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 كلمة مجلس اإلدارة
 محمد جواد آل  السيد ناصر

بالعلم تنهض األمم وترتقي األوطان

العلــم مــن أهــم مقومــات الحيــاة، فهــو ينيــر العقــل ويهدي للحق ويوســع مــدارك الفــرد وقدرته على الفهــم واإلدراك واالســتيعاب، 
ويكســبه احتراًمــا لذاتــه واحتراًمــا وتقديــًرا من اآلخرين، وبه يســتطيع كســب الــرزق وتطويــع الطبيعة والتقنيــة لخدمته.

ــا، وبــه  ــا واقتصاديً ــا وصناعيً والعلــم ركــن أساســي فــي بنــاء األمــم وقوتهــا وتماســكها ورقيهــا، وهــو صانــع تقدمهــا حضاريً
ــي او  ــب بالتمن ــم ال يكتس ــن العل ــتدامة. لك ــة المس ــق التنمي ــاة، وتحق ــات الحي ــة تحدي ــي مواجه ــها ف ــى نفس ــد عل ــي لتعتم ترتق
اإلعجــاب، وإنمــا بتكامــل الجهــود بيــن المتعلــم واألســرة والمدرســة والمجتمــع، واالســتفادة القصــوى مــن الوســائط التقنيــة، 

ــات واســتيعابها.  ــرد مــن اكتشــاف المعلوم ــت الف ــات ومكن ــورة المعلوم ــا ث ــي وفرته الت

ــول للمشــكالت  ــا وإيجــاد حل ــة أفراده ــي خدم ــك المســتوى ف ــع ذل ــي وتطوي ــى مســتواها العلم ــم بالنظــر ال ــدم األم ــاس تق ويق
ــوث. ــل والتل ــة والنق ــة والزراع ــكان والبيئ ــراد كاإلس ــا األف ــي يواجهه ــة الت ــات الحقيقي والتحدي

ونعيــش فــي هــذه األيــام أجــواء العــودة للمــدارس، ونــرى أبناءنــا الطلبــة وبناتنــا الطالبــات، مســتقبلين العــام الجديــد بــكل نشــاط 
وحيويــة وشــغف الكتســاب العلــم والمعرفــة والمهــارات واالســتعداد لخدمــة الوطــن والمســاهمة فــي ارتقائــه ليكــون فــي مقدمــة 
األوطــان. وبهــذه المناســبة نتقــدم لهــم وألســرهم وللعامليــن فــي ســلك التعليــم مــن قــادة ومعلميــن ومربيــن وإدارييــن بأصــدق 

األمانــي بعــام جديــد مكلــل بالتوفيــق واإلنجــاز وبلــوغ أعلــى المراتــب.

ــا  ــم عندم ــم وإعانته ــي وتوجيهه ــم العلم ــة تحصيله ــم ومتابع ــم وبناته ــام بأبنائه ــى االهتم ــات عل ــاء واألمه ــى اآلب ــد عل ونؤك
يواجهــون بعــض الصعوبــات، كمــا نؤكــد علــى ضــرورة التواصــل مــع قــادة المــدارس والمعلميــن والمعلمــات والتعــاون معهــم 

لتتكامــل الجهــود وتصــب فــي مصلحــة الطلبــة والطالبــات.

وال يفوتنــا أن نذكــر بــأن مؤسســي جمعيــة مضــر الخيريــة وضعــوا المســاهمة فــي رفــع المســتوى التعليمــي ألبنــاء وبنــات بلــدة 
القديــح فــي مقدمــة أهــداف الجمعيــة، ولهــذا دأبــت إدارات الجمعيــة المتالحقــة علــى العمــل الجــاد لتحقيــق هــذا الهــدف النبيــل، 
ورصــد الميزانيــات الســخية لبرنامــج المســاعدات التعليميــة. وقــد رصــدت الجمعيــة للعــام الدراســي 1441 هـــ ميزانيــة تبلــغ 
ــا  500 ألــف لاير لتغطيــة االحتياجــات األساســية لطلبــة وطالبــات األســر المتعففــة التــي ترعاهــا، والبالــغ عددهــم 475 طالبً
وطالبــةً فــي جميــع المراحــل ابتــداء بريــاض األطفــال الــى المرحلــة الجامعيــة. وتشــمل هــذه االحتياجــات الملبــس والقرطاســية 

واألدوات المدرســية وتكاليــف النقــل إضافــة الــى رســوم الدراســة.

ولتســهيل مســاهمة أبنــاء القديــح والخيريــن فــي دعــم البرنامــج، فقــد طرحــت الجمعيــة ثــالث باقــات، قيمــة األولــى 100 لاير، 
والثانيــة 150 ريــااًل والثالثــة 200 لاير، حيــث يمكــن إيصــال المســاهمات الــى مكتــب التحصيــل الواقــع فــي وســط القديــح او 

عبــر اإليــداع المباشــر فــي أحــد حســابات الجمعيــة لــدى البنــوك، وكلنــا ثقــة أن الميزانيــة المرصــودة ســتغطى بكاملهــا.
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جمعية مضر تشكر مسؤولي وزارة العمل والتنمية االجتماعية لرعايتهم مهرجان التألق 6
الدوسري مثنيا على المهرجان: »التألق يؤسس لجيل يرقى بالوطن«

بمحافظة  االجتماعية  التنمية  مركز  مدير  الدوسري،  راشد  بن  نبيل  األستاذ  الخيرية  ادارة جمعية مضر  مجلس  من  وفد  زار 
القطيف، صباح يوم االحد 24 ذو الحجة 1440 هـ، في مكتبه لتقديم الشكر والعرفان لسعادته على توجيهاته ومساندته للجمعية 

ورعايته لمهرجان التالق 6 الذي اقيم في 15 ذو القعدة 1440هـ . 
وتكون الوفد من محمد جواد آل السيد ناصر، رئيس مجلس اإلدارة، ونائب الرئيس عدنان السادة وأمين عام المجلس مهدي 

المطرود وعضو المجلس موسى الخضراوي.
وثمن الدوسري اهتمام جمعية مضر بتكريم المتفوقين والمتفوقات، وأثنى على مستوى مهرجان التالق السادس، الذي يهدف الى 

تشجيع العلم والمعرفة واالرتقاء باداء الطلبة والطالبات، ويؤسس لجيل قادرعلى خدمة الوطن ورقيه.
وفي معرض الحديث عن مشاريع الجمعية االستثمارية، أبدى الدوسري اهتمامه باستثمارات الجمعية وضرورة تنويعها، مؤكدًا 
على أهمية طرح المشاريع االستثمارية التي تعزز الموارد المالية للجمعية، وتمكن الجمعية من أداء دورها في مساعدة االسر 
المتعففة وتحسين وضعها االقتصادي، مثنيا على اهتمام الجمعية بالبرامج التي ترعى االسر المتعففة وتعزز من أهدافها والتي 

تسعى للرقي بالمجتمع وتطوره، موجًها بااللتزام بأصول الحوكمة والشفافية التي تحث عليها الوزارة.
وشرح آل السيد ناصر، مبادرة »اكفل تعليمي وشارك في بناء مستقبلي« لرعاية طلبة و طالبات المدارس من االسر المستفيدة، 
حيث رصدت الجمعية ميزانية 500 ألف لاير للعام الدراسي 1441 هـ ، توفر من خاللها االحتياجات األساسية ل 475 طالبًا 

وطالبةً من مراحل الطفولة المبكرة حتى المرحلة الجامعية.
وأثنى الدوسري على هذه المبادرة واعتبرها خطوة ايجابية ترتقي بمستوى طلبة وطالبات األسر المتعففة وتؤهلهم لالعتماد على 
أنفسهم بعد اكتساب العلم والمعرفة، وشكر لمجلس االدارة تبنيه مثل هذه البرامج التي ترفع من مستوى االسر المستفيدة وتدعمهم 
ماديًا ومعنويًا، مثمنًا لعوائل القطيف اهتمامهم بأبنائهم خاصة في المجال العلمي التربوي، الذي يضعهم على الطريق الصحيح 

ليكونوا افرادا فاعلين يفتخر بهم الوطن بعد تخرجهم.
وقدم رئيس جمعية مضر، درًعا تذكارية لسعادة األستاذ نبيل الدوسري عرفانا بدوره وتوجيهاته للجمعية ورعايته لمهرجان 
التألق، كما قدم درًعا لألستاذ ناصر العلي رئيس وحدة التأسيس والحوكمة بمركز التنمية االجتماعية بالقطيف، واألستاذة فاطمة 

اليوسف رئيسة القسم النسائي، واألستاذة ماريا أبو صعب رئيسة قسم الجمعيات.
يذكر ان مهرجان التالق السادس كرم 466 متفوقا ومتفوقه من مختلف المراحل الدراسية و خريجي الدراسات العليا الحاصلين 

على درجة الماجستير والدكتوراة.

كرامة المرهون
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تكريم لجان مهرجان التألق 6 في خيرية مضر واطروحات تطويرية لتألق 7
كرامة المرهون 

كرم أعضاء مجلس إدارة جمعية مضر الخيرية أعضاء لجان مهرجان التألق مساء السبت 23 ذو الحجة 1440 هـ، في قاعة 
االجتماعات بمقر اللجنة االجتماعية في مبنى الطرازيات بحضور الشريك االستيراتيجي سماحة العالمة الشيخ محمد العبيدان، 

وتواجد 36 متطوعا من لجان التألق السادس.

وكان المهرجان قد ضم لجان هي: العالقات واالستقبال، الضيافة والتجهيزات، البرنامج واإلعالم، الحركة، وإدارة المهرجان 
الذين بدأو استعداداتهم في اإلعداد للمهرجان في شهر رجب للعام 1440 هـ.

وبدأ برنامج التكريم بآي من الذكر الحكيم رتلها القارىء حسين الخويلدي، وتبعها رئيس المجلس السيد محمد جواد آل السيد 
ناصر بكلمة شكر فيها متطوعي اللجان الذين كان لهم الدور األكبر في نجاح هذا المهرجان وظهوره بشكل متميز.

وأشار إلى االطراء على المهرجان من قبل الضيوف وخصوصا سعادة مدير مركز التنمية االجتماعية في القطيف األستاذ نبيل 
الدوسري وأعضاء إدارته الذين شاركوا في المهرجان وهـــم األستاذ ناصر الـعلي واألستاذة فاطمة اليوسف واألستاذة مــاريا 

بو صعب، وحث رئيس المجلس أعضاء اللجان على االستعداد للمهرجان السابع وطرح األفكار التي تقود إلى تطويره.

وكان لوجود أعضاء اللجان في التكريم فرصة لطرح المقترحات لتطوير المهرجان في األعوام القادمة، وستقوم إدارة المهرجان 
بتقييم المقترحات والعمل على تنفيذ ما يعمل على تطوير المهرجان واالرتقاء به.

وفي كلمة للشريك االستيراتيجي للمهرجان الشيخ محمد العبيدان أشار إلى حدوث نقلة نوعية في أداء الطلبة والطالبات وخصوصا 
طلبة وطالبات المرحلة الثانوية، ما يوجب متابعة من األهالي للمدارس والتعاون مع قادتها لمواجهة التحديات والمشاكل.

كما دعا إلى إيجاد قنوات تواصل مع ادارات المدارس خصوصا اإلدارات الجديدة لتعزيز متابعة ابنائنا الطلبة وتحفيزهم للجد 
واالجتهاد.

وأقترح العبيدان عقد شراكات مجتمعية مع المدارس تساهم في مساعدة قادة المدارس للرقي بمستوى أداء الطلبة، مشيرا إلى 
االستفادة من خبرات قادة المدارس المتميزين في خلق أجواء مدرسية تحفز على التألق والتميز.

لجان  أعضاء  والهدايا على  والدروع  الشهادات  االستيراتيجي  والشريك  االدارة  أعضاء مجلس  التكريم وزع  وفي ختام حفل 
المهرجان.
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3.2 مليون مساعدات قدمتها جمعية مضر في النصف األول من 2019

كرامة المرهون 

أصــدرت جمعيــة مضــر الخيريــة تقريرهــا للنصــف االول للعــام المالــي 2019 وبينــت أن المســاعدات التــي قدمتهــا الجمعيــة 
لألســر المتعففــة عبــر برامجهــا الخدميــة والتنمويــة بلغــت  3208562  ريــااًل، واســتفاد منهــا 3057 حالــة، مقارنة بـــمصروفات 

بلغــت 2450413 ريــااًل فــي النصــف األول مــن عــام 2018، بزيــادة بلغــت 758149 ريــااًل. 

ــااًل وشــملت شــؤون  ــة عليهــا 2072529 ري ــه الجمعي ــغ مجمــوع مــا أنفقت ــة بل وتنوعــت هــذه المســاعدات بيــن برامــج خدمي
المســاكن وشــؤون األســر والمشــاريع الموســمية كالســلة الرمضانيــة والعيديــة والمســاعدات الشــتوية، وبرامــج تنمويــة تضمنــت 
كافــل اليتيــم والمســاعدات التعليميــة والــزواج الميســر وأنفقــت الجمعيــة عليهــا  1084536   ريــااًل، كمــا انفقــت 51497 ريــااًل 

علــى مصابــات الحريــق. 

وأوضــح التقريــر أن الجمعيــة أنفقــت 886415 ريــاالً علــى برنامــج شــؤون المســاكن، مقارنــة بـــ  1083179  ريــااًل صرفــت 
فــي النصــف األول مــن 2018؛ وغطــى البرنامــج هــذا العــام مســاعدات بنــاء وترميــم وشــراء منــازل اســتفاد منهــا 64 حالــة، 

إضافــة الــى مســاعدات ايجــار اســتفاد منهــا 33 حالــة، ومســاعدات أثــاث وأجهــزة كهربائيــة اســتفاد منهــا 70 حالــة. 

وفــي جانــب آخــر، أشــار إلــى تنــوع برنامــج شــؤون األســر الــذي يغطــي االحتياجــات الحياتيــة لألســر المتعففــة مــن مســاعدات 
نقديــة وغذائيــة وصحيــة وعينيــة وخدمــات اجتماعيــة بلغــت 1186114 ريــااًل فــي النصــف األول مــن العــام الحالــي، مقارنــة 
بـــ 647624 ريــاال للعــام الماضــي وبنســبة زيــادة بلغــت 83% ، وبلــغ مجمــوع مــا أنفقتــه الجمعيــة علــى المســاعدات النقديــة 
429478 ريــااًل )ومنهــا العيديــة 68000 ريــااًل(، والغذائيــة 387630 ريــااًل )ومنهــا الســلة الرمضانيــة 301031 ريــااًل(، 
والصحيــة 156261 ريــاالً لـــ 1162 فــرداً، والمســاعدات الشــتوية بمبلــغ يقــدر بـــ 37750 ريــااًل قدمت لـ 70 حالــة، وخدمات 

اجتماعيــة بمبلــغ 62644 ريــااًل.

وبيــن أن برنامــج كافــل اليتيــم مســتمر فــي تقديــم الدعــم لـــ 23 أســرة أيتــام بمســاعدات بلغــت 828593 ريــااًل فــي النصــف 
األول مــن 2019 م مقابــل 193362 ريــااًل لنفــس المــدة مــن العــام الماضــي، ونجحــت الجمعيــة ألول مــرة فــي تمليــك مســكن 

ألســرة أيتــام بتكلفــة 600 ألــف لاير.

واســتفاد 367 طالبـًـا وطالبــةً مــن برنامــج المســاعدات التعليميــة فــي مختلــف المراحــل الدراســية مــن مرحلــة ريــاض وضيافــة 
ــة الجامعيــة، وبلــغ انفــاق الجمعيــة علــى هــذا البرنامــج 135090 ريــااًل غطــت الفصــل الثانــي مــن  األطفــال وحتــى المرحل

العــام الدراســي 1439 / 1440 هـــ ، مقارنــة بـــ 112116 انفقهــا البرنامــج فــي النصــف األول مــن العــام الماضــي 2018.

وأضــاف التقريــر أن مجمــوع مــا تــم صرفــه علــى برنامــج الــزواج الميســر فــي النصــف األول مــن العــام الحالــي 120853 
ريــاالً، اســتفاد منهــا 33 فــردًا مــن المقبليــن علــى الــزواج، وتنوعــت بيــن مســاعدات نقديــة وعينيــة وبنــاء مســكن، مقارنــة بـــ 

371174 ريــااًل صرفــت فــي نفــس الفتــرة مــن العــام 2018 م لـــ 55 فــردًا مــن المقبليــن علــى الــزواج.

وأكــد رئيــس مجلــس إدارة الجمعيــة، محمــد جــواد آل الســيد ناصــر، أن الجمعيــة مــا كانــت لتصــل لهــذا المســتوى مــن اإلنفــاق 
اال بمســاندة ومــؤازرة المجتمــع ماديـًـا ومعنويـًـا، وتبنــي أفــراده لثقافــة التكافــل االجتماعــي، وحــث أبنــاء المجتمــع على اســتمرار 
دعمهــم المــادي لبرامــج الجمعيــة، ومســاندتهم مجلــس اإلدارة معنويًــا بتقديــم األفــكار التــي تطــور عمــل الجمعيــة وبرامجهــا، 

إضافــةً الــى النقــد البنــاء لتقويــم أداء الجمعيــة.

خيرية مضر نبض خيركم العدد ٢٤
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›› مسابقة كافل اليتيم‹‹ في عامها 26 تعلن أسماء الفائزين

المركز االعالمي 
اليتيم  الفائزين في مسابقة كافل  الحجة أسماء  السبت 16 ذو  بالقديح مساء  الخيرية  اليتيم في جمعية مضر  لجنة كافل  أعلنت 
الرمضانية للعام 1440 هـ. وقد تم فرز أسماء المشاركين والمشاركات عن طريق برنامج الكتروني و بإشراف أعضاء لجنة 

الكافل.

 iphon xr 128 وقد حددت اللجنة الجوائز الثالثة األولى وهي عبارة عن مبلغ نقدي بقيمة 4000 رياال للجائزة االولى، و
للجائزة الثانية، و iphon 8 plus 64 gb للجائزة الثالثة.

وسوف تقوم اللجنة باستقبال الفائزين وتسليمهم جوائزهم ابتداء من مساء اليوم االحد 17 ذو الحجة وحتى الجمعة 29 ذو الحجة 
1440 هـ في مقر لجنة كافل اليتيم بمبنى الطرازيات في الفترة من 7:30 الى 90:00 مساء.

يذكر أن مسابقة كافل اليتيم تقام سنويا في شهر رمضان بدعم من المؤسسات والشركات ومجموعة من أفراد المجتمع، ويعود 
ريعها لصالح برنامج كافل اليتيم بالجمعية.

واليكم أسماء الفائزين حسب الترتيب:

 1- السيد حيدر السيد حسين العوامي
 2-  المرحومة فاطمة مهدي خويلدي

 3- الحسين يوسف ال غزوي
 4- عبد هللا حسين عبدهللا الجنبي

 5-  أحمد السيد عمران أبوالرحي
 6- أمل عبدهللا علي الفرج

 7-  خالد حسن ال جمعة
 8-  نور صادق علي الشعفي

 9-  رقية جعفر الصقر
 10-  طيبة الشاعر

 11-  خولة حسين البشراوي
 12-  علي احمد حسن ال غزوي

 13-  بشرى محمد الشويكي
 14-  كوثر خالد الجنبي

 15-  فاطمة عبدالرزاق سعيد ال عبيدان
 16-  حسن علوي الخباز

 17- حيدر علي الزاهر
 18-  شوقي احمد ال عبيد

 19- محمد حسن أبو شاهين
 20-  مصطفى جعفر حيان

 21- محمد علي مهدي العوازم
 22- المرحومة مريم علي مهدي الغزوي

 23- علي حسن اليوسف
 24- بتول وحيد ابو الرحى
 25- سلمان عبدهللا الخليفة

 26- أم جمانة حسن أبو قرين
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 27- علي سلمان المسقلب
 28- بدرية جعفر الفردان

 29- مرزوقة
 30- محمد صالح ال اعبيد

 31- المرحوم مكي حسين المرهون
 32- فاطمة ابراهيم احمد الشاعر
 33- زهراء حسن علي شزيهين

 34- فاضل مهدي غزوي
 35- المرحومة فاطمة اليوسف

 36- اميرة احمد الغزوي
 37- عبدالكريم علي القصير

 38- عادل مهدي علي آل هليل
 39- حسن علي عبدهللا ال اعفيريت

 40- مهدي علي محمد الجبيلي
 41- علوية علوي ابو الرحي

 42- زين العابدين محمد ال جعفر
 43- زينب صالح الجارودي

 44- سعيد علي خويلدي
 45- زينب عبداالله الشيخ
 46- سجاد حسين المقيلي
 47- أمير محمد الحمود
 48- بتول عباس العلوي

 49- ام علوي الخضراوي
 50- أحمد عبدالكريم جعفر المطاوعه

 51- علي كاضم ال حمادي
 52- محفوظ حسن ابوالرحي

 53- انوار محمد علي ال سهوان
 54- مهدي عبدهللا الشايب

 55- علي أحمد صالح الجنبي
 56- حور هاني الدار

 57- بتول عبد الغني الشاعر
 58- عبدهللا حسن العبدالعلي

 59- سكينة حسين علي ال درويش
 60- نجمة عادل ال سليمان

 61- السيدة فاطمة المعصومة عليها السالم
 62- عبدهللا محمد البيات

 63- شهربان عدنان المسجن
 64- عقيلة عدنان التتان

 65- ليلي عبدالعزيز الشيخ
 66- زينب علي احمد الشاعر

 67-  نرجس باقر العلويات
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 68- زينب علي المعلم
 69- زينب هاشم القالف

 70- زهراء هشام المسكين
 71- جابر مصطفى درويش

 72- حسن مهدي الشايب
 73- كرارالعلوان

 74- نفيسة سلمان البحراني
 75- ليلى علي حسن ال جعفر

 76- زكية علوي المؤمن
 77- كوثر محمد ال عاشور

 78- محمد حسن الجبيلي
 79- هاشم عدنان المسجن

 80- المرحومة زهراء اخويط
 81- المرحوم احمد ابراهيم
 82- علي مهدي الخويلدي

 83- جعفر عاشور آل سليمان
 84- باقر علي ال جمعة

 85- زينب فاضل القصاب
 86- مريم علي ال غزوي

 87- اسيا الصفار
 88- جعفر عاشور آل سليمان

 89- علي أحمد عبدالكريم البناي
 90- منصور علي منصور

 91- سيد حسين بشير العلويات
 92- احمد محمد الغريافي

 93- هاشمية علوي
 94- الريم

 95- احمد ابراهيم الحايك
 69- حسين عبد هللا جميع

 97- علي سعيد اسماعيل ال
 98- جعفر عاشور آل سليمان

 99- ياسمين حسين الغزوي
 100-  علي حسن اللباد

 101-  زهراء حسين المرهون
 102- ليلى منصور

 103- هادي علي الخميس
 104-المرحومة معصومة اخليتيت

 105- حور ابراهيم عيسى المر
 106-  خديجة عبدهللا مهدي ال توفيق

 107- علي عبدالرزاق المعراج
 108- جعفر علي حسن الشعفي
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 109- علي سلطان الشيخ
 110- رقية أحمد آل دعيبل
 111- والية حسين المحسن

 112- سلمى سلمان احمد ابو شاهين
 113- محمد ابراهيم الشاعر

 114- المرحومة زهراء خليتيت
 115- اعتدال محمد العيد

 116- نور محمد
 117- ياسين عبدهللا سلمان الموسى

 118- تسنيم
 119- معصومة احمد العاشق

 120- محمد عبدهللا المقيلي
 121-معصومة منير الجراس

 122- ابراهيم احمد العلوان
 123- كوثرمحمد الشويكي
 124- كوثر محمد الحليلي
 125- زينب سلمان الماجد

 126- المرحوم ابراهيم عبدهللا
 127- سكنة محمد ال كمال

 128- المرحومة ام سعيد ال رمضان
 129- صالح مهدي الخويلدي

 130- مهدي فاروق مهدي المطاوعة
 131- شريفة علي ابو الرحي

 132- خديجة عبدهللا السنان
 133- أحمد عبدالعزيز جعفر المرهون

 134- أبرار أحمد ال حمدان
 135- زهراء أحمد عبدالكريم البناي
 136- فاطمة ميرزا عبدهللا الصبيخي

 137- علي عبدهللا الجبيلي
 138- جعفر عباس العبدالعلي

 139- كاظم علي كاضم ال حمادي
 140- كمال علي شويهين

 141- زينب عبدهللا حسن الجبيلي
 142- علي احمد حسين ال عبيد

 143- سيد علي ابو الرحي
 144- مهدي حسن علي المحسن

 145- زهراء صالح ال اعبيد
 146- ام احمد ابراهيم

 147- زهراء يحيى ال جعفر
 148- جعفر عاشور آل سليمان
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 149- شمسة الشيخ جعفر
150- وديعه محمد ال عبدالنبي
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نسائية مركز رعاية المكفوفين تختتم برنامجها الصيفي
فاطمة الصفار

بحضور 22 كفيفة، أختتم مركز رعاية المكفوفين التابع لجمعية مضر بالقديح، يوم االثنين 26 ذو القعدة، برنامجه الصيفي 
للكفيفات الذي استمر 7 أسابيع، وتضمن عدة ورش منها الخوارزمي والنول والتمارين الرياضية، الصابون، اللغة اإلنجليزية، 

تطبيقات اآلي فون، ومهاراتي لألطفال ماقبل المدرسة.
ونــفذت رانية السبيعي ورشة الخوارزمي-المستوى األول، وشارك فيـــها ست من منسوبات المركز، وقدمــت النول زينــب 
آل درويش بحضور سبع من المنسوبات، ودربت هنادي الجراميز أربع كفيفات على التمارين الرياضية، ونفذت زهرة الضامن 

وبيان الزيمور برنامج “مهاراتي لما قبل المدرسة” لثالث كفيفات.

وأوضحت مدربة اللغة اإلنجليزية جمانة السيهاتي أنه تم التركيز على العديد من المهارات منها مهارة االستماع، القراءة، الكتابة 
والقواعد في البداية، وأنه تم اختبار الطالبات لمعرفة مستواهن الدراسي ليتم تطوير مهاراتهن على أكمل وجه، واختُتِمت الورشة 

باختبار نهائي و كانت درجة الطالبات جيدة جداً.

وذكرت زينب الناصر أنها المرة الثانية التي تدرب فيها منسوبات المركز على استخدامات اآلي فون، وفي كل مرة كنت أرى 
تفاعل المتدربات مع المعلومات والمهارات المقدمة لهن.

وبينت الزيمور أنها أول تجربة لها في تعليم أطفال ما قبل المدرسة، وهي من أجمل التجارب التي خاضتها وقد تَعَلََمْت منها 
الكثير من الخبرات التي ستفيدها مستقباًل عندما تلتحق بسلك التعليم، موضحةً أن تعليم ما قبل المدرسة من أهم المراحل للطفل 

ففيها يبنى األساس لتعلم المهارات.

وأكدت فاطم المبارك أن ورشة الخوارزمي ساعدتها على التركيز والحفظ بكل يسر وسهولة، كحفظ بعض األرقام التي تصلها 
كرمز لتفعيل التطبيقات على هاتفها.

وذكرت بتول آل شويهين أنها تعلمت قواعد وكلمات جديدة في اللغة اإلنجليزية، وساعدها على ذلك وضوح شرح المدربة.

وتعلمت بشرى الجارودي كيف تصنع صابونتها بنفسها بالشكل وبالرائحة واللون الذي تحب، وتمنت المدربة بتول المدلي، أن 
تستفيد الكفيفات من ورشة الصابون وأن يمتهن صناعته.

وأشادت أم الطفلة فاطمة عبدالعال بالبرامج التي يقدمها المركز وشكرت المعلمتين بيان الزيمور و زهراء الضامن، مبينةً أنهما 
جمعتا بين المتعة والفائدة في برنامج مهاراتي.

ومن جهتها، قالت األستاذ أحالم العوامي نائبة المقرر للجنة النسائية: “نسعى لتقديم الخدمات لجميع األعمار كما نحرص على 
التجديد والتنويع فيما ننفذه لمنسوبات المركز، وأشكر معدات ومنفذات هذه الورش على جهودهن وعطائهن وتعاونهن فقد كنَّ 

ضياًء يشع علًما وأمالً”.

يذكر أن المركز يقدم خدماته للمكفوفين والكفيفات، ويهتم بتطوير الجانب الثقافي والتأهيلي وذلك بهدف تطوير مهاراتهم الحياتية.
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نسائية مركز رعاية المكفوفين تحتفل باختتام أنشطة العام
بيان الزيمور 

  أقامت نسائية مركز رعاية المكفوفين، التابع لجمعية مضر الخيرية، مساء الخميس 28 ذو القعدة 1440 هـ، حفلها الختامي 
لهذا العام، بحضور 40 من منسوبات المركز، وعدد من الضيوف.

واستهلت بتول شويهين الحفل بتالوة آيات من الذكر الحكيم، وتلتها أنشودة بصوت نعمة آل رضوان، فمشهد تمثيلي بمشاركة 
كل من زينب الناصر وفاطمة الحجر وبيان الزيمور وسهير الخميس وزينب البطران.

وقدمت رانيا السبيعي فقرة “تأمالت ثقافية”، وحكت فاطمة السنان قصة باللغة اإلنجليزية، وأدارت أمل الجميع مسابقة ثقافية، 
ثم ألقت مدربة اللغة اإلنجليزية جمانة السيهاتي كلمة شكر لطالباتها وللمركز.

وكرمت أحالم العوامي، نائب مقرر المركز، المتطوعات الالتي ساهمن في تنفيذ برنامج هذا العام، واألفراد والجهات الداعمة، 
واختتمت  فاطمة الفرج الحفل بأنشودة أهدتها للحضور.

وعبرت هدى الجزير، التي تزور المركز ألول مرة، عن شكرها الدارة المركز، وسجلت اعجابها به، وذكرت أنها شعرت بأنه 
نابض بالحيوية والنشاط، ومفعم بالمحبة التي تسود جميع منسوبيه.

الجدير بالذكر أن عاتقة عبد الهادي اآلجامي، المتدربة من كلية لنكون، تخصص تخطيط وتنفيذ الفعاليات، أشرفت على اعداد 
وتنظيم الحفل، وأدارته وقدمت لفقراته بشرى الجارودي.
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بين أروقة مهرجان التالق السادس .. قصص تفوق )1(
خريجو وخريجات الجامعات يتقلدون وسام التفوق لمهرجان التالق السادس 

كرامة المرهون و فاطمة آل عبيدان
مرايا مهرجان التألق السادس تسلط الضوء على المتفوقين والمتفوقات الجامعيين في سلسة حوارات

تحقيقه  أسباب  ومن  ذلك،  لنيل  واالجتهاد  للسعي  والطالبة  الطالب  ويحتاج  مستحيال،  ليس  ولكنه  سهال  ليس  الدراسي  التفوق 
تنظيم الوقت، ووجود هدف كبير وحلم وطموح يدفع الطالب والطالبة على الجد واالجتهاد لتخطي الحواجز والصعوبات في 
سبيل الوصول للهدف، والثقة بالنفس وعدم الشعور بالضعف او اإلحباط عند مواجهة المصاعب في الدراسة. ويفتح التفوق في 
الدراسة أبوابا كثيرة لتحقيق األهداف ونيل أفضل الشهادات والمناصب، فالشخص الناجح يكون دائماً مصدر اهتمام واحترام من 

الجميع، وذلك يرفع من شأنه وقيمته واحترامه أمام الجميع.

العزيمة واإلصرار على النجاح والتميز هما اكسير التفوق، والجد واالجتهاد للوصول لمنصة التفوق في كل مرحلة من المراحل 
الدراسية هو الوقود والمحرك الستكشاف الطاقات الكامنة داخل كل متفوق لتكون دافعًا لإلمام والنطالقٍة علميٍة بال قيٍد وبال 
ونيل  األهداف  لتحقيق  والمتفوقات  المتفوقين  نفوس  داخل  وتحفيزه  عليه،  للتأكيد  التألق  أسرة مهرجان  تسعي  ما  حدود. وهو 

المراتب العليا.

المتفوقين  فيها 468 من  القعدة، كرموا  الخامس عشر من شهر ذي  السادس في  التألق  للقديح وأهلها وقفة في مهرجان  كان 
والمتفوقات في العام الدراسي 1439 / 1440 هـ ، واختلطت في المهرجان مشاعر الفرح واالعتزاز واالفتخار بما أنجزه الطلبة 
والطالبات في مسيرتهم التعليمية. وشملت القائمة المتفوقين والمتفوقات في مرحلتي المتوسطة والثانوية ومتألقة ومتألقات موهبة 

والمتميزين في اختبار القدرات، إضافة الى المرحلة الجامعية بما فيها الدراسات العليا.

القديح  احتفلت  ممن  الجامعية،  المرحلة  ومتفوقات  متفوقي  مع  مجموعة  حاور  الخيرية  مضر  جمعية  في  اإلعالمي  المركز 
بتكريمهم في مهرجان التألق السادس في 15 ذو القعدة 1440 هـ، الستكشاف مكامن القوة التي جعلت منهم متفوقين ومتألقين، 
ولتسليط الضوء على تخصصاتهم األكاديمية واالهداف التي يتطلعون الوصول إليها في الدراسات العليا، ليكونوا قدوة لزمالئهم 

وزميالتهم في التحصيل العلمي المتميز.

التألق والتفوق في  الوالدين والعائلة في دعمهم ومساندتهم في رحلة  المتألقين والمتألقات أكدوا دور  جميع من حاورناهم من 
تحصيلهم التعليمي، كما شكروا لمعلميهم االهتمام والرعاية والتشجيع الذي كان له أثر كبير في تفوقهم.

وفي معرض النصيحة المقدمة للطلبة والطالبات لالنضمام الى قافلة التفوق والتميز، كان التركيز على وضع األهداف المستقبلية 
القابلة للتحقق والمعاهدة على تحقيقها بالعمل الجاد والمثابرة وأن ال يفتروا عن بذل الجهد ومواصلة التفوق والحصول على أعلى 
الدرجات في سبيل تحقيق ما يطمحون إليه وبناء مستقبلهم، وأن ال يعيروا اهتماما لكالم المحبطين واألفكار السلبية التي تحط من 

العزيمة وتحد من التطور والتفوق الدراسي.

ووصفت احدى المتألقات شباب و فتيات القديح بأنهم المستقبل الواعد في عصر اصبحنا نبحر فيه في محيطات العلم و المعرفة 
ثقة فكل خطوة وان  أهدافهم بكل  لتحقيق  لمستقبلهم وينطلقوا  العالم، وحثتهم على ان يخططوا  بضغطة زر في اي مكان في 

صغرت ستساهم في نجاحهم وتحقيق أمانيهم.
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بين أروقة مهرجان التالق السادس .. قصص تفوق )2(
المرزوق: إن استمرار التعلم يزيد ويعمق المعرفة ويبقي العقل متيقًظا دائًما يفكر وينتج 

فاطمة آل عبيدان
كان لنا فرصة اللقاء مع المتألقات الجامعيات في مهرجان التألق السادس، و حـــــاورنا األستاذة حنان خالد المرزوق، الــــتي 

تخرجت بدرجة البكالوريوس في األحياء )علم الحيوان( مـــن جامعة اإلمام عبدالرحمن الفيصل، ونالت درجة الماجستير فــي 
التربية ) المناهج وطرق تدريس العلوم(، في العام 1440 هـ . أكدت أن لتكريم المتفوقين والمتفوقات أثر كبير في استمرارية 
الطالب والطالبات في طريق التفوق، فالشعور بلذة اإلنجاز وتقـــدير الجهود يكون دافعًا للتقدم والتطور الدائم. وقـــد نصحت 
الطلبة والطالبات بأن ال يفتروا عن بذل الجهد ومواصلة التفوق والحصول عــلى أعلى الدرجات في سبيل تحقيق ما يطمحون 

إليه وبناء مستقبلهم.
بدورنا في المركز اإلعالمي لجمعية مضر وأسرة مهرجان التالق نبارك لها التخرج، وإليكم الحوار:

 س: عرفينا على بطاقتِك الشخصية؟
ج: حنان بنت خالد بن عبدهللا المرزوق، خريجة بكالوريوس أحياء، وخريجة ماجستير فـــــي التربية )المناهج وطرق تدريس 

العلوم( من جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل في الدمام للعام 1440هـ، وأبحث عن عمل حالياً.
س: أقامت نسائية جمعية مضر الخيرية قبل أكثر من شهر ملتقى التخصصات االكاديمية، وكان الملتقى فرصة لتعريف الطالبات 
 المؤهالت للتسجيل بالجامعة على مختلف التخصصات الموجودة على الساحة االكاديمية، عرفينا على تخصصك االكاديمي؟
بمختلف  وثيقًا  اتصااًل  ويتصل  حياتنا،  واقع  من  القريبة  العلمية  التخصصات  أجمل  من  الحيوان(  )علم  األحياء  تخصص  ج: 
التخصصات األخرى، ويتفرع لعدة فروع تشمل جميع الكائنات الحية ومنها اإلنسان. وقد وجدت حقيقة المتعة والفائدة في دراسته 

مما دفعني لدراسة الماجستير في مجال تعليم العلوم.
 س: ماهي مجاالت العمل المتاحة في تخصص األحياء؟

ج: يوجد العديد من الفرص الوظيفية في مجال األحياء، أما فيما يخص المجال التربوي فباإلمكان العمل كمعلمة في المدرسة 
أو معيدة في الجامعة أو في المجال الصحي في وظيفة التمريض، والمختبرات الطبية، ومكافحة التلوث، سحب الدم وغيرها. 
أما فيما يتعلق بتخصص المناهج وطرق التدريس فيتعلق بالمجال التربوي في تعليم العلوم كمعلمة في المدرسة عــــلى مرتبة 

أعلى، أو مشرفة تربوية، أو محاضرة في الجامعة.
لك؟ الكريم  يعني  ماذا   .. السادس  التألق  مهرجان  في  المتألقات  ضمن  وكرمت  التفوق  منصة  ارتقيت   س: 
ج: إنه من دواعي سروري وشرف لي وجودي في هذا المحفل المبارك، والشكر موصول لمؤسسي هذه المبادرة والقائمين عليها 

في سبيل تحفيز الطلبة والطالبات على الوصول إلى التفوق.
س: االهتمام بالعلم والمتعلمين شهد قفزة كبيرة مـــن خالل تكريم المتفوقين والمتفوقات عـــلى مــــختلف المستويات العلمية 

 والعملية، كيف تقيمين أثر ذلك في تحفيز الطلبة والطالبات؟
ج: أعتقد أن تكريم المتفوقين والمتفوقات له أثر كبير في استمرارية الطلبة والطالبات في طريق التفوق، فالشعور بلذة اإلنجاز 

وتقدير الجهود يكون دافعًا للتقدم والتطور الدائم.
 س: هل تشجعين الطالبات على الدراسات العليا؟ وما هي الدوافع لذلك في رأيك؟

ج: نعم أشجع، وأهم الدوافع فضيلة العلم والتعلم كـــما حثنا عليه ديننا الحنيف ونبينا مــحمد وأهل بيته عليـــه وعــليهم أفضل 
الصالة والسالم، كما أن استمرار التعلم يزيد ويعمق المعرفة ويبقي العقل متيقًظا دائًما يفكر وينتج، ويصقل الشخصية ويكسب 
مهارات حياتية مختلفة تمدنا بالثقة والقوة لمواجهة الحياة ومتطلباتها وتغيراتها المتسارعة، باإلضافة إلى أن إكمال الدراسة قد 

يتيح فرص جديدة لوظائف مختلفة.
س: ما هي متطلبات وشروط الجامعات لقبول التحاق الطالب او الطالبة بالدراسات العليا في مستوى الماجستير والدكتوراه ، 

 وهل تختلف من جامعة ألخرى؟
ج: شروط القبول تتضمن: المعدل ال يقل عن جيد جدًا، اجتياز اختبار قدرات الجامعيين بنسبة ال تقل عــن 60 في الماجستير 

و70 في الدكتوراه غالبًا، اجتياز اختبار اللغة اإلنجليزية STEP، واجتياز اختبار التخصص والمقابلة الشخصية.
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عن  العلمية  والمراكز  بالجامعات  االلتحاق  فرص  تتوفر  االتصاالت،  قطاع  في  والعملية  العلمية  الثورة  ظل  في  س: 
مشوارك  مواصلة  فــي  نية  لديك  فهل  وأوروبا،  الشمالية  أمريكا  في  وخاصة  والدكتوراه،  الماجستير  شهادة  لنيل  بعد 
الشرف؟ مرتبة  عــلى  وحصولك  الماجستير  دراستك  أثناء  نبوغك  مــع  خصوصا  الدكتوراه،  درجة  لنيل   األكاديمي 

ج: نعم كخيار ثاِن
 س: ما هي نصيحتك للطالبات والطلبة للوصول إلى مرحلة التفوق؟

ج: لكل مجتهد نصيب، وكل جهد يُبذل اآلن سيُرى أثره مستقباًل بإذن هللا، نصيحتي لهم أن ال يفتروا عن بذل الجهد ومواصلة 
التفوق والحصول على أعلى الدرجات فـــي سبيل تحقيق ما يطمحون إليه وبناء مستقبلهم ، كمــا وأنــصح بـــعدم التأثر بكالم 

المحبطين واألفكار السلبية التي تحط من العزيمة وتحد من التطور والتفوق الدراسي، وبالتأكيد التوكل على هللا سبحانه وتعالى 
في كل األمور فاهلل ال يضيع أجر المحسنين.

س: استحوذ العمل التطوعي على اهتمام حكومة المملكة كما ورد في رؤية 2030 مبادرات توظيف طاقات الشباب وتسجيل 
مليون متطوع من خالل مؤسسات العمل التطوعي األهلية، وجمعية مضر الخيرية احـــدى هذه المؤسسات، ومهرجان التألق 

 مصداق لهذا العمل التطوعي، كيف تستطيعين المساهمة في تحقيق هذه الرؤية؟ 
ج: كل ما بذلته من جهد فهو في سبيل خدمة مجتمعي وال سيما بلدتي القديح، وسعادتي كبيرة فــــي المساهمة فــــــي األعمال 

التطوعية بكل ما أوتيت من استطاعة وقوة وبكل سرور.
س: للعائلة دور كبير في تفوق أبنائها وبناتها، وكذا للجامعة دور يكمل دور العائلة أيضاً، مـــاذا كان دور كالً منهم في تفوقك 

 وارتقائك لمنصة التكريم؟ 
ج: عائلتي هم سبب رئيس في وصولي إلى هذه المرحلة، كانت السند والعون في تخطي ومواجهة العقبات ومواصلة المسيرة 
التعليمية. وللــــجامعة دور أيًضا، فقد تعلمت كيف أتعلم وكيف أستمر فــــي التعلم وكيف أبحث عن المعلومة وغيرها الكثير، 

فالتعلم ليس محصوًرا داخل حجرات الدراسة وال بالتلقين.
س: التكريم يخلق المنافسة الشريفة بين الطلبة والطالبات للوصول ألعلى المراتب، برأيك ما هو دور مهرجان التألق في رفع 

 تحفيزك للتفوق؟ 
ج: التكريم أدى إلى زيادة الحماس ألن أكون ضمن متألقات الدكتوراة في السنوات القادمة بحول هللا وقوته.

س: فـــــي حفل مهرجان التألق السادس، خصصت اللجنة المنظمة للـــحفل بطاقتي حضور للمتفوقة ووالدتها، كلمة توجهينها 
 لوالدتك ولمن ساندك في مسيرتك التعليمية؟

ج: رسالة أبعثها مليئة بالحب والتقدير واالحترام إلـــى مـــن كان رضاها ودعاءها سببًا فـــي نجاحي، زرعتي البذوروها أنِت 
تجنين الثمار، أطال هللا في عمرِك، وإلى كل من قدم يد العون والمساعدة كل الشكر وفائق االحترام ودعائي الدائم لكم بالتوفيق 

وأن يجعل ذلك في موازين الحسنات إن شاء هللا.
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بين أروقة مهرجان التالق السادس .. قصص تفوق )3(
العوى: وضع االهداف المستقبلية والمعاهدة على تحقيقها أهم أسباب التفوق، واشجع على االلتحاق بالدراسات

 العليا، الكتساب المعرفة وتطوير الذات 
كرامة المرهون 

العوى  أحمد حسين  إبراهيم  المهندس  السادس، وهو  التألق  مهرجان  متفوقي  من  آخر  متفوق  للتعرف على  كان  الثاني  لقاؤنا 
الطلبة والطالبات كبير جدا، وأثره  التألق في تحفيز  الذي يرى أن دورمهرجان  المتخرج بدرجة ماجستير هندسة ميكانيكية، 
واضح للجميع وملموس بازدياد عدد المتفوقين والمتفوقات عاما بعد عام، وأن من أهم أسباب التفوق والتميز وضع االهداف 

المستقبلية والمعاهدة على تحقيقها بالعمل الجاد والمثابرة.

بدورنا في المركز اإلعالمي لجمعية مضر وأسرة مهرجان التالق نبارك له التخرج، وإليكم الحوار:
 س: عرفنا على بطاقتك الشخصية ؟

ج: أنا إبراهيم أحمد حسين الـــعوى، مـــن مواليد القديح عام 1406 هـ ، متزوج  و لدي طفل واحد. أنهيت دراسة الـــهندسة 
 الميكانيكية في كلية الجبيل الصناعية 2011

ونـــلت درجة بكالوريوس ثم واصلت الدراسة في نفس التخصص ونلت درجة الماجستير مـــن جامعة والية داكوتا الجنوبية 
عام 2018.

 س: ماذا يميز تخصص الهندسة الميكانيكية، وماهي مجاالت العمل المتاحة بعد التخرج من الجامعة؟
ج: مايميز تخصص الهندسة الميكانيكية – من وجهة نظري – انها عمود اساس للتخصصات الهندسية األخرى، فال نكاد نجد 
مجااًل هندسيا واحدًا إال ونراه بحاجة إلــى الهندسة الميكانيكية، فمثال النتاج الطاقة الكهربائية نحتاج الــــى الطاقة الميكانيكية 

 او الحركية. اما من ناحية مجاالت العمل فمتعددة، فخريج الهندسة الميكانيكية.
يمكن ان يعمل في القطاع الصناعي كالمصانع بجميع مجاالتها وشركات ومؤسسات االستشارات الهندسية وشركات التصميم 

وشركات الفحص وضبط الجودة، كما يمكنه العمل ايضا في القطاع االكاديمي.
 س: في مهرجان التألق السادس، ارتقيت منصة التفوق وكرمت ضمن المتألقين .. فماذا يعني لك التكريم؟

ج: في الحقيقة كان للتكريم وقع كبير جدا في نفسي حيث انني بالفعل شعرت بحجم ومكانة ما قد وصلت اليه من درجة علمية، 
مما جعل من مجتمع القديح الحبيبة يفخر بي وبزمالئي المتفوقين ويحتفل بإنجازنا.

س: كيف تقيم أثر تكريم المتفوقين والمتفوقات في مهرجان التألق فـــي تحفيز الطلبة والطالبات لبذل مزيد من الجد واالجتهاد 
 في الدراسة في سبيل الوصول الى اإلنجاز والتميز؟

ج: ان أثر مهرجان التألق فــي تحفيز الطلبة والطالبات كبير جدا وهذا االثر واضح للجميع وملموس أيضا، فــبعد مـــهرجان 
التالق االول الحظنا ان عدد المتفوقين والمتفوقات بدأ في ازدياد عاما بعد عام، وهذا يعكس االثر االيجابي للمهرجان وتكريم 

المتفوقين والمتفوقات.
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 س: هل كنت تتمنى شيئا في حفل التكريم، ولم يتسنى ذلك، ما هو؟ 
ج: ماحصلنا عليه من تكريم وحفاوة من الجميع كان كافيا

 س: ما هو سبب اختيارك لتخصص الهندسة المكانيكية، ومن الذي يميزها عن تخصصات الهندسة األخرى؟
ج: ليس هنــاك سبب معين بذاته، ولــكن هناك قصة هي سبب لذلك، فــفي بداية الدراسة الجامعية كانت رغبتي االولى دراسة 
الهندسة الكهربائية، ولكن بعد اتمام السنة التحضيرية لم اوفق في الحصول على رغبتي األولى، وتم تسجيلي في الرغبة الثانية 
وهي الهندسة الميكانيكية وكانت نيتي التحويل الى تخصص الهندسة الكهربائية بعد الفصل الدراسي األول، ولكن وجدت نفسي 
انجذب شيئا فشيئا لتخصص الميكانيكا، وايضا بعد معرفتي بأهمية الهندسة الميكانيكية في سوق العمل بجميع مجاالته، قررت 

المواصلة فــي دراسة الهندسة الميكانيكة. وهذه هـــي ميزة الهندسة الميكانيكية حيث ال نكاد نجد مجااًل واحدًا إال وبحاجة إلــى 
مهندس ميكانيكي، حيث يمكنه ان يقدم خدماته لمختلف المؤسسات العلمية والصناعية والخدمية والمساهمة في حل المشاكل أو 

العقبات التي تواجهها تلك المؤسسات.
 س: وهل واجهت اي صعوبات أثناء الدراسة وخصوصا مواد الهندسة الميكانيكية؟

ج: نعم بالطبع واجهت بعض الصعوبات خالل مشواري الدراسي، وكان بعض منها تخص مواد الهندسة الميكانيكية.
 س: كم عدد الساعات التي كنت تقضيها في المذاكرة يوميا؟

ج: عدد ساعات المذاكرة من 3 الى 4 ساعات يوميا.
 س: هل تشجع الطلبة على االلتحاق بالدراسات العليا؟

ج: بكل تأكيد، اشجع على االلتحاق بالدراسات العليا، فهي توفر فرصة وأساسا للنجاح واكتساب المعرفة وتطوير الذات.
 س: ما هي الدوافع لذلك في رأيك؟

ج: كما اسلفت للمعرفة وتطوير الذات وايضا الحصول على وظيفة عملية ممتازة.
 س: ما هي متطلبات وشروط القبول لدى الجامعات إلكمال الدراسات العليا في مستوى الماجستير والدكتوراه؟

 ج: من خالل تجربتي في الدراسات العليا في جامعة من الجامعات األمريكية، المتطلبات عادة ما تكون:
 1- معدل دراسي عالي لمرحلة البكالوريوس

2- توصيات اكاديمية من محاضرين سبق لهم تدريس الطالب في البكالوريوس، وهناك اختالف في كيفية طلبها في الجامعات 
االمريكية فالبعض يطلبها ورقية وبــعض الجامعات تتطلبها الكترونية، حـــيث يتم تزويد الجامعة الجــديدة بالبريد االلكتروني 

 الخاص بالمدرس، وهم يقومون بالتواصل معه للحصول على التوصية
 3- درجة اختبار اللغة االنجليزية – IELTS او TOEFL )وهناك ايضا اختالف بين الجامعات حول الدرجة المطلوبة(

Graduate Record Examination 4-  درجة اختبار تقييم الخريجين 
)GRE( الذي يهدف إلــى قياس المنطق الشفهي، والمنطق الكمي، والكتابة التحليلية، ومهارات التفكير الناقد المكتسبة عـــلى 
مدى فترة طويلة من الزمن وغير المرتبطة بأي حقل معين مـــن الدراسة، وايضا هناك اختالف في طلب هذا االختبار فأغلب 
الجامعات تشترطه للحصول عــلى قبول، وبعضها يكون اختياري ويتم استخدامه فقط فــي المفاضلة بـين المتقدمين، والبعض 
ال يطلبه أساسا، وهذا االختبار يطلب عادة من قبل كليات الهندسة. وهناك اختبار اخر تطلبه عادة كليات ادارة االعمال وهــو 

 )GMAT( اما مفردا او مع اختبار )GRE( ايضا
)statement of purpose( 5- خطاب الغرض من الدراسة 

6- ضمان مالي
س: هل تشجع على مواصلة الدراسات العليا عن بعد، خصوصا مع التطور في قطاع االتصاالت والقفزة الكبيرة في خدمات 

 االنترنت؟
ج: في الحقيقة لم يسبق لي تجربة الدراسة عن بعد خالل مرحلة الماجستير ولكن ربما استطيع ان اقول ان من خالل ما رايته 
من تجارب لبعض الطالب في الواليات المتحدة سواء في مرحلة البكالوريوس او الـدراسات العليا ان الدراسة عــن بعد جيدة 

جدا.
 س: ما هي التخصصات المتاحة في الدراسات العليا عن بعد في جامعات المملكة، والجامعات خارج المملكة؟

ج: ما اعرفه من التخصصات المتاحة في السعودية هي تخصص العلوم االدارية واالقتصادية والمحاسبة والمالية والدراسات 
االسالمية واللغات العربية واالنجليزية، امــا بالنسبة للــجامعات خارج المملكة فيمكن القول ان اغلب التخصصات االكاديمية 

متاحة للدراسة عن بعد ومن ضمنها التخصصات الهندسة والصحية.
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س: هل لديك نية في مواصلة الدراسات العليا واالستفادة مــن فرصة التعلم عـــــن بعد ، خصوصا مع نبوغك أثناء دراستك 
 الماجستير وحصولك على مرتبة الشرف والعالمة الكاملة؟

ج: كما ذكرت في سؤال سابق ان تطوير الذات والمعرفة احد اسباب النجاح، فالنية لمواصلة الدراسة موجودة سواء عن البعد 
او غيرها ولكن متى ماتوفرت الفرصة لذلك .

 س: لو قدر لك خدمة مجتمعك باالنخراط في العمل التطوعي في لجان الجمعية، فماذا ستقدم؟
ج: مما ال شك فيه هو ان خدمة المجتمع خدمة انسانية راقية ولو حصلت لي الفرصة بالطبع ساقدم كل ما يمكنني تقديمه.

 س: الشك أن لوالديك ولمعلميك دور في تفوقك، فما هي كلمتك لوالديك ولمن ساندك في مسيرتك التعليمية؟
ج: الحمدهلل رب العالمين على هذه النعمة، نعم اشكر والدي بالدرجة االولى الشكر الجزيل لدعمهم لي ومساندتي والدعاء لي 
وايضا ال انسى شكر اخواني واخواتي فقد كانوا خير سند بعد والدي واشكر كل ساندني ودعمني للحصول على هذا اإلنجاز.

 س: في نهاية الحوار، بماذا تنصح الطلبة والطالبات للتفوق والتميز؟
ج: وضع االهداف المستقبلية والمعاهدة على تحقيقها بالعمل الجاد والمثابرة من اهم االمور للتفوق والتميز.
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بين أروقة مهرجان التالق السادس .. قصص تفوق )4(
المرهون: مهنة الصيدلة من التخصصات الطبية اإلنسانية المهمة التي تكمل جهود الطاقم الطبي، وما وصلت له من تفوق انما 

هو حصيلة اجتهاد و صبر و كفاح و دعم مستمر من أسرتي 
كرامة المرهون 

بدرجة  والمتخرجة  العليا  للدراسات  السادس  التالق  مهرجان  وسام  على  الحائزة  المتفوقات  المتألقات  احدى  مع  الثالث  لقاؤنا 
الماجستير في “علوم الصيدلة اإلدارية و اقتصاديات الدواء” ، الصيدالنية زهراء محمد المرهون، لنبارك لها التخرج ولتحدثنا 
عن تخصصها الدراسي ومسيرة التفوق العلمي التي رافقتها خالل مختلف المراحل الدراسية والتي بدأت منذ المرحلة المدرسية 
وانضمامها لبرامج موهبة الصيفية ودخولها الجامعة لتحصل على مرتبة الشرف بدرجة دكتور صيدلي ومن ثم التخرج بدرجة 

الماجستير، وتطلعاتها المستقبيلة لنيل شهادة الدكتوراة.

بدورنا في المركز اإلعالمي لجمعية مضر وأسرة مهرجان التالق نبارك له التخرج، وإليكم الحوار:
 عرفينا علي بطاقتك الشخصية ؟

ج: زهراء محمد جعفر المرهون مـــن مواليد عام 1989 م. عشت طفولتي فـــي الــقديح ثم انتقلنا الــى حــي الناصرة حــيث 
اتممت المرحلة الثانوية. دراستي االكاديمية بدأت فـــي الرياض حيث حصلت عـلى درجة دكتور صيدلي مـــن جامعة الملك 

سعود في عام 2013 م، ثم عشت في امريكا مرافقة لزوجي المبتعث حتى تقدمت للملحقية الثقافية وحصلت على بعثة لدراسة 
الماجستير فـــي نهاية عام 2016 م. اتـــــممت دراسة الماجستير في علوم الصيدلة االدارية – اقتــصاديات الدواء وبـــحوث 

مخرجات الصحة في عام 2019 م.
س: أقيم ملتقى التخصصات االكاديمية قبل شهر في جمعية مضر الخيرية لتعريف الطالبات الــــمؤهالت للتسجيل بالجامعة 

 عـــلى مختلف التخصصات الموجودة على الساحة االكاديمية ، عرفينا على تخصصك االكاديمي؟
ج: مهنة الصيدلة مـــن التخصصات الطبية اإلنسانية المهــمة الــتي تــكمل جهود الطاقم الطبي القائم عـــلى تـــوفير الرعاية 
الــطبية للمرضى. تخصص دكتور صيدلي يهتم بتقديم الرعاية الدوائية للمصابين و المرضى في العيادات وللمرضى الذي تم 
تنويمهم فــــي المستشفى او اجريت لهم عمليات جراحية او لديهم امراض مزمنة مثل الضغط ، السكري، او امراض االوعية 
الدموية و القلب و يحتاجون لمتابعة دوائية مكـــثفة بناء عـــلى خطة عالجية مالئمة لحالتهم و التأكد مــــن األدوية وجرعاتها 
والحد من التداخالت الدوائية الضارة وتـعارضها مع االغذية. يضيف وجود الدكتور الصيدالني للطاقم الطبي التثقيف الدوائي 
والمعرفة العميقة والمتخصصة بالعالجات الدوائية مما يوفر الجهد ويساعد الطاقم الطبي المعالج بجميع تخصصاتهم عـــــلى 

 توفير افـضل رعاية للمرضى.
ومن ناحية اخرى يهتم تخصص بحوث اقتصاديات الدواء ومخرجات الصحة على توفير األدلة والمعلومات التي تساعد على 
اتخاذ القرارات المالئمة بـخصوص توزيع الموارد المتوفرة لتحسين جودة حياