعتهم تت�سابه، مع اجلامعات 

العاملية ذات التجربة العريقة التي 

متتد ملئات ال�سنني.

طالب ال�صنتني التح�صرييتني:�ص�تنا م�صم�ع وقادرون على التميز

ودعا الطالب اإىل ال�ستفادة من اخلربات 

الأجنبية املتطورة يف جمال دعم التوا�سل 

بني طالب اجلامعات ال�سعودية وجامعات 

وكليات الطب يف العامل وربطهم من 

خالل التقنيات والت�سالت مع نظراء 

لهم بهدف تبادل املعلومات واخلربات، 

اإ�سافة اإىل "ا�ستخدام الطالب يف نه�سة 

اجلامعة".

وو�سف عدد منهم اأثناء احلوار الذي 

اأجرته معهم "نب�س اجلامعة" حول ما 

تعنيه لهم جامعة امللك �سعود بن عبد 

العزيز للعلوم ال�سحية باأنها" اجلامعة 

الفتية النابغة" لأنها اأثبتت ـ رغم �سنوات 

عمرها القليلة ـ نبوغا باملقارنة مع 

جامعات كثرية حملية وعاملية تعاملوا 

معها اأو در�سوا فيها لفرتة من الوقت 

قبل اللتحاق باجلامعة.

من جهته قال"عبد العزيز �سلطان 

ال�سنيفي": "كان يل جتربة �سابقة مع 

واحدة من اجلامعات ال�سرتالية والتي 

ميتد عمرها اىل مئات ال�سنني وا�سمها 

جامعة "مونا�س" وانتقلت اىل جامعة 

امللك �سعود بن عبد العزيز للعلوم 

ال�سحية لأجد اأن هناك نقاط ت�سابه 

كثرية  بني هذه اجلامعة الفتية وتلك 

العريقة، فهناك توا�سل مع الأق�سام 

الإدارية وهذا ينعك�س على راحة الطالب 

النف�سية وي�سهل حل امل�سكالت، كما اأن 

التقدم التقني براأي لدينا اأف�سل حيث 

توفر املعدات والو�سائل احلديثة"

ويف معر�س ردهم عل �سوؤال ل "نب�س 

اجلامعة"، : هل تعتقد اأنك قادر على 

التميز يف جمال املهنة وعلى القيادة؟؟ 

حيث وجه ال�سوؤال لهم يف �سوء ا�ست�سرافهم 

مل�ستقبلهم بعد التخرج، وطلب الإجابة 

بكلمة واحدة اأجابوا: "نعم"، وقد بدت 

الثقة عليهم وظهر تفاوؤلهم بالقدرة على 

اكت�ساب املهارات الالزمة للنجاح.  

وعرب الطالب عن اعتقادهم باأن طريقة 

التدري�س واملناهج، التي تعتمد على 

تدريب الطالب على جتاوز العقبات  

والتفكري والإبداع هي و�سيلة حديثة ، 

وكونهم مل يدخلوا ميدان املواجهة مع 

املنهاج الطبي باعتبارهم، يف ف�سلهم 

الأول لدرا�سة اللغة الجنليزية، وبع�س 

املواد امل�ساعدة، ال انهم يرحبون 

بهذه الآلية والتي يعتقدون اأنها تنمي 

الإبداع من خالل العتماد على جهود 

الطالب وحده يف جتاوز امل�سكالت، التي 

ت�سابه تلك التي قد تعرت�سهم مع بدء 

م�سريتهم املهنية

و تناول هذا اللقاء مع الطالب الت�سهيالت 

التي يتمتع  بها  الطالب يف جامعة امللك 

�سعود بن عبد العزيز والتي حتفز على 

النجاح وامليزات التي جتذب طالب الطب 

يف هذه اجلامعة اإىل الإبداع واعتماد 

املنهاج الدرا�سي احلديث على تدريب 

الطالب لتجاوز العقبات والتفكري 

والإبداع ، وتناول اأمثال واقعية على 

حت�سن مهاراتهم العلمية والعملية ، 

ومدى ال�ستفادة من املن�سئات املتعددة 

واملرافق اجلامعية التي تتوفر لهم، واأهم 

الن�ساطات التثقيفية اأو الريا�سية. 

من جهته  عقب "عبد الرحمن يو�سف بن 

عبد الرحمن اخل�سري" على هذا املو�سوع 

حيث قال: "اإن الهتمام بالطالب كبري 

ولذلك يتم الرتكيز على الطالب ب�سخ�سه 

وطريقة التدري�س يف اجلامعة ممتازة، 

�سحيح اأنها يف بدايتها ويتوقع اأن تكون 

من اأح�سن اجلامعات يف اململكة م�ستقبال 

، واأنا اأحب اأن ا�سميها " الطفل النابغة" 

مبعنى اأنها جامعة فتية ومع ذلك تتفوق 

على غريها

اأما "تركي عبد اهلل ال�سلعان" فقد قال:" 

اجلامعة لديها اإمكانيات ولديها م�ستقبل 

وفريدة من نوعها من ناحية املناهج ، 

متميزة عن بقية اجلامعات يف هذا ال�ساأن" 

واقرتح الطالب يف �سياق احلديث عما 

تناله بع�س اجلامعات املحلية والدولية 

من دعاية قد تبالغ يف تو�سيفها يف الواقع، 

الرتكيز على دعم الإعالم اجلامعي حتى 

توؤخذ جامعتهم حقها يف ذلك، معربني عن 

ا�ستعدادهم للم�ساهمة يف ذلك مبجهودهم 

ووقتهم.
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�صج�ن

بني التمّيز والتمييز

تتماوج يف املجتمع تيارات فكرية عديدة 

وتتداخل بحيث تكاد ت�سيع معاملها، 

غري اأن ما ميكن متييزه من بني كل هذه 

الفو�سى من الأ�سوات، هما نغمتان 

مميزتان: اإحداهما ت�سرب على وترية 

الهوية واخل�سو�سية واملبالغة يف اخلوف 

عليهما، حد اعتزال كل ما يحدث يف الـ)ما 

حول(، والأخرى ت�سرب يف اجتاه معاك�س 

على وترية العاملية والنظام العاملي 

املوحد، الذي ل متايز داخله اإل بقوة 

الدولر واليورو. وكالهما نقي�سان لو 

ترك لهما املجال ملزقا اأي كينونة وحولها 

اإىل عدم. فالعزلة والنغالق احلاد خوفا 

من التغيري زادت من حدية عالقتنا مبا 

هو خارج، حتى اأ�سبحنا حمط اأنظار 

اجلميع، وت�سخمت اأخطاوؤنا يف اأعينهم، 

كما ت�سخمت نظرتنا لأنف�سنا �سهداًء 

للتمّيز والتمييز يف الوقت ذاته. ومبا اأننا 

يف الوقت نف�سه ل ن�ستطيع اإل اأن نكون 

جزءا من العامل، منخرطني يف خمتلف 

منظماته الإن�سانية، فقد اأ�سبحنا حمل 

ت�ساوؤلت، وحما�سبة دقيقة وقا�سية 

حتى يف اأدق خ�سو�سياتنا. وهذا هو 

احلال الذي يوؤول اإليه كل نظام ي�سعى 

لالنغالق التام، يف ظل حاجته لالندغام يف 

كيانات اأخرى. وعلى اجلانب الآخر، يعد 

النفتاح التام الذي يذيب كل خ�سو�سية 

خمالفا �سنن الطبيعة احليوية التي خلق 

عليها الكون، فالختالف اأ�سا�س كل نظام 

للحياة، ابتداء من نواة الذرة، وحتى 

ال�سماء والأر�س وما يظالن ويقالن 

من كائنات وكينونات. لقد كنا يف عزلة 

فر�سها علينا موقعنا اجلغرايف يف �سحراء 

منقطعة، اأو قمم معتزلة، و�سحيح اأننا 

الآن نعي�س عامل القرية الواحدة، واأننا 

ينبغي اأن نتخذ لنا موقعا يالئمنا يف هذا 

العامل اجلديد، لكن هذا ل يعني اأننا 

يجب اأن نختار واحدا من اثنني، واأن 

خيارا يلغي الآخر بال�سرورة، بقدر 

ما يعني اأننا نحتاج لنوع من احلوار 

والتوا�سل والتعارف من جديد، وفق ما 

اأقرته ال�سرائع كلها من احرتام اإن�سانية 

الإن�سان، وحريته التي يعرف العقالء اأنها 

تنتهي عند امل�سا�س بحرية الآخرين.نحن 

بالأحرى يف مرحلة من احلراك الجتماعي 

والفكري والثقايف ي�سح عليها الو�سف 

بـ )عنق الزجاجة(، وهي مرحلة متوج 

بالفو�سى اخلالقة، وهي خالقة مبعنى 

اأنها وفرت بيئة احتكاك قوي بني الأفكار 

والتوجهات املختلفة، �ساعد على ت�سّكل 

تيارات خمتلفة وطارئة، وعلى اإيجاد 

بيئة �ساحلة للتجريب يف كل املجالت، 

من دون اأن جنريها لأي حكم قيمة م�سبق، 

فهناك تيارات فكرية اأخذت تنق�سم على 

نف�سها وتن�سطر لتنتج كيانات جديدة، 

واأخرى اأخذت تعيد �سياغة نف�سها يف ظل 

ما يجّد من معلومات وج�سور ك�سفت عن 

كثري مما كان كامنا حتت الرماد. حتى 

اأن كّتابا عديدين اأخذوا يعيدون اإ�سدار 

كتاباتهم وتدوير اأفكارهم ومراجعتها يف 

هذه البيئة املنتجة. مثل هذه املراجعة 

ال�سادقة للذات هي ما تفتقده اأمتنا 

وين�سده وطننا يف �سريه احلثيث نحو 

نه�سة تنموية �ساملة، حتتاج كل 

فكرة وكل نب�سة وطنية خمل�سة لتجد 

منافذها ال�سحيحة، وت�ستقيم فيها من 

دون عوائق.

اأ�سماء الزهراين

asma@alzahrani.com
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معرتك اإثبات جدارة حمتدم. بكاريزمية اآ�سرة و قدرات خطابية اإقناعية هائلة،كانت هي جل عتاده و زاده 

يف مارثون اإنتخابي حا�سم،هو يف الأ�سل وجه اآخر ملاكينة �سناعية �سر�سة و معقدة، تدار بوقود خا�س 

اأنتجه جمتمع جمبول على متجيد القوة.لتاأتي القوة هذه املرة رافلة يف دثارات التفكري اخلالق و الثقة 

بالنف�س و الب�ساطة املحببة و ال�ستغالل احلاذق لطاقات اللغة و توظيفها بتكثيف مكتمل الدللة و التاأثري.

فقد بزغ  جنم اوباما كمر�سح خال�سي حامل، و كمتحدث عام موؤثر و موهوب،لري�سي بذلك يف الأذهان منوذج 

جديد و موحي لرئي�س حمتمل ،يطل بج�سمه النحيل من �سرفة عامل الكلمة، ككاتب و �ساعر ر�سني يبذل 

للعيان خزانته املالأى بالروؤى و الأفكار. و املالحظ ملحتوى و �سياغة خطابات اوباما اجلماهريية، يجد 

اأنه قد اعتمد على تفكري اإبداعي يقوم على الب�ساطة، والنفتاح، و تفادي الإغما�س والتعابري امل�ستغلقة. 

كما اإعتمد يف �سق اآخر على امل�ساركة و اقت�سام امل�سئولية ، وجتنب التمركز حول الذات و الإنفراد بالراأي، 

مرتكزا على  قدرات ات�سالية و ان�سجامية خا�سة ،و على تكنيك لغوي ي�ستند على تفادي ا�ستخدام  �سمري  

املتكلم املفرد،و الإكثار من ا�ستخدام �سيغ �سمري املتكلمني واملبني للمجهول.

و قد برهن اوباما  حتى الآن على اأنه اأ�سوب حد�سا و اأنفذ ح�سا من اأن ي�سقط خطابه يف دركات الإطالة 

املرتهلة ، و الت�سويفات الإن�سائية، و التعقيد و الإيغال والإبهام و التكلف، و فجاجات املبا�سرة و الوعظ 

، و الدمياغوغية الهاذية والتح�سيد الدهماوي، والهتافية الرثة ، و تهوميات طواووي�س الإنتلجن�سيا. 

اإ�سافة اىل مقدرة اوباما الالفتة على ا�ستمالة اجلمهور،  بقوة الإ�ستهالل املوؤثراملوجز الذي غالبا 

ما يتخذه مدخال  قويا لطرح منطقي متب�سر ،قادر على النفاذ اىل الأذهان و امل�ساعر �سواء ب�سواء..

باإيقاع �سوتي مدرو�س، و عبارات ت�سع بطاقتها ال�سعرية و بو�سوح و �سال�سة منطقها.و ذلك جمتمعا 

يوؤ�سر بال�سرورة لذكاء اوباما اللغوي الوقاد الذي ل يتوقف عند حد اإنتاج اللغة املعربة،لكن يتلم�س 

ر�سيد ح�سا�سيتها. ويثابر ليعرج بها من �سفح ميكانيكيتها اىل علو و براح ديناميكية جمازها، و اللعب 

الوظيفي البارع باأركانها ،  و ح�سن ال�سياغة و ال�سبك و الإعتناء بالتفا�سيل،و ثراء الرمز و رواء 

الدللة. لتبدو اإبداعية خطابة اوباما كحزمة ليزر مركزة هي نتاج اإلتحام ميكانزمات ذكاءات متعددة 

و متداخلة و مت�سقة ؛ ذكاء عاطفي ي�سرتفد من الوعي و الدراية باإدارة اخلربات الداخلية و ت�سخري 

طاقتها  الإن�سانية املده�سة. و ذكاء اإجتماعي يتبلور يف �سكل قدرات خا�سة على التوا�سل و الإنفتاح 

على الآخر، و القدرة على قراءة املوقف و اإ�ستبطانه لإختيار ما يالئم حالة اجلمهور النف�سية و 

العاطفية و تطلعاته الذهنية. و ذكاء �سيا�سي ت�سي به قدرته على التنبوؤ و الإ�ستقراء و بعد النظر و 

اإدراك �سبكات العالقات وتقاطعاتها الأفقية و الراأ�سية. وذكاء وجداين هو ر�سيد خربة اإدارة العواطف 

الذاتية مع الآخرين و حتقيق الإت�سال العميق عن طريق الإملام املتب�سر بحاجات الآخر و دوافعه 

و اإهتماماته و حماذيره.

اأنِت املُراُد واأنِت املُنى

�َسوقــــي اإليــــك كفـــرا�ســـــِة ليلٍ حتــــُوم َحوَل ال�سمعِة للُنور

توقــــي اإليـــــِك كنحلــــٍة تريـــــــُد اأن جتني الع�سَل من الُزهور

�ُسُعــــوري نحــــَوك ك�َسَحابــــِة َمطــــرٍ تريُد اأن تـَروي اجُلذور

دوِرنــــا ومنـــالأ ُالُدنيا ِدفئ ًو�ُسرور كي ينُبــــَت احُلــــُب يف �سُ

ـــــاِء مَلن اأَرادوا بِك �َسّرا ـُِف اأريـــــاُح البغ�سَ فــــَت وتع�ســ َع�سَ

النفــــو�ُس الأمــّارة ُبال�ُسوِء تـَح�ِسُدك وتاأَبي اإّل اأن تكويِن ُحّرة

َمَرّرِت باختبــــاراٍت قا�سيـــاٍت وَما ِزلِت تـُعاننَي َمّرة ً بعَد َمّرة

فابقَي َمرفُوَعة َالَراأ�سِ �ساخِمــــة ًحّتى لو َعاوَد اأعداوؤك الكّرة

يا اأمَل اأجيـــَالِ الإن�ســــــاِنّية املُعــــذ َّبة اأنِت املُراُد واأنِت املُنى

تاريُخ ثَباتـُِك َعلى الَعهدِ َجَعلنا نحذُو َحذَوك ونفدي اأرواَحنا

ـِنا؟ األــــم َيِحنِ الوقت ُلَي�ستـَِتَب الأمُن وَيحّل ُال�سالُم بنَي �ُسُعوب

يف ظّنــي وظــــّن ُالبعــــ�سِ يف بقاعِ الأر�سِ باأّن الَوقـــَت قد َدنا

نـَ�ستجدي َعطفـَِك ونطلُب منِك اأن ُتخاِطبي ُعقوَل املُثقـّفــــــــني

ي �َسمَل املُوؤِمناِت واملُوؤِمنني واأن تُع�ّســــي على اجلراحِ وتلـُّمّ

ففي وحَدةِ الب�سرِ َمهما اختلفـَت َمذاِهَبُهم وَم�ساِرَبُهم يف الدين

ُحلوُل كافِة امَل�ساكلِ بُروؤَية ُم�ستقَبليـّّة ُمَوّحَدة واإّن ذلك لَيقني

َو�ّسعـــــي اإدراكـَنـــــا وطّهري قـُلوَبنا كي ناأُخذ َِزَماَم املُباَد َرة

عا ًُن�سَب عينيِه ُن�سَرة احلّقِ بروحِ املُثاَبَرة فَمــــــن قاَم وا�سِ

بات والَعفوِ عنَد امَلغِفَرة  واقتـــدى باأهداِفـِك نحَو حَموِ التع�سُ

كــــاَن ن�سيبــــُه ُحلــٌو يف هذِه الُدنيا و ُح�سُن اخلتامِ يف الآِخَرة

رو�سن �سهيد - يناير 2009 

ي�م عاملي للق�صة
ليلة  كل  ت�سيف  كانت  وحني  �سهرزاد  علمتنا  كما  للموت  حتد  ذاته  بحد  هو  ق�سة  ابتكار 

حكاية ليبتعد ال�سيف مرغما عن اراقة الدماء . وحول الق�سة الق�سرية بو�سفها نوعا اأدبيا، 

لكنها   .. تقاليد وموا�سفات  لها  الق�سرية  الق�سة  الآراء..   ن�ستعر�س باخت�سار بع�سا من 

لي�ست ثابتة بل متغرية ومتحولة .. ولها ا�ستقالليتها.. وهي منجر ابداعي يتناول جزءًا من 

احلياة.. متتاز بالق�سر- ي�ستغرق قراءة وا�ستماعا دقائق معدودة .   ميكن تعريفها باأنها 

زالت ق.ق �سغرية احلجم  ماأزومة..وما  �سخ�سية  عابرة يف  ادبية ت�سور حلظة  جتربة 

ل ميكن ان تروي حياة كاملة .   تركز قبل كل �سيء على وحدة النطباع والثر يف ذهنية 

املتلقي هي جمموعة �سظايا من احلياة التقطها الكاتب .  الق�سة الق�سرية بانها فن يجمع كل 

الفنون القولية من الق�سيدة لها تكثيفها وقوتها ..ومن الرواية تاأخذ احلدث وال�سخو�س 

وال�سرد ومن امل�سرح ال�سراع واحلوار ودقة ا�ستخدام اللغة ومو�سوعيتها..  وهي  تتناول 

حلظة مف�سلية يف حياة الفراد واملجتمعات وال�سيا�سيني وتتحدث عنها.. بينما الرواية 

تتناول احداث و م�ساحات من املكان والزمان تختلف عن ما تاأخذه الق�سة الق�سرية .  

وت�سامنا مع الجتاه العاملي لالحتفاء بالق�سة الق�سرية، كان قد انطلق 

م�ساء الحد املوافق 14 )فربابر(، ن�ساط اأدبي متنوع امتد اىل يومني يف نادي 

الريا�س الأدبي،   مبنا�سبة اليوم العاملي للق�سة الق�سرية، وهي منا�سبة عاملية 

جديدة ن�سـبياً، ومل ي�سبق الحتفال بها يف اململكة كما يليق بالق�سة الق�سرية.

 

وقال نائب رئي�س النادي الدكتور عبداهلل الو�سمي، اإن الزمالء يف جمل�س الإدارة اأقروا ن�ساطاً 

ثقافياً مميزاً، اقرتحته جماعة ال�سرد يف النادي، وي�سمل فعاليات ثقافية ومعر�ساً للكتاب.

 

 م�سريًا اإىل ا�ست�سافة النادي الدكتور حممد الهدلق، والدكتور حممد القا�سي، 

والقا�سة ليلى الأحيدب لتقدمي قراءات نقدية للمجموعات الق�س�سية، التي اأ�سدرها 

نادي الريا�س الأدبي. ويتحدث الق�سا�سون جبري املليحان و�سالح الأ�سقر وفهد 

امل�سبح عن جتاربهم الق�س�سية، اإ�سافة اإىل معر�س متخ�س�س يف الق�سة الق�سرية 

وما كتب عنها.  واأو�سح الو�سمي اأن النادي خاطب عددًا من الأندية الأدبية ودور 

الن�سر للم�ساركة، واأن الدعوة مفتوحة لكتاب الق�سة لعر�س ما يريدون من جماميعهم 

الق�س�سية، اأو درا�ساتهم النقدية يف هذا املجال. يذكر اأن نادي الريا�س الأدبي قدم عددا 

متميزا من الأقالم عرب اإ�سداراته، وهو ين�سط يف اإقامة ندوة اأ�سبوعية تتناول اأعمال 

�سردية، عرب جماعة ال�سرد، اإحدى جلان النادي الن�سطة. ومن جماميعه الق�س�سية 

اجلديدة التي اأ�سدرها، »حكاية ال�سبي الذي راأى النوم« لعدي احلرب�س، »حكايات 

م�سائية« لعبدالعزيز ال�سقعبي، »اخلبز وال�سمت« ملحمد علوان، »ر�سام احلي« 

مل�سعل العبديل، »ظل البيت« ل�سالح الأ�سقر، »الهروب الأبي�س« لظافر اجلبريي، 

 نـهـلــة  

وحدي بني طالبات ال�سّف من ت�سطّرها 

اآلم الطمث للغياب مّرة كّل �سهر .وغياب 

اأ�سحذ دفرتا من هذه  اأن  يوم معناه 

الزميلة ، واأتو�سل لتلك املعّلمة لتعيد يل 

المتحان ، وقد يلزم الأمر زيارة زميلة 

متفّوقة يف منزلها لت�سرح يل در�سا فاتني  .

 

ترّددُت كثريا قبل اأن اأقّرر الذهاب اإىل " 

�سروق » ، جّديتها ، وتفّوقها ، وجراأتها يف 

النقا�س مع املعّلمات ، ت�سنع حاجزا نف�سّيا 

بيني وبينها .لكن تلك التي ا�ستقبلتني كانت 

فتاة اأخرى !�سعرها الذي اعتدُته جمدول 

للخلف ، كان مربوطا بنعومة ب�سريط مزّغب 

، وقد حتّررْت ّرتها الطويلة لتوؤطر وجهها 

الذي بدا اأقّل جّدية   .بنطال ) اجلينز ( 

والبلوزة القطنية الف�سفا�سة مل يفاجئاين ، 

دائما تخّيلُتها هكذا ، عندما ترتقي )الأدراج( 

بخّفة ، لتعّلق اللوحات على احلائط  .

 

مده�سة يف حما�سها للدرا�سة ، احتفاظها 

ة الأخرية ،  بن�ساطها حّتى احل�سّ

ا�سرتاكها مع املعّلمات يف امتالك ح�سيلة 

معلومات اإ�سافية خارج املنهج .كعادتها 

يف املدر�سة ، مل ت�سرد ، ومل متّل ، طوال 

ال�ساعة التي �سرحْت فيها ) نظم معادلت 

الدرجة الأوىل مبجهولني ( ، واأنا عبثا 

اأحاول الرتكيز . لاأدري ملاذا حتّفز 

املواد اجلاّفة كالريا�سيات خيايل ؟

 

مل اأ�سعر باأننا اأنهينا الدر�س ، حتى ناولتني 

القلم ، وطلبت مّني حّل التمرين .تهّربا 

قلت لها باأنني �ساأحّله مب�ساعدة زوج 

 اأختي . وبدت منده�سة جدا من ذلك .

كتابي ي�سرتيح معي على و�سادتي ، وديعا  

.كتاب " �سروق " مثلها ، يثري رهبتي 

، اأ�سمك من كتابي ، ومملوء مبل�سقات 

�سفراء �سغرية ، واأوراق مثّبتة مب�سابك 

معدنية .تعبُت من مقاومة النعا�س ، 

خم�س �ساعات فقط ، وندخل القاعة 

الرهيبة . األقي نظرة اأخرية على در�س 

)نظم معادلت الدرجة الأوىل مبجهولني(  

 ، كيف ميكنها اأن تفهم هذه الطال�سم ؟ 

 �ســــروق

 ، واأثر اأحمر ال�سفاه ، يحكيان نيابة 

ة حفلة امتّدت حّتى م�سارف  عنها ق�سّ

ال�سباح .تركْت عباءتها ت�سقط عن 

كتفيها لتتكّوم حول خ�سرها ، واألقت 

بغطاء الراأ�س ، فبدا �سعرها الأكرت 

املمّدد كيميائيا ، ملت�سقا براأ�سها .هذا 

اللبا�س باأكمامه الق�سرية و�سدره 

الوا�سع ينا�سبها اأكرث من الزّي 

املدر�سّي . كثريا مابدا يل ج�سدها 

املح�سور يف ) مريولها ( ال�سيق ، 

�سبيها باأج�سام الن�ساء الالتي و�سعن 

حديثا .ليتها جاءت قبل اليوم ، فغدا 

اختبار نهاية الف�سل الدرا�سّي ، 

والوقت بالكاد يكفيني ملراجعة 

�سريعة �ساملة .ا�ستغرق �سرح 

الدر�س �ساعة كاملة ، وعندما 

طلبُت منها حّل التمرين ؛ اأم�سكْت 

بالقلم و مكثْت توؤرجحه بني 

اإ�سبعيها طويال ، تنّهدْت ثم األقت 

به على الورقة .نظرْت يف عيني 

وابت�سمْت 

 

-  قبل اأم�س ، كنُت مبفردي يف 

املنزل ، كّلهم خرجوا ، ات�سل بي 

�ساّب وحاول معاك�ستي

 

ة ؟ ،  مل اأفهم مامنا�سبة هذه الق�سّ

اأجبُتها :

  -  كان يجب اأن تقفلي ال�سماعة .

 - نعم ، هذا مافعلُته .

 

 -  جيد .

  - لكّني كنُت خائفة  كنُت قلقة ، 

 مل اأ�ستطع النوم تلك الليلة .

معادلت الدرجة الأوىل مبجهولني للقا�سة : زهراء املو�سى

بدا يل خوفا بال مرّبر .واأ�سفُت على 

ال�ساعة التي �ساعت يف �سرح الدر�س 

لهذه ال�ساردة .مل ت�ستطع حّل التمرين 

، قالت اأن زوج اأختها ي�ساعدها يف 

املذاكرة  ، اأو�سيتها اأن تطلب منه 

الرتكيز على ر�سم )اجلداء الديكارتي 

( لأنه درجته هي الأكرب .تذّمرْت وهي 

تخربين كيف اأن عليها اأن مت�سك بكتابها 

طويال ، حتى ينتهي زوج اأختها من 

اللعب مع الأطفال ، ويتفّرغ لها ؟

 ثم اعرتاها حما�س مفاجئ وهي 

ت�سرح يل كيف يجري من اأق�سى 

 البيت اإىل اأدناه ، وال�سغار خلفه :

-  زوج اأختي �سقّي مثل طفل ، عندما يزورنا 

يتحول البيت اإىل ملعب ، وعندما يتعب من 

اللعب ، يقف اأمام جهاز التكييف ، يخلع 

 قمي�سه ، ويبقى هكذا ، ول ياأبه باأحد .

اأطلقْت �سحكة لّينة ، خْلُتها �ستمتّد طويال 

جائزة )زرع ال�صمائر( 

حر�ساً على اإذكاء الروح الإبداعية التي 

تتمتع بها بع�س طالبات كلية التمري�س 

بالريا�س اأعلنت عن م�سابقة لطالباتها 

للتعبري. ولقد فازت الطالبتان: مع�سومة 

اآل ن�سيف واأمرية العنزي يف امل�سابقة 

التي اأجرتها جلنة ال�سوؤون الثقافية 

والإعالمية بكلية التمري�س بالريا�س 

لطالباتها للتعبري عن اآرائهن اأو وجهات 

نظرهن بالرد على بيتني يف ق�سيدة 

)زرع ال�سمائر( لل�ساعر العراقي حممد 

مهدي اجلواهري اإما مقالياً اأو �سعرياً اأو 

كاريكتورياً، وبيتا اجلواهري هما:

قالوا: قد انت�سر الطبيب على املحال من 

الأمور  

زرع اجلماجم والقلـوب و�سد اأقفا�س 

ال�سـدور

فاأجبتهم: ومتى �سرتفع رايـة الن�سر 

الآخيـر؟؟   

زرع ال�سمائر يف النفو�س العاريات من 

ال�سمري

فردت الطالبة مع�سومة بقولها:

وكيف ينت�سر الطبيب على املحال من 

الأمور؟!

اإل اإذا عدل القلوب وداوى و�سـوا�س 

ال�سـدور

وبـذا ُيقـال قد ُحقـَّق الن�سـر الأخـيـر

اجٌتث اخلبيث من النفو�س وفيها قد 

ٌزِرع ال�سمري

كما فا�ست قريحة الطالبة اأمرية العنزي 

باخلاطرة هذه: عظـم اهلل اأجـركـم ..
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  كالم العقل

تكامل اإلرشاد  اجلامعي

ما ت�سهده جامعاتنا من تزايد اأعداد 

الطلبة وحمدودية املقاعد الدرا�سية 

يف الكثري منها اأمر ي�ستدعي احلاجة 

لتكامل دور الإر�ساد اجلامعي مبفاهيم 

وا�سحة �سمن هيكلية واحدة تعمل من 

خالل كوادر متخ�س�سة يف فريق عمل 

جماعي كٌل يقوم بدوره بفاعلية ، الأمر 

الذي �سيعمل علي تن�سيط دور الإر�ساد 

اجلامعي �سمن احلياة اجلامعية . كونه 

�سيكون مالزما للطالب من اأول يوم يتقدم 

فيه للت�سجيل يف اجلامعة وحتى  تخرجه 

.و�سينعك�س اأثر هذا العمل التكاملي على 

املجتمع من خالل تاأهيل كوادر متخ�س�سة 

ومقتدرة كل بح�سب اإمكاناته وميوله 

ورغباته، و�سيتج�سد هذا التكامل يف 

التوافق النف�سي والجتماعي واملهني 

يف �سخ�سيات اخلريجني باإعتبارهم 

ح�سلوا على رعاية وتوجيه ومتابعة 

وتقومي خالل درا�ستهم اجلامعية يف �ستى 

املجالت املتعلقة بحياتهم  ومبجالت 

درا�ستهم .ومن خالل هذا الطرح اأرى 

اأن احلاجة ما�سة اإىل الإ�سراع يف تبني 

هذا امل�سروع احليوي الذي �سيعمل على 

توحيد الإمكانات والكوادر يف بوتقة 

عمل حيوية تخدم العملية الرتبوية 

والجتماعية والإن�سانية والتنموية، 

وترتقي بالفكر العربي، وت�سمو بالنف�س 

اإىل اأفاق وجمالت اأو�سع واأرحب يف ف�ساء 

العامل الكوين، ومن ثمار هذا امل�سروع 

التكاملي هو نقل وتبادل اخلربات فيما 

بني اجلامعات، وتقدمي الدعم وامل�ساندة 

للمحتاج منها خللق هذا الكيان التكاملي 

املن�سود.

      اأ. حممود اأبو الطبول 

مهام املر�صد الرتب�ي

 حترير مالحظات املحا�صرة 

كيف تتعامل مع الجهاد
لالإر�ساد الرتبوي دور هام وحيوي يف العملية الرتبوية يف 

نظام املقررات ، وللمر�سد الرتبوي مهام متعددة يقوم بها ل 

تقل اأهمية عن دور املعلم يف املدر�سة اأو اجلامعة ، بل يكمل 

كل منهما الآخر ، ومن اأهم مهام املر�سد الرتبوي :

•اإعداد التاريخ الدرا�سي للم�ستجدين وي�سمل البيانات  	
الأولية لكل طالب ، التاريخ الدرا�سي للطالب يف ال�سنوات 

ال�سابقة ، تاريخ احلالة ال�سحية ، الأن�سطة والهوايات 

، نتائج الختبارات والتح�سيل الدرا�سي احلايل . 

•امل�ساهمة يف عملية الإر�ساد والت�سجيل من حيث حتديد  	
العبء الدرا�سي لطالب انخفا�س املعدل الرتاكمي 

والإجناز الدرا�سي اأو بالن�سبة للمتفوقني . 

•توعية الطلبة  بنظام املقررات .  	
•عمل اإن�سحاب متاأخر للطالب من مقرر ما يف حالة وجود  	
اأ�سباب يقيمها املر�سد الرتبوي يف حالت اإنخفا�س 

املعدل الرتاكمي اأو تغيري الت�سعيب بهدف املحافظة 

على اإجناز الطالب ومعدله الرتاكمي . 

•تطبيق اختبارات ال�ستعدادات الفارقة وت�سحيحه  	
وتف�سري نتائجه لالعتماد عليها يف عملية ت�سعيب 

الطالب بعد ذلك . 

 هناك عدة اأ�سباب جيدة لأهمية تنظيم ومراجعة املذكرات اخلا�سة بك يف اأق�سر وقت ممكن وليكن بعد املحا�سرة. بينما املحا�سرة ل تزال 

حية يف ذاكرتك ، ميكنك ملء مذكراتك بالأمثلة والوقائع التي مل يكن لديك الوقت الكايف لكتابتها خالل املحا�سرة. وعالوة على ذلك ، ميكن 

 الإ�سارة اإىل  اأجزاء من املحا�سرات التي كانت غري وا�سحة لك حتى ميكنك ا�ست�سارة حما�سر اأو املعيد ، اأو زميلك يف املدر�سة فيما بعد. 

البدء مبا�سرة با�ستعرا�س اأف�سل نتائج الفهم من خالل ا�ستعرا�س املعلومة فورًا خري من ذلك  بعد فرتة طويلة من الزمن. 

فما مل يراجع الطالب ال�ستعرا�سات يف غ�سون 24 �ساعة بعد املحا�سرة، اأو على الأقل قبل اأن تبداأ حما�سرتة التالية، فاإن 

الحتفاظ باملعلومة �سينخف�س كلما طالت املدة.  القرتاحات التالية لتوثيق ال�سرح قد تكون مفيدة : ار�سم خطاً حتت البيانات 

الأ�سا�سية اأو املفاهيم الهامة. ا�ستخدم العالمات النجمية اأو غريها من الإ�سارات التي  تدل على اأهمية كل نقطة. ا�ستخدم 

الهوام�س اأو �سفحات بي�ساء لتن�سيق املالحظات مع الن�س. ولعل الإ�سارة اإىل ال�سفحات ذات ال�سلة من جانب الن�س قي اجلهة 

املقابلة من معلومات مفيد جدًا للمذاكرة. ا�ستخدم املفتاح وامللخ�س : ا�ستخدم احد الهوام�س كمفتاح مهم لالأ�سماء وال�سيغ، 

و املعادلت ، واملفاهيم ، وما �سابه ذلك. هذه املالحظات جتربك على �سياغة اأ�سئلة ذات طابع مو�سوعي، وتقدم لك الوقائع 

املحددة التي حتتاجها لتطوير املقالت. ا�ستخدم الهام�س الخر لكتابة موجزة ق�سرية عن املوا�سيع املدرجة على ال�سفحة 

، و تتعلق مبحتويات ال�سفحة وترتبط  باملحا�سرة عموماً وكذلك باملحا�سرة ال�سابقة. فذلك يوؤهلك اإىل التفكري املو�سوعي 

وتوقع اأ�سئلة المتحانات املطلوبة وخا�سة ما ي�سمى ب» المتحانات املو�سوعية«.

                                                   مقتب�س من موقع :جامعة فرجينيا للتكنولوجيا

•تطبيق اختبار امليول املهنية للطالب املتوقع تخرجهم وتف�سري  	
النتائج لتوجيههم وم�ساعدتهم يف اتخاذ قرارات حا�سمة 

تخ�س م�ستقبلهم املهني اأو الدرا�سي بعد التخرج . 

•متابعة الطالب ذوي التح�سيل الدرا�سي املنخف�س �سمن  	
خطة معينة يتم فيها مقابلة الطالب ومقابلة املعلمني 

وحتديد اأ�سباب النخفا�س وعالجه . 

•متابعة الطالب املتفوقني والتعرف على احتياجاتهم  	
وم�ساعدتهم لتنمية قدراتهم واإ�سباع ميولهم . 

•توجيه الطلبة للت�سعيب والتخ�س�س املالئم ح�سب موؤ�سرات  	
معينة هي ) نتائج اختبار ال�ستعدادات الفارقة ، التاريخ 

الدرا�سي ، التح�سيل الدرا�سي احلايل ، رغبة الطالب ( . 

•العمل مع احلالت الفردية التي تكون بحاجة اإىل اإر�ساد نف�سي  	
اأو �سعوبات النطق مل�ساعدة الطالب لتحديد اأ�سباب امل�سكلة 

والعمل على احلد من تاأثريها على اأداء الطالب . 

•م�ساركة اأولياء اأمور الطلبة يف مناق�سة م�سكالت اأبنائهم  	
النف�سية واإعطائهم التوجيه ال�سحيح لطرق العالج العلمية 

ال�سليمة واملكان الأن�سب للتوجه اإليه لعالج تلك امل�سكالت 

بح�سب كل حالة يف جو من ال�سرية والهتمام . 

اأ. حممود ا�سماعيل

التذكر
يواجه طالب الكليات  نوعني من اأنواع الذاكرة . الأوىل منها و الأكرث �سيوعا هي اأن نتذكر 

الفكرة العامة بدون ا�ستخدام نف�س كلمات الكتاب اأو األ�ستاذ. وت�سمى الذاكرة العامة 

 وهي  مطلوبة يف كل املوا�سيع ، وخا�سة يف درا�سة الفنون والعلوم الجتماعية والآداب. 

النوع الآخر من اأنواع التذكر  هو الذاكرة احلرفية وت�سمى حفظ املطابقة اأو تذكر 

الكلمات التي يعرب عنها بال�سبط. هذا النوع من احلفظ قد يكون املطلوب يف جميع 

املوا�سيع ولكن ب�سفة خا�سة يف القانون ، والعلوم ، والهند�سة والريا�سيات 

واللغات الأجنبية حيث ال�سياغة الدقيقة لل�سيغ والقواعد واملعايري ، والقونني ، 

ون�سو�س امل�سرحية وغريها.

 اأنواع اأخرى من الذاكرة لها مكانها، واملهم للطالب اأن يعرف الفكرة العامة ،ومتى 

ي�سع يف العتبار الكلمات والأرقام والرموز بال�سبط. وعلينا مراعاة ما يلي:

اأن نفهم بدقة ما يجب تذكره وحفظه.  1 .

اأن نحدد ما الذي يجب حفظه حرفيا.  2 .

اإذا كانت الذاكرة احلرفية هي املطلوبة، يجب  حماولة تكرارها غيبا ولعدة  3 .

مرات. 

التفكري فيما نتعلم ، حاول اأن تخلق اهتماماً يف املواد اإذا كنت ترغب يف  4 .

احلفظ ب�سهولة. 

اإبداأ اأوًل بدرا�سة العنا�سر التي تريد اأن تتذكرها لفرتة  اأطول.  5 .

معرفة وحدات كاملة يف وقت واحد لأن هذا هو الأ�سلوب الذي يجب اأن  6 .

ُيذكر. 

املذاكرة املكثفة للتاأكد.  7 .

حتليل املواد وتكثيف النطباع الذي ترتكه املادة. 8 .

تثبيت �سور ملمو�سة كلما اأمكن ذلك ،تغم�س عينيك، واحل�سول على  9 .

�سورة لل�سرح وملخ�س اجلواب. حاول اأن ترى ما على ال�سفحة، انظر 

اأبرز الكلمات الرئي�سية. 

اعتماد التطبيقات اخلا�سة بك ، والأمثلة ، والر�سوم التو�سيحية.  10 .

متثل هذه الفكرة بو�سوح من خالل ا�ستخدام الأ�سكال البيانية اأو  11 .

امل�سورة. 

تقدمي قائمة من الكلمات الرئي�سية الأكرث فائدة يف تو�سيح فكرة الدر�س اأو  12 .

م�سمونه.  

حاول �سرح  هذه الفكرة ل�سديقك دون العودة اإىل كتابك اأو املذكرات.  13 .

                            مقتب�سة من كتاب “اأزمة تعليم الأولد” للكاتب جوزيف برغر 

اأوًل، يجب اأن حتدد ماهو الإجهاد 

اأعرا�س الإجهاد تت�سمن اأثارًا عقلية وج�سدية. ومنها: التعب، الأكل ب�سراهة، اأو 

عدم الأكل، ال�سداع، البكاء والأرق اأو كرثة النوم.اإذا اأح�س�ست اأن الإجهاد يوؤثر 

على درا�ستك، �سارع بالذهاب اإىل مركز الإر�ساد التعليمي يف جامعتك اأو معهدك 

.ال�سيطرة على الإجهاد يعني القدرة على �سبط النف�س عندما تكرث املطالب 

 من الظروف احلياتية والنا�س. ماذ ميكنك اأن ت�سنع لت�سيطر على اإجهادك؟

هذه بع�س الإر�سادات:

ل جُتهد نف�سك بالتفكري يف كل اأعمالك، يف نف�س الوقت تعامل مع واجباتك كاًل على 

حدة، اأو جدولها ح�سب الأولويات.

متعن يف ماميكنك اأن تعمله لتغيرياملوقف اأو التحكم فيه،غرّي طريقة تعاملك مع 

الأحداث، ولكن بدرجة معقولة،ركز على م�سكلة واحدة ول جتعل رددود فعلك 

تتداخل من م�سكلة اإىل اأخرى،حاول اأن تكون “ايجابياً«:اأعِط لنف�سك تطمينات باأنك 

قادر على معاجلة الأمور ، ول تكن مت�سائماً .

غري نظرتك اإىل الأمور. تعلم كيف ُت�سخ�س الإجهاد، ودرب ج�سدك على التعامل 

معه،قلل من التزاماتك احلياتية وخفف ال�سغط على نف�سك.

جتنب ردود الفعل احلادة: ملاذا تكره عندما ت�ستطيع اأن تتجاهل فقط؟ ملاذا َتولد 

لديك اإجهاد ع�سبي عندما تكون قلقاً؟ ملاذا تفقد اأع�سابك عندما يكون قليل من الغ�سب 

يكفي للتنفي�س عنه؟ ملاذ ت�ساب بالياأ�س وقليل من الزعل كاف؟

املهم يف ال�سيطرة على الإجهاد هو نظرتك اأنت لنف�سك ، ليكن لديك مناعة عقلية 

وج�سدية جتاه الإجهاد.

لت�سغل نف�سك ب�سغائر الأمور: ركز على الأولويات ودع �سغائر الأمور لوقت 

اآخر.

�سع اأهدافاً معقولة لنف�سك: تعلم كيف األ تعمل �سيئا على الإطالق يف بع�س 

احلالت.

تخل�س من الإجهاد بالريا�سة البدنية، كاجلري، والتن�س، وال�سباحة، الخ.

حاول اأن “تتما�سى” مع الإجهاد: اإذا مل ت�ستطع اأن تقاوم الإجهاد اأو تهرب منه، 

حاول اأن متا�سيه وت�ستخدمه للو�سول اإىل اأهدافك.

�ساعد الآخرين يف اأعمالهم كي ت�سغل بالك عن نف�سك.

ُخذ ق�سطاً كافياً من النوم. فقلة الراحة تزيد من الإرهاق.

جتنب الهروب من الواقع اأو اإىل املهدئات: املهدئات والدوية قناع زائف حلل 

امل�ساكل.

ابعد نف�سك عن م�سببات الإرهاق ولو ل�ساعات حمدودة يومياً. اأعِط نف�سك اإجازة 

معقولة.

تعلم اأف�سل الو�سائل لال�سرتخاء.

مالحظة مهمة: اإذا كان الإرهاق يعقد حياتك، اأو يتدخل يف درا�ستك وحياتك 

الجتماعية والعملية، عليك اأن تطلب امل�ساعدة من املخت�سني وذوي الكفاءات يف 

اجلامعة اأو خارجها . و�ستجد امل�ساعدة متاحة من جميع اأع�ساء هيئة التدري�س 

ورمبا من زمالئك كذلك الذين قد يعنيهم اأن تكون مرتاحاً يف حياتك.

                                                             مقتب�سة من موقع ا�سرتاتيجيات املذاكرة

املذاكرة 

والتفكري النقدي

التفكري النقدي هو »التمحي�س الدقيق 

لالأفكار ومدى قبولنا اأو رف�سنا لها، ودرجة 

ثقتنا يف قبولنا اأو رف�سنا.«

و�سائل للقراءة النقدية . ا�ساأل نف�سك 

الأ�سئلة التالية :

•ماهي الق�سية اأو املو�سوع؟  	
عن  املوؤلف  خال�سة  •ماهي  	

املو�سوع؟ 

•مااأ�سباب و�سول املوؤلف اىل قناعاته  	
عن املو�سوع؟ 

•ُكن حذرًا من ا�ستنتاجات مغلوطة  	
)ا�ستخدام اإح�سائيات خاطئة 

اأواألفاظ مع�سولة( قد توؤدي اىل 

خداعك . 

•هل ا�ستخدم املوؤلف حقائق اأم  	
اآراء؟ 

•احلقائق ميكن تاأكيدها . الآراء  	
لميكن تاأكيدها وقد تبنى على اأُ�س�س 

�سليم اأو اأُ�س�س مغلوطة . 

•هل ا�ستخَدَم املوؤلف كلمات حمايدة  	
اأم كلمات طنانة؟ 

•القارئ الناقد ينظُر اىل ما وراء  	
الألفاظ ، لريى اإن كانت الأ�سباب 

مقنعة اأم غري مقنعة. 

من خ�سائ�س املفكرين النقديني : 

•�سادقون مع اأنف�سهم .  	
•يرف�سون اأن ي�ستغلهم الآخرون .  	

•يتغلبون على ال�سطراب الفكري .  	
•ي�ساألون دائماً .  	

ر  . . ؟!  اأما اآن لالأ�صفر اأّن يّخ�صّ

 يف حّقبة جنون الأّطياف وه�ّسرتّية  الكون عرب 

دع جمون الأّحالم على جدار الأمام  الأّزمان؛ ت�سّ

مّن اأجل البقاء! فمعي�سة اجلفاء جرح قّد نزف واأهلك 

راخ بّغداد!  راخ الغد اأّق�سى من �سّ م�ّسارب اأّقوام، و�سّ

وّدماء الأمل ما هي اإل حيثيات اأمل! فال حتّدثني عن 

العّذاب ما مل تغّني حلن اأّنينه. ول تبك اإذا مل ت�سف 

غليلك بدموعك، فاجّلزاء من ّجن�س العمل! نبكي لكي 

ل نبكي، ون�سهر لكي ل ن�سهر، وَنقهر لكي ل ُنقهر، 

ونرفع ال�سيوف لكي ل منوت، واإن متنا فهو عربون 

لكي يعي�س غرينا! فلو دامت لغريك ملا و�سلت اإليك! 

فال تقل نف�سي نف�سي، فهي غدًا �ستبيعك برخ�س تراب الفالة، �ستبيعك اإن اأتخمتها 

اأو اأجعتها! فكن �سلطان قيمك، �سفري دينك، وع�س طيباً تلقى الطيبات! ول تنظر ملن 

هم حتت حاجبيك؛ فهم نداء اإبلي�سي ي�سعون لكي توا�سيهم معمعة ف�سل.

يف اأمواج ال�سو�ساء وحتت ظل الظاء، بلغة قوم لهم جذور بلقمان، انظر للعلقم 

وقبل راأ�سه! فال ع�سل من غري مر، ول هناء من غري �سقاء، ول جنة من غري نار! 

فكن قدوة لأناتك، وتلعثم بقول اآهاتك، وا�سرب فاإن الفرج دربه ع�سري واإن غدًا 

لناظره قريب، فاحمل لواء اخلوايل وابحث عن النجاح حتى اإن كان يف تائهة تاج 

حمل وحتت راية القمر انطلق! 

�ستواجه لعنات الوقت وقهر الأرق، و�سرتى موجة �سحاب يف �سراب الأ�سياف! 

و�ستذوق طعم النهيار، وت�سعر بتف�سيل كائنات اأخرى، و�ستلوم القدر، وتقطن يف 

ا ل يكل  ظلمة �سهر، ولرمبا تقول يا فتى انتحر! ولكن قف يف وقت �سحر، وادع ربًّ

ول ميل، وا�سرح �سدرك بقراءة �سورة من نور، وتاأمل يف حمنة ذوي الك�سوف 

واخل�سوع! و�ستعلم باأنك من حا�سية ذوي النعيم والرتف واحلرير .. 

فقط اغم�س عينيك وام�س الليايل، وتخيل باأنك جتول يف ربوع الريا�س، و�سوف 

ترى اأن الأمل اأ�سبح حقيقة، فقط هي اأيام مرت ب�سالم، فقد اآن لالأر�س ال�سفراء 

اجلدباء اأن تخ�سر بحلول ربيع الأمطار!.

عبداهلل معيوف العنزي

 كلية الطب

خري و خري
كنا نرى ال�سعادة على وجوه عوائل 

التوائم ال�سياميني بعد عمليات الف�سل، 

وكنا كموظفني بال�سوؤون ال�سحية 

باحلر�س الوطني ن�سعر بالفخر يف كل 

مرة يتكرر فيها هذا العمل اجلبار اإىل اأن 

اأمرت الثقة امللكية الكرمية بف�سل تواأم 

كان لنا �سرف العمل بالقرب منه خالل 

ال�سنوات املا�سية، وحينها واإن راودنا 

بع�س الأ�سى؛ اإل اأن عزاءنا الوحيد ـ 

كمواطنني وموظفني يف القطاع ال�سحي ـ 

اأن اأحدهم ذهب اإىل وزارة ال�سحة لي�سفي 

مل�سة كان هذا القطاع بحاجة اإليها، اأما 

خلفه فقد بقي معنا ليكمل م�سرية التقدم 

والتميز التي تقا�سماها مًعا يف ظل الدعم 

غري املحدود من حكومتنا الر�سيدة.. 

معايل الدكتور عبد اهلل بن عبد العزيز 

الربيعة ومعايل الدكتور بندر بن عبد 

املح�سن القناوي، تواأم الهمة والعزمية، 

تواأم كانت له و�ستبقى ب�سمات وا�سحة 

على م�سرية القطاع ال�سحي، وكذلك 

على م�سرية التعليم ال�سحي يف هذا 

البلد املعطاء.

بقي اأن نقول لزمالئنا بوزارة ال�سحة 

هنيًئا لكم بعبق ال�سمعة التي و�سلت 

اإىل العاملية، والتي كنا و�سن�ستمر ننعم 

بعبريها الفواح... ونوؤكد نحن يف ال�سوؤون 

ال�سحية لقد جتلت اأمامنا بو�سوح املقولة 

ال�سهرية: خري خلف خلري �سلف.
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على اخل�صم
التطوير  توجهات 

لدى خادم 

ال�سريفني احلرمني 

د. حممد عبداهلل اخلازم

الإن�ساف يجعلنا نعجز كيف نبداأ بح�سر 

الإجنازات التي تخطوها اململكة نحو 

التحديث والبناء يف عهد خادم احلرمني 

ال�سريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 

و�سمو ويل عهده �ساحب ال�سمو امللكي 

الأمري �سلطان بن عبدالعزيز . لذلك 

اأكتفي باإخت�سار بع�س التوجهات التي 

ملحناها خالل  ال�سنوات املا�سية وتدلل 

على حركة التطوير التي نعي�سها:

تبني مفهوم احلوار والتاأ�سي�س له. هذا 

املفهوم حاول خادم احلرمني تطوير 

مفهومه عرب املوؤ�س�سات وعرب الكلمات 

التوجيهية املنفتحة التي بثها جاللته يف 

لقاءاته بابنائه واإخوانه املواطنني يف كافة 

املنا�سبات بكافة مناطق اململكة. بل اأن 

تبنيه احلوار امتد للحوار الفل�سطيني 

الفل�سطيني، احلوار الإ�سالمي، حوار 

الأديان والثقافات و احلوار على م�ستوى 

الأمم املتحدة...تبني مفهوم تاأ�سي�س 

بنية تنموية م�ستدامة  بالرتكيز على 

توازن التنمية بني مناطق اململكة وتنمية 

املوارد الب�سرية واإقت�ساديات املعرفة. 

وقد ا�سارت احلكومة ال�سعودية  يف 

حديثها للعامل خالل قمة وا�سنطن اإىل اأن 

تركيزها على التنمية املحلية و قدرت 

خططها الطموحة يف هذا املجال خالل 

الأربع �سنوات القادمة بحوايل 400 

مليار ريال. متثل هذا الأمر ب�سكل وا�سح 

يف التو�سع يف التعليم اجلامعي ومراكز 

البحث العلمي وبناء املدن القت�سادية 

احلديثة واملتنوعة يف خمتلف املناطق، 

ويف برامج البتعاث الطموحة وغريها. يف 

جمال التعليم حتديدًا يحق لنا اأن نطلق 

على خادم احلرمني ملك تطوير التعليم، 

فقد ر�سد مبلغ ت�سعة مليارات لتطوير 

التعليم العام و بلغت ميزانية القطاع 

التعليمي لهذا العام حوايل ربع ميزانية 

الدولة )122 مليار ريال( وهو اأعلى حجم 

تبلغه ميزانية التعليم باململكة. خالل 

�سنوات قليلة ت�ساعف عدد اجلامعات 

ال�سعودية واأغدق ب�سخاء على براجمها 

الإن�سائية والتطويرية، حتى اأن جامعات 

الريا�س وحدها حظيت باإعتماد م�ساريع 

يقارب حجمها اأربعني مليار ريال. 

تبني مفهوم اإ�ستغالل املوارد املالية 

وفوائ�سها التي نتجت عن زياة اأ�سعار 

البرتول ب�سكل اأف�سل،حيث منح مبالغ 

كبرية خارج اإطار امليزانية ومن فائ�س 

الدخل للقطاعات الأكرث احتياجاً وم�سا�ساً 

بحياة النا�س كالقطاعات التعليمية 

وال�سحية والإجتماعية وغريها،  حيث 

اأ�سبح الوطن يعي�س يف ور�سة عمل 

�سواهدها يف كل مكان بارزة. بل يتاأكد 

حر�س خادم احلرمني على ذلك بحر�سه 

على اإدراج ومناق�سة تقارير دورية عن 

حجم الإجناز مل�ساريع القطاعات املختلفة 

�سمن جل�سات جمل�س الوزراء املوقر. 

قريًبا:

افتتاح املبنى اجلديد ملركز الإ�صابات وت��صعة الط�ارئ 

يجري الآن الإعداد والتح�سري لفتتاح املبنى اجلديد ملركز الإ�سابات وتو�سعة اأق�سام الطوارئ وتطويـره مبدينة امللك 

عبد العزيز الطبية بالريا�س وزيادة عدد الأ�سرة بـ 216 �سريًرا بغر�س ا�ستيعاب الأعداد املتزايدة من املر�سى واملحتاجني 

اإىل  عناية عاجلة، وذلك �سمن ال�سرتاتيجيات والتوجهات التي تتبناها اإدارة ال�سوؤون ال�سحية باحلر�س الوطني الرامية 

اإىل تقدمي وتطوير اخلدمات الطبية التخ�س�سية للمر�سى ذوي احلالت املعقدة واملتقدمة عرب توفري الأماكن والإمكانات 

التقنية والفنية والب�سرية ذات الكفاءة العالية.

�سرح بذلك معايل الدكتور بندر بن عبد املح�سن القناوي املدير العام التنفيذي لل�سوؤون ال�سحية باحلر�س الوطني وقال اإن 

تو�سعة مركز الطوارئ اأتاحت اإ�سافة 45 �سريًرا ملبنى الطوارئ مع جميع اخلدمات امل�ساندة مو�سًحا اأن امل�سروع يتكون من 

مبنى اإ�سايف جديد من اأربعة اأدوار بجانب تو�سعة املبنى احلايل مب�ساحة تقديرية تبلغ 8400 مرت مربع، و�ستكون ال�سعة 

ال�ستيعابية للمبنى 10 اأ�سرة لوحدة العالج ال�سريع و 7 غرف فح�س و9 اأ�سرة للعناية املتو�سطة لالأطفال و 26 �سريًرا 

للعناية املتو�سطة للكبار مع جميع اخلدمات امل�ساندة و 90 مكتًبا لإدارة مركز الطوارئ و 48 غرفة لالأطباء املناوبني.

وجتدر الإ�سارة اإىل اأن مركز العناية بالإ�سابات يقع باجلهة الغربية بجوار املدخل الرئي�س ال�سابق ملبنى امل�ست�سفى وقد روعي 

يف ت�سميمه اأن تكون جميع اخلدمات امل�ساندة يف املنطقة الو�سطى للمبنى، وتوزيع غرف املر�سى على املحيط اخلارجي مع 

حتقيق العالقات الوظيفية املبا�سرة وغري املبا�سرة بني خمتلف العنا�سر املعمارية الداخلية حيث يتكون املبنى من خم�سة 

اأدوار على م�ساحة قدرها 18000 مرت مربع وب�سعة ا�ستيعابية تبلغ 171 �سريًرا.

مدير عام الت�صغيل يتفقد اإدارة 

الهند�صة الطبية

تفقد مدير عام الت�سغيل بال�سئون ال�سحية للحر�س 

الوطني الأ�ستاذ عبد اهلل بن علي العماري اأق�سام 

الإدارة الهند�سة الطبية مبدينة امللك عبد العزيز 

الطبية ومرافقها وور�س العمل التابعة لها وذلك اأثناء 

زيارته اإليها يوم ال�سبت 12 �سفر 1430هـ حيث كان 

يف ا�ستقباله املدير التنفيذي امل�سارك لالإدارة املهند�س 

عبد اهلل بن عقيل العقيل.

وا�ستمع الأ�ستاذ العماري اإىل �سرح موجز عن اآليات 

العمل التي من خاللها تتحقق ر�سالة الق�سم ل�سمان اأمان 

وفعالية جميع التقنيات والأنظمة الطبية داخل من�ساآت ال�سئون ال�سحية للحر�س 

الوطني، وكيفية اإخ�ساع هذه الأنظمة لربامج مدرو�سة ب�سكل دوري وم�ستمر حتى 

تكون ملتزمة بالقوانني والأنظمة واملعايري العاملية واملحلية اخلا�سة بامتالك 

وت�سغيل و�سيانة التقنيات والأنظمة الطبية.

قب�ل 70 طالبة بكليات التمري�س 

اأعلنت عمادة القبول والت�سجيل باجلامعة عن قبول 70 طالبة من خريجات كليات 

العلوم )كيمياء، اأحياء، فيزياء( الراغبات يف احل�سول على درجة بكالوريو�س 

التمري�س منهن 30 طالبة بكلية التمري�س بجدة و20 طالبة بكلية التمري�س بالريا�س 

وقبول 20 طالبة لأول مرة بكلية التمري�س بالأح�ساء، وذلك بعد مت فرز طلبات 

املتقدمات الالئي بلغ عددهن حوايل 330 طالبة. 

ذكر ذلك لـ )نب�س اجلامعة( الأ�ستاذ الدكتور عميد القبول والت�سجيل، وقال اإن 

الدرا�سة يف كلية التمري�س بالأح�ساء �ستبداأ لأول مرة مع بداية الف�سل الدرا�سي 

ًها يف هذا اخل�سو�س اإىل اإن القبول باجلامعة يف  الثاين احلايل 1430/1429هـ منوِّ

كليات التمري�س الثالث بالن�سبة حلامالت بكالوريو�س العلوم )امل�سار الثاين( قد 

د له الف�سل الثاين من كل عام درا�سي. حتدَّ

وتابع مو�سًحا اأن اجلامعة ا�ستهدفت من اإن�ساء كلية جديدة للتمري�س بالأح�ساء 

الإ�سهام مع نظريتيها بالريا�س وجدة يف تخريج كوادر وطنية عالية التاأهيل والتدريب 

ل�سد العجز يف جمال التمري�س الذي يعاين من نق�س وا�سح وملمو�س، و اأكد قدرة 

اجلامعة على امل�ساركة يف تطوير الأداء وترقية اخلدمات يف املجال ال�سحي عموًما 

واملجال التمري�سي على وجه اخل�سو�س مما يوؤكد ر�سالة اجلامعة يف التجاوب مع 

حاجة املجتمع وطموحاته املرتبطة بقيمه واأعرافه وتقاليده، ومع حر�س واهتمام 

ولة اأمرنا على رفع  كفاءة الأداء ال�سحي والأكادميي يف هذا القطاع املهم خدمة 

لكل اأبناء وطننا الغايل.

املري�س �سلمة 

يف املناهج اجلامعية

تعقد كلية الطب بجامعة امللك �سعود بن 

عبد العزيز للعلوم ال�سحية موؤمترها 

الدويل: )دمج برنامج �سالمة املري�س 

يف املناهج اجلامعية( بالتعاون مع 

الحتاد العاملي ل�سالمة املري�س التابع 

ملنظمة ال�سحة العاملية وجامعة �سيدين 

وذلك يف يوم الأربعاء الثالث من �سهر 

يوليو القادم 2009م بقاعة مكارم بفندق 

ماريوت بالريا�س.وي�سارك يف املوؤمتر 

خرباء عامليون �سيقدمون �سرًحا وافًيا 

لهذا الربنامج وكيفية تطبيقه وتقوميه 

خا�سة واأن اجلامعة �سبق اأن �ساهمت يف 

اإعداده مع منظمة ال�سحة العاملية، وقد 

وجهت الكلية الدعوة اإىل املخت�سني بكليات 

الطب واجلامعات ال�سعودية، وكل املهتمني 

بربامج التعليم الطبي و�سالمة املري�س.

�سرح بذلك لـ )نب�س اجلامعة( الأ�ستاذ 

الدكتور يو�سف بن عبد اهلل العي�سى وكيل 

اجلامعة لل�سوؤون التعليمية وعميد كلية 

الطب، وقال: �ستتاح معلومات كاملة عن 

املوؤمتر وبرناجمه وفعالياته واأن�سطته 

على موقع الكلية التايل:

)http://com.ksau-hs.edu.sa/ps/

واأكد يف ختام ت�سريحه اأن هذا املوؤمتر 

ياأتي يف اإطار اهتمامات الكلية بتطوير 

مناهجها التعليمية ورغبة منها يف 

اأن تكون متوافقة مع كل ما يتعلق 

بامل�ساهمة يف تقدمي الرعاية ال�سحية 

الآمنة للمري�س.

اأطباء العي�ن يلتق�ن يف مركز امللك فهد الثقايف

ا�ست�ساف  مركز امللك فهد الثقايف بالريا�س 

اجتماع طب العيون ال�سعودي 2009م الذي 

يعقد برعاية معايل وزير ال�سحة الدكتور عبد 

اهلل بن عبد العزيز الربيعة وبح�سور رئي�س 

اجلمعية ال�سعودية لطب العيون �ساحب 

ال�سمو امللكي الأمري عبد العزيز بن اأحمد بن 

عبد العزيزن وا�ستمر ت فعاليات الربنامج 

حتى نهاية الأ�سبوع.

وناق�س اأطباء العيون يف هذا الجتماع الذي 

يعقد يف اإطار التعاون بني م�ست�سفى امللك خالد 

التخ�س�سي للعيون واجلمعية ال�سعودية لطب 

العيون وق�سم العيون بكلية الطب بجامعة امللك 

�سعود 135 ورقة علمية ويقدمون 18 در�ًسا وحما�سرة و 22 مل�سًقا علمًيا اإ�سافة اإىل خم�سة عرو�س فيديو، ويتطرقون 

اإىل اآخر ما و�سل اإليه العلم فيما يتعلق بعالجات املياه البي�ساء والقرنيات وت�سحيح العيون النك�سارية واأمرا�س العني 

الوراثية وا�ستخدامات التقنية احليوية واأورام العني ال�سبكية والتهاباتها واجللوكوما )املياه الزرقاء( ومكافحة العمى 

وعلوم الب�سريات.

ومن اجلدير بالذكر اأن الهيئة ال�سعودية للتخ�س�سات ال�سحية اعتمدت اأن�سطة هذا الجتماع مبعدل 27 �ساعة تعليمية.

يف جمادى الأوىل املقبل:

م�ؤمتر لأنظمة اجل�دة الداخلية مب�ؤ�ص�صات 

التعليم العايل

تنظم الهيئة الوطنية للتقومي والعتماد الأكادميي حتت رعاية خادم احلرمني 

ال�سريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز ـ حفظه اهلل ـ يف �سهر جمادى الأوىل املقبل 

املوؤمتر الثاين للجودة يف التعليم العايل بعنوان: "اأنظمة اجلودة الداخلية مبوؤ�س�سات 

التعليم فوق الثانوي" وذلك بقاعة امللك في�سل للموؤمترات بالعا�سمة الريا�س.

�سرح بذلك معايل وزير التعليم العايل، رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة الوطنية 

للتقومي والعتماد الكادميي، الدكتور خالد بن حممد العنقري، وقال لقد تف�سل 

خادم احلرمني ال�سريفني باملوافقة على رعاية هذا املوؤمتر جت�سد اهتمامه حفظه 

اهلل مبنجزات اجلامعات ال�سعودية وخمرجاتها العلمية والتعليمية ا�ستهداًفا 

لتحقيق ريادة عاملية يف خمتلف جمالت املعرفة، ومبا يعزز م�سريتها الوطنية 

خلدمة الأجيال امل�ستقبلية ومبا يليق با�سم اململكة، واأو�سح اأن املوؤمتر يهدف اإىل 

تعزيز ثقافة اجلودة ودعم تطبيق اأنظمة اجلودة الداخلية يف خمتلف موؤ�س�سات 

التعليم فوق الثانوي مبا ي�سهم يف حت�سني خمرجات التعليم وفقاً لحتياجات 

املجتمع ومتطلبات التنمية باململكة. هذا وتدور مو�سوعات املوؤمتر حول عدة 

حماور ت�سمل: التخطيط واإدارة اأنظمة اجلودة الداخلية، تخطيط وتقدمي برامج 

عالية اجلودة، تقومي الأداء، والتغريات الهيكلية يف اأنظمة التعليم العايل، التجارب 

املحلية والإقليمية والعاملية يف تاأ�سي�س اأنظمة �سمان اجلودة الداخلية اإ�سافة اإىل 

حتديات �سمان اجلودة واحللول املقرتحة. وقد وجهت اللجنة املنظمة الدعوة اإىل 

نخبة من اخلرباء الدوليني، وكذلك لكافة املهتمني بق�سايا التعليم فوق الثانوي 

للم�ساركة يف هذا املوؤمتر. وجتدر الإ�سارة اإىل اأن الهيئة توايل تنظيم هذا املوؤمتر 

كل عامني بهدف دعم تفعيل اأنظمة اجلودة الداخلية بكافة موؤ�س�سات التعليم فوق 

الثانوي وال�ستفادة من اخلربات العاملية يف هذا املجال.

اجلامعة يف امل�ؤمتر ال�صن�ي للتمري�س

جدة - اأ�سماء الزهراين

�سي�سارك ق�سم التمري�س بكلية التمري�س بجدة، عن جامعة امللك �سعود للعلوم 

Pacific Institute of Nursing ال�سحية  يف املوؤمتر ال�سنوي للتمري�س 

Waikiki Beach Marriot U.S.A، والذي �سيقام يف الفرتة ما بني 20-18 
من �سهر مار�س 2009.

و�ستمثل اجلامعة �سعادة الدكتورة عبري �سعد عي�سوي، اأ�ستاذ م�ساعد متري�س 

�سحة الأم بكلية متري�س جدة ببحثها املقدم بعنوان:

 Neonatal Outcomeتاأثري ا�ستطالة مدة احلمل على حديثي الولدة (

)Of Post-term Pregnancies In Egept

عيـادة جديدة للتثقيف 

ووقايـة الأ�صنان 

افتتحت حديثاً عيـادة التثقيف والوقايـة لالأ�سنان يف مـركز امللك عبـد العـزيز لطب 

وجراحة الأ�سنان. حيث تهدف لتثقيـف املراجع يف جمـال:العناية العامة ب�سحة الفم 

والأ�سنان،التوعية ال�سحية للغذاء ال�سليم،الطريقة ال�سحيحة ل�ستخدام فر�ساة 

الأ�سنان واخليط ال�سني، اإلقاء ال�سوء على الأدوات التي ت�ساعد املري�س لالهتمام 

بنظافة الفم تبعا لحتياج املري�س ومتطلباته، برامج تثقيفية خا�سة للكبار واأخريًا 

برامج توعية خا�سة لالأطفال تطرح املعلومات بطريقة واأ�سلوب ينا�سب اأعمارهم. 

ذكرت ذلك لـ)نب�س اجلامعة(د. رمي بنت عبداهلل البنيان رئي�سة جلنة �سحة اأ�سنان 

املجتمع و اأ�سافت اأنه �سيتوىل فـريق كامـل مـن اخت�سا�سيي �سحة الأ�سـنان ت�سغيـل 

العيـادة والهتمـام باملـر�سى واإعـطاء كل ما يلزم لي�ساعدهم لالهتمام بنظافـة الفـم 

والأ�سنان حتت اإ�سـراف اأطبـاء ذوي اخت�سا�سات خمتلفـة يف جلنـة �سحة اأ�سـنان 

املجتمـع.وت�ستقبـل العيـادة كل مـري�س حمـول اإىل املـركز اأو من اأي طـبيب اأ�سـنان 

داخـل املركز للمحافظـة علـى �سحة فـم املـري�س واأ�سنانـه. والغـايـة من هـذه العيـادة 

هي تثقيـف املـراجـع ملدينة امللك عبدالعزيز  الطبية لـزيادة الـوعي ب�سحـة الفـم 

والهتمام ال�سليم بالأ�سنـان والأن�سجـة الـداعمة لـها مما يوفر للمر�سى الثقافة 

الالزمة للحفاظ على اأ�سنانهم �سحية و�سليمة.
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�سامي ال�سعالن

امل�سعفون 

لي�س �سلوكاً تقليدياً ذاك الذي يوؤدية 

امل�سعف فور معاينته امل�ساب للتاأكد من 

النب�س فمن هذا املدخل ميكن ت�سنيف 

امل�ساب اأما يف خانة الأحياء اأو يف خانة 

الأموات واأن كانت  احلال كذلك لدللة على 

حياة اجل�سد فاإن اجلامعات هي الو�سيلة 

املثلى لإثبات حياة الأمم وال�سعوب ومدى 

فعلها وتفاعلها مع حميطها وخارجة ، 

لذا ميكن ت�سميتها بنب�س ال�سعوب. ولعل 

هذا مادفع القائمني على هذة املطبوعة 

التي تكرب بطرحها وروؤيتها عددًا بعد 

اآخر ت�سميتها باأ�سم » نب�س اجلامعة » 

، التي ات�سرف باأن ا�سارككم البحث من 

خالل هذة الزاوية عن ابعاد اآخرى للغد 

وفتح نوافذ جديدة لالإبداع خا�سة واأن 

هذه اجلامعة الفتية » جامعة امللك �سعود 

بن عبدالعزيز للعلوم ال�سحية « بداأت 

من حيث انتهى الأخرون بعد ا�ستالمها 

التجربة الأكادميية املحلية والعربية 

والإطالع على التجارب املتقدمة يف 

التعليم املتخ�س�س ومب�ستويات عالية 

ومتقدمة عامليًا وهذا بال اأدنى �سك 

�سي�ساهم باإعادة الإبتكار والأبداع اىل 

مراجعة احلقيقة » الأر�س العربية« ، 

فلم يكن العرب ول امل�سلمني غريبني عن 

عامل الخرتاع والتحديث يف الكثري من 

العلوم الطبيعية والأدبية بل اكرث من 

هذا فلقد حمل لنا التاريخ فنوناً ابتدعوها 

وعلوماً و�سعوا لبناتها الأوىل يف الذاكرة 

الب�سرية واتى من اكمل البناء بالكثري من 

الأدعاء و�ساعد على ذلك امل�سهد العربي 

العام امل�ستهلك للرغيف واملعلومة.ان 

مثل هذا ال�سرح العلمي مبا تكت�سفة 

الأيام وبحر�س وهمة الرجال ال�ساهرين 

على نقل الآمال من خانة احللم اىل ار�س 

الواقع يجعل العني امل�ستنرية بحب هذا 

الوطن تلمح خيوط النور الأوىل كمقدمة 

منطقية ل�سمو�س املعرفة التي امتنى ان 

ت�سرق يف القلوب والعقول.

العين الثالثة

كلمات لي�ست كالكلمات 

•الغ�سب حالة يتفوق فيه الل�سان على العقل 	
•ل ميكنك تغيري املا�سي لكن ميكنك تدمري احلا�سر باخلوف من امل�ستقبل 	

•اأحبب، يحببك النا�س 	
•اإن اهلل يكالأ بعنايته اأولئك الذين يرتكون اأمرهم مل�سيئته 	

•كل ال�سعوب تر�سم البت�سامة باللغة نف�سها 	
•كل �سخ�س يطمع اأن يحبه الآخرون؛ خا�سة اإذا كانوا ل ي�ستحقون هذا  	

احلب

•املعيار احلقيقي لرثوة الإن�سان يكمن فيما ا�ستثمره يف حياته 	
•لكل اإن�سان قب�س من اجلمال،  ولكن ل يراه كل �سخ�س 	

•من املهم لالآباء اأن يج�سدوا نف�س املفاهيم التي علموها لأبنائهم 	
•اأحمد اهلل على ما اأعطاك، وثق به فيما تطمح اإليه 	

•اإذا امتالأ قلبك بالندم على مافات، وباخلوف من امل�ستقبل، فلن متلك ما  	
ُت�سكر عليه يف حا�سرك.

عن اأحد املواقع الإلكرتونية

قراءات ومتابعات
ما وَقَعْت عيناي على �سوكة األ وحاولُت اقتالعها لأغر�س مكانها وردة، ما طاب لل�سوك منبُت الورد. )اأبراهام لنكولن(

ـ من يتتبع اخلري ل يهداأ له بال ول يغم�س له جفن حتى ينزع ال�سر من جذوره، ول يكتفي باإعالن احلرب على ال�سغائن والأحقاد واملنازعات؛ بل ي�سعى مبروءته ولطفه 

ا وجماًل واأُن�ًسا واأمًنا.. وحني تنترث الورود، فال مكان لالأ�سواك وامل�ساحنات  ة النا�س اإىل بذر بذور الت�سامح والإخاء والإيثار علَّها ُتثمر حبًّ وب�سا�سته وبقلبه العامر مبحبَّ

بني اأفراد املجتمع الواحد.

ذكر ابن اأبي الدنيا عن اخللد بن اأيوب قال: “كان راهب يف بني اإ�سرائيل يف �سومعة منذ �ستني �سنة، فاأُتَي يف منامه، فقيل له: اإن فالًنا الإ�سكايف خري منك ـ ليلة بعد ليلة ـ 

فاأتي الإ�سكايف ف�ساأله عن عمله؟ فقال: اإين رجل ل يكاد مير بي احد اإل ظننت اأنه يف اجلنة واأنا يف النار.. فف�ُسل على الراهب باإزرائه لنف�سه. )ابن القيم اجلوزيه ـ اأورده 

حممد احلمد يف املنتقى(.

ـ هذه عملة ب�سرية نادرة يف زماننا هذا الذي انقلبت فيه املوازين واختلطت املعايري، فاأنَّى لرجل يف مثل ع�سرنا اأن يزري بنف�سه ويبخ�سها؟ اأين من ي�سع نف�سه ويرفع 

الآخرين؟! فكل اإن�سان الآن يرى اأنه اأف�سل من الآخر، واأعلى منه مكاًنا وماًل وعلًما وطبقة، ورفعة وعزة... ل�سان حال مثل هذا يقول: اأنا القمة ودون اللحاق بي خرط 

القتاد. ف�سبحان اهلل منزلة اإ�سكايف تعلو عند اهلل على راهب متن�سك، علت نف�سه بال�سلوك الرفيع والتوا�سع والنظر اإىل الآخرين بعني الحرتام والإكبار والعلو، ل بالتن�سك 

والرهبنة.. ويف هذه الق�سة دللت ومعان تربوية عظيمة 

امل�سيبة العظمي ر�سا الإن�سان عن نف�سه واقتناعه بعلمه... وهذه حمنة عمت اأكرث اخللق. )ابن اجلوزي(

ـ ر�سا الإن�سان عن نف�سه واقتناعه بعلمه ي�سل طاقاته ويقعده عن حماولت التطوير والإبداع، ومن املعلوم اأن ر�سا النف�س غاية ل تدرك، غري اأن بع�س الذين نالوا 

ق�سًطا من املعرفة وحازوا األقاًبا علمية وقعوا يف �سراك العجب باأنف�سهم، فزهوا مبا علموا واختالوا مبا حلقهم من األقاب... وبقي هوؤلء حيث هم، عاجزون عن الإجناز 

والإبداع والبتكار... اإن القتناع بالعلم كالرحى يطحن �ساحبه وي�سر من هم حواليه... اإنها بالفعل حمنة عمت اأكرث اخللق. 

اأحمد بدر              

عالقة الفاأر بالإن�صان؟!

الفاأر "قار�س" مغلوب على اأمره، فهو من حيوانات التجارب، بل من اأهمها، ول 

ندري ملاذا جترى غالبية البحوث والتجارب عليه؟ فهل متاثل اأجهزته الع�سبية 

واله�سمية والتنف�سية الأجهزة النظرية لدى الإن�سان؟ 

يقول املتخ�س�سون: اإن »ال�سفات الطبيعية" لدى الفاأر ثابتة، وهذا يقلل جهود 

الطالب والباحثني والدار�سني بغري احليوانات الأخرى ذات ال�سفات املتعددة 

واملتغرية. على اأية حال فاإن حياة الفاأر ل قيمة لها البتة عند الباحثني والدار�سني، 

وهو من القوار�س اخلطرة على حياة الإن�سان، ولذلك كان ت�سخريه وا�ستخدامه 

يف املعامل من اأجل تطوير املعلومات الطبية، وخدمة احلياة الإن�سانية )م�سكني 

الفاأر(.. اأثبتت اإحدى الدرا�سات احلديثة اأن الع�سل الطبيعي له قدرة عالية على 

منع حدوث قرحة املعدة لدى الفئران، وذلك بعد اأن اأُْحِدثْت لديها قرحة بو�ساطة 

اأدوية معينة، وبالطبع فاإن التجربة على الفئران تعدُّ ـ دائما ـ مرحلة �سابقة 

لتطبيق نتائج الدرا�سة على الإن�سان. ويف الوقت نف�سه يالحظ كل م�ساب بقرحة 

املعدة عند مراجعته لأي عيادة من عيادات الرعاية الطبية اأن قائمة الأطعمة التي 

ُين�سح بالبتعاد عنها �سمن الحتياطات العالجية ت�سمل الع�سل، فكيف ينجح 

الع�سل يف عالج قرحة املعدة عند الفئران )نتائج اأولية(، بينما مينع امل�ساب من 

بني الإن�سان بالقرحة بعدم ا�ستخدام الع�سل، رمبا لأن الع�سل �سخن اأو "حامي"، 

ورمبا لأن معدة الفاأر اأرق كثريًا من معدة الإن�سان، مع العلم باأن الفاأر يقر�س كل 

�سيء حتى الأخ�ساب والأ�سالك، ولكن مل يحدث اأن جرب الإن�سان م�سغ قطعة من 

ال�سلك اأو اخل�سب، فهو ـ اأي الإن�سان ـ ي�ستطيع م�سغ �سرية الآخرين دون اأن تتاأثر 

معدته، ولكن هذه املعدة قد تتقرح با�ستخدام ع�سري الربتقال اأو مربى امل�سم�س 

اأو الزبادي )كما تن�سح القائمة(.. ومل ن�سمع اأن فاأرًا تناول وجبة غنية بالبهارات، 

اأو "�ساندويت�ساً بالكت�سب" وتقرحت معدته. 

وعلى العموم فاإن الفاأر يختلف بيولوجيا عن الإن�سان على الرغم من اأن كليهما من 

الثدييات، وكالهما ذكي! ومع ذلك فالإن�سان ل يخرج عن كونه حيواناً.. فالتعريفات 

املتعددة والدقيقة ل تخرجه عن دائرة هذا الت�سبيه. فالإن�سان يف نظر الفال�سفة 

وعلماء الطبيعة والأحياء والنف�س: حيوان ناطق، حيوان عاقل، حيوان ذو تاريخ، 

ا. اإذن فهو ـ  حيوان راق، حيوان اجتماعي، حيوان مثقف، حيوان تقني.. وهلمَّ جرَّ

مهما يكن ـ حيوان!! وقد نالحظ اأن من بني اأفراد ال�سرائح الجتماعية املختلفة من 

يو�سف باأنه "ح�سان"، اأو "ذئب"، اأو "حمار".. ورمبا ن�سمع و�سفاً ل�سخ�س 

ما باأنه "ثعلب" اأو "ثعبان«. وهناك �سنف من النا�س يدخل يف "ذوات الدم" 

البارد، والثقيل، واللزج، ورمبا »املتجمد".. وما دام تعريف الإن�سان ل يبعده عن 

كذلك؛  كانا  ف�سيلة واحدة.. وطاملا  والفاأر من  ـ  اإذن  ـ  فهو  "حظرية" احليوانات 
فلماذا جترى التجارب والأبحاث على الفئران والأرانب دون ذلك ال�سنف من النا�س 

الذي ل يختلف عنها كثريًا يف �سفاته العقلية والروحية وال�سلوكية؟ ذلك ال�سنف 

الذي ل يعتقد يف وجود اإله، ول يعرف عقيدة، ول يوؤمن باأخالق اأو مثل اأو قيم. 

اإذن ملاذا الفاأر وحده؟ رمبا من اأجل تطوير املعلومات الطبية خدمة لالإن�سانية.. 

اأخريًا نتمنى اأن يكون الع�سل و�سفة فعالة لعالج امل�سابني بالقرحة، واأن يحذف 

من قائمة الأطعمة التي يحظر عليهم ا�ستخدامها.

ويلزمنا هنا عدم اإغفال الإ�سارة اإىل اأن جميع ذوات اخل�ساب برتعدن ويرتع�سن 

ويرتعنب من روؤية الفاأر؛ خا�سة اإذا كان من ف�سيلة )اجلقر(، واإن �سدف اإن 

د زوجها: "يا اأنا.. يا الفاأر"، وبالطبع  اقتحم منزل اإحداهن فهي ل تبايل باأن ُتهدِّ

فاإن املفا�سلة هنا ل معنى لها، وليذهب الفاأر اإىل طاولت الت�سريح خدمة لالإن�سانية 

غري ماأ�سوف عليه.

اإبراهيم ال�سايف 

ال�سدق منجاة وال�سمت هيبة وال�سكوت عالمة الر�سا

اأحيانا ولي�س دائما ال�سمت خري )فكر قبل الكالم(

يحكى اأّن ثالثة اأ�سخا�س حكم عليهم بالإعدام باملق�سلة، 

وهم عامل 

دين- حمامي- فيزيائي 

وعند حلظة الإعدام تقّدم )عامل الدين( وو�سعوا راأ�سه حتت 

املق�سلة، و�ساألوه: هل هناك كلمة اأخرية تّود قولها ؟ 

فقال  عامل الدين: اهلل ...اهلل.. اهلل... هو من �سينقذين 

وعند ذلك اأنزلوا املق�سلة، فنزلت املق�سلة وعندما و�سلت 

لراأ�س عامل الدين توقفت .

فتعّجب الّنا�س، وقالوا: اأطلقوا �سراح عامل الدين فقد قال اهلل 

كلمته وجنا عامل الدين .

وجاء دور املحامي اإىل املق�سلة ..

ف�ساألوه : هل هناك كلمة اأخرية توّد قولها ؟

فقال: اأنا ل اأعرف اهلل كعامل الدين،! ولكن اأعرف اأكرث عن 

العدالة، العدالة ..العدالة ..العدالة هي من �سينقذين .

ونزلت املق�سلة على راأ�س املحامي، وعندما و�سلت لراأ�سه 

توقفت ..

فتعّجب الّنا�س، وقالوا: اأطلقوا �سراح املحامي، فقد قالت 

العدالة كلمتها، وجنا املحامي

واأخريا جاء دور ا لفيزيائي ..

ف�ساألوه : هل هناك كلمة اأخرية توّد قولها ؟

فقال : اأنا ل اأعرف اهلل كعامل الدين، ول اأعرف العدالة 

كاملحامي، ولكّني اأعرف اأّن هناك عقدة يف حبل املق�سلة 

متنع املق�سلة من النزول 

فنظروا للمق�سلة ووجدوا فعال عقدة متنع املق�سلة من 

النزول، 

فاأ�سلحوا العقدة و! انزلوا ا ملق�سلة على راأ�س الفيزيائي 

وقطع 

وهكذا من الأف�سل اأن تفكر قبل اأن تنطق ، ول تقل بل�سانك 

ما تك�سر به اأ�سنانك .
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اجلنادرية.. تاأكيد للذات

املهرجان الوطني للرتاث والثقافة فعاليات �سنوية تهدف اإىل تاأ�سيل الرتاث 

و�سيانته واحلفاظ عليه من الطم�س والتذويب، وهو اأحد اأهم )امل�سدات( التي 

ا لثقافتنا واإرثنا  متنع عنه زحف اأي اأفكار اأو قيم اأو �سلوكيات تعدُّ مهدًدا رئي�سيًّ

احل�ساري، اأو حتاول التاأثري يف عاداتنا وتقاليدنا واأعرافنا، وجاءت فكرته دعًما 

لتوجه الدولة يف اإثبات الذات واخل�سو�سية الثقافية لهذا املجتمع يف عامل تتنافر 

فيه ال�سعوب بدًل من الئتالف، وتت�سارع فيها احل�سارات بدًل من اأن تتكامل 

وتغذي بع�سها. واملهرجان لي�س منا�سبة ثقافية وتراثية ينتهي اأثرها بانتهاء 

اآخر يوم يف اأن�سطتها؛ بل ميثل وهًجا يقرتن بكل اأيام العام حتى موعد املهرجان 

الذي يليه، ويظل املجتمع ي�سرتجع م�سامينه ودللته، ويبقى اأ�سرًيا ملوؤثراته 

الفكرية والأدبية والثقافية، فهو تاأكيد على الهوية الإ�سالمية وتر�سيخ للمبادئ، 

واإبراز للقيم والعادات العربية الأ�سيلة لتتعرف عليها الأجيال احلديثة، وتتم�سك 

وتتمثل بها، وتتحفز لدرا�سة ثقافتنا وح�سارتنا وا�ستنباط ما حتمله من ر�سائل 

علمية ومبادئ وموجهات ل�سياغة املجتمع الإن�ساين برمته، ويج�سد املهرجان 

حقيقة اأبلغ �سور ارتباط احلا�سر بالأم�س، واقرتان املوروث بالإجنازات 

وبالقفزة احل�سارية الهائلة التي ت�سهدها اململكة العربية ال�سعودية يف هذا العهد 

امليمون، اإجنازات ل تتخطاها �سجالت املوثقني املن�سفني، ول تتجاوزها تقارير 

املوؤ�س�سات القت�سادية العاملية.

لقد حتول املهرجان من جمرد منا�سبة للتغني بالرتاث واإحيائه اإىل منهج ثقايف 

واأدبي واجتماعي يتداعى عاًما بعد عام لي�سوغ �سباب املجتمع ونا�سئته، وي�ستثري 

ذاكرة الكبار، ويربط اجلميع بنهج الأ�سالف، ويعزز م�ساعرهم وغريتهم الوطنية، 

وجتلت فيه حكمة قيادتنا يف رفع درجة اإ�سهامات القطاعات الع�سكرية وم�ساركتها 

يف بناء الوطن وحتقيق نه�سته، ويف دعم تفاعالت احلياة املدنية مما يعمق 

الرتباط بني كل �سرائح املجتمع وقطاعاته النظامية منها واملدنية.

اجلنادرية كما يوؤكد �سيوفها دائًما اأنها تتيح لهم دائًما حرية الكت�ساف، 

ول�سمائرهم حرية التقومي.. وهي ندوة تتحاور فيها الأن�سطة والعرو�س مع 

املدعوين والزوار من داخل اململكة وخارجها .. وهو باخت�سار مملكة م�سغرة 

تفرد ذراعيها للراغب يف التعرف، ولحت�سان املتطلع اإىل زيادة يف التعرف على 

اأ�سالة هذا ال�سعب ومميزاته وما حققه من منو وتقدم يف �ستى املجالت، مع 

الطالع على دوره يف دعم احل�سارة الإن�سانية.

                 التحرير

برعاية خادم احلرمني ال�سريفني:

معر�س الريا�س الدويل للكتاب يكرم امل�ؤرخني ال�صع�ديني

انطلقت حتت رعاية خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبد 

اهلل بن عبد العزيز حفظه اهلل يوم الثالثاء ال�ساد�س من 

�سهر ربيع الأول احلايل 1430 هـ فعاليات معر�س الريا�س 

الدويل للكتاب يف دورته اجلديدة الذي تنظمه وزارة الثقافة 

والإعالم ممثلة يف وكالة الوزارة لل�سوؤون الثقافية باأر�س 

املعار�س وت�ستمر ملدة ع�سرة اأيام.

 وت�سمن برنامج الفتتاح تكرمي اأوائل املوؤرخني ال�سعوديني 

الأحياء اعرتاًفا وتقديًرا جلهودهم واإطالع رواد املعر�س 

واجلمهور مبختلف �سرائحهم على اإجنازاتهم واإنتاجهم 

الثقايف والفكري الذي ا�ستهدف خدمة هذا الوطن الغايل.

وقال وزير الثقافة والإعالم معايل الدكتور عبد العزيز بن 

حمي الدين خوجة يف ت�سريح لوكالة الأنباء ال�سعودية اإن امل�ساركني يف املعر�س 

ت�سرفوا بالرعاية الكرمية لفعالياته واأن�سطته من لدن خادم احلرمني ال�سريفني حفظه 

اهلل، وهي رعاية تاأتي �سمن اهتمامه بالعلم والعلماء واأميانا منه باأهمية الكتاب 

 معايل د. عبد العزيز خوجة 

يف ال�سياق الجتماعي وبالدور املهم الذي توؤديه الثقافة يف حياة 

الأمم، وحر�سا منه ـ رعاه اهلل ـ على دعم التنوع الثقايف والتوا�سل 

مع الأمم واحل�سارات، مو�سًحا اأن برنامج هذه الدورة �سيتناول 

كذلك جتارب التاأليف وال�سري الثقافية وعدًدا من املو�سوعات 

املتعلقة بالكتاب وق�ساياه.من جهته اأو�سح وكيل وزارة الثقافة 

والإعالم لل�سوؤون الثقافية امل�سرف العام على املعر�س اأن تكرمي 

املوؤرخني ال�سعوديني يف هذه الدورة ياأتي �سمن املنهج ال�سنوي 

لوزارة الثقافة والإعالم الذي ينقل معر�س الكتاب من كونه وقًتا 

لبيع الكتب وتداولها اإىل اأن يكون اإطارًا عاماً لذلك ولغريه من 

الأن�سطة الثقافية والإعالمية، منوًها اإىل اأن التكرمي مل يكن قا�سًرا على 

اأ�سخا�س املوؤرخني فح�سب؛ واإمنا امتد لي�سمل بع�س الفعاليات الثقافية 

يف املعر�س التي ي�سارك فيها عدد من املوؤرخني واملوؤرخات من اململكة والدول 

العربية والأجنبية، من بني الذين لهم مو�سوعات واإ�سهامات تاريخية مهمة يف 

واقعنا املحلي العربي والإ�سالمي. 

 

اأطباء الأ�سنان يتخلون عن احل�سوات 

متكن فريق بحثي اأمريكي من الو�سول 

اإىل طريقة ت�ساعد على منو الأ�سنان يف 

الظروف املختربية وذلك بعد اأن تعرفوا 

بعد بحوث �ساقة من التعرف على موقع 

اجلني امل�سوؤول عن منو املينا  اأي الطبقة 

اخلارجية القوية لالأ�سنان العاجزة 

عن ا�ستعادة منوها مرة اأخرى مطلًقا، 

واعتربت م�سادر �سحفية عديدة اأن 

هذه اخلطوة تعد اكت�ساًفا علمياً �سيمهد 

الطريق اأمام اأطباء الأ�سنان مل�ساعدة 

الأ�سنان امل�سابة بخلل يف اأن تنمو منوًا 

طبيعياً وبالتايل ميكن الن�سراف عن 

عمليات ح�سو الأ�سنان اأو ا�ستبدالها 

باأ�سنان �سناعية.

وك�سفت هذه البحوث امل�ستجدة يف جمال 

طب الأ�سنان اأن اجلني امل�سار اإليه )�ستيب 

تو( اأو )عامل الن�سخ( املنوطة به عدة 

وظائف كوظيفة ال�ستجابة املناعية 

ومنو اجللد والأع�ساب له تاأثري على منو 

املينا، وتعرف الباحثون على وظائفه بعد 

لحظوا اأن اأجياًل من الفئران توالدت 

بعد اإزالة هذا اجلني منها.

واأعلنت رئي�سة الفريق البحثي اأنه لي�س 

من الغريب اأن ينفذ هذا اجلني الذي 

تعرفوا على موقعه وظائف عديدة، ولكن 

الباحثني كانوا يجهلون قبل بداياتهم يف 

هذه الدرا�سة اأنه م�سوؤول عن اإنتاج املينا 

يف الأ�سنان.

اجلامعة يف ي�م املهنةالطبي الثالث بجامعة امللك �صع�د
ت�سارك جامعة امللك �سعود بن عبد العزيز للعلوم ال�سحية يف موؤمتر يوم املهنة 

الطبي الثالث الذي تقيمه كلية الطب بجامعة امللك �سعود حتت رعاية �ساحب 

ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن عبد العزيز اأمري منطقة الريا�س يف الفرتة من 14 

اإىل 15 من �سهر ربيع الأول اجلاري )11 ـ 12 مار�س 2009م( بهدف تعريف طلبة 

وطالبات الطب حديثي التخرج على فر�س العمل والتدريب يف القطاعات ال�سحية 

املختلفة.وي�سارك يف فعاليات هذا املوؤمتر خريجو الدفعة الأوىل يف كلية الطب 

بجامعة امللك �سعود بن عبد العزيز للعلوم ال�سحية، كما ت�سارك عمادة �سوؤون 

الطالب ومركز الدرا�سات العليا وال�سوؤون الأكادميية يف املعر�س امل�ساحب للموؤمتر 

الذي ت�ساهم فيها جمموعة كبرية من اجلهات ذات العالقة. ويهدف املوؤمتر اإىل 

تقدمي روؤية وا�سحة حول التدريب والدرا�سة وفر�س العمل واخليارات املتاحة 

مل�ستقبلهم الوظيفي، بجانب املجالت املتاحة يف العمل اخلريي التطوعي وغريها، 

وذلك من خالل:

•تعريف امل�ساركني من طالب وطالبات كليات الطب باململكة مبتطلبات وفر�س  	
التدريب بعد التخرج خارج اململكة.

• تعريف امل�ساركني بلوائح واأنظمة الهيئة ال�سعودية للتخ�س�سات ال�سحية  	
وتعريفهم بفر�س التدريب يف التخ�س�سات املختلفة يف اململكة.

•توعية امل�ساركني باأهمية  بع�س املهارات الأ�سا�سية من كتابة ال�سري الذاتية  	
واملقابلة ال�سخ�سية.

•توعية امل�ساركني باأهمية الأبحاث من خالل لقاء مبا�سر مع باحثني حمليني  	
ودوليني، ل�ستعرا�س جتاربهم يف هذا املجال والآفاق املتاحة فيه، حمليا 

و دوليا.

•اإقامة معر�س م�ساحب، يعر�س فيه جمموعة من اأهم املوؤ�س�سات يف القطاع  	
ال�سحي فر�س التوظيف و التدريب لديها، و كذلك جمموعة اأخرى من اجلهات 

ذات العالقة.

تلقى الفريق الطبي مبدينة امللك فهد 

الطبية الذي جنح يف ف�سل التواأم ال�سيامي 

امل�سري )ح�سن وحممود( تهاين خادم 

احلرمني ال�سريفني امللك عبد اهلل بن 

عبد العزيز ـ حفظه اهلل ـ على جناحه 

يف هذه العملية املعقدة خالل 8 مراحل 

امتدت طول 13 �ساعة متوا�سلة معرًبا 

عن اأمنياته للطفلني بال�سحة والعافية 

يف حياة طويلة م�ستقرة واآمنة.

ونقل معايل وزير ال�سحة الدكتور عبد 

اهلل بن عبد العزيز الربيعة رئي�س الفريق 

الطبي لزمالئه تهاين خادم احلرمني 

ال�سريفني و�سمو ويل عهده الأمني و�سمو 

نائب رئي�س احلر�س الوطني و�سمو اأمري 

منطقة الريا�س و�سمو نائب رئي�س احلر�س 

خادم احلرمني ال�سريفني يهنئ الفريق الطبي ووالدي التواأم امل�سري

اإجناز اإ�صايف للخربة ال�صع�دية يف جمال اجلراحات ال�صيامية
الوطني 

لل�سوؤون 

الع�سكرية 

حفظهم 

اهلل جميًعا 

خالل 

املوؤمتر 

ال�سحفي 

الذي عقده 

عقب جناح العملية يف املدة املحددة لها 

ا اإىل اأن ما حتقق من اإجناز ي�ساف  َهً منوِّ

اإىل ر�سيد الوطن و�سمعته الطبية واإىل 

مدينة امللك عبد العزيز الطبية كمرجعية 

يف هذا النوع من اجلراحات وغريها يف 

خمتلف التخ�س�سات. هذا وقد عقد املوؤمتر 

بح�سور 

الأ�ستاذة 

عبد  عائ�سة 

الهادي وزيرة 

القوى العاملة 

امل�سرية 

ورفعت بهذه 

املنا�سبة اأ�سمى 

اآيات ال�سكر 

والمتنان ملقام خادم احلرمني ال�سريفني 

حفظه اهلل على م�ساعره الإن�سانية الفيا�سة 

ورعايته الأبوية للطفلني حتى تكللت 

عمليتها بالنجاح. كما ح�سر املوؤمتر ال�سفري 

امل�سري بالريا�س الأ�ستاذ حممود عوف 

وحتدث يف نهاية الوقائع موؤكًدا اأن جناح 

العملية يحمل عدة دللت ياأتي يف مقدمتها 

اهتمام خادم احلرمني ال�سريفني بالأطفال 

دون متييز بني هوياتهم، ومنها اأن جناح 

هذه العمليات يعزز بقوة العالقات بني 

ال�سعوب العربية وغري العربية، منوًها 

بالتقدم الذي حققته اململكة يف خمتلف 

املجالت خالل �سنوات قليلة.

كما عرب والدا التواأم عن خال�س �سكرهما 

وامتنانهما خلادم احلرمني ال�سريفني امللك 

عبد اهلل بن عبد العزيز وعن �سعادتها 

بنجاح العملية وروؤية ابنيهما على 

�سريرين منف�سلني لأول مرة، واأعربا 

عن �سكرهما للفريق الطبي بقيادة معايل 

الدكتور عبد اهلل بن عبد العزيز الربيعة 

ولل�سعب ال�سعودي ال�سقيق. 
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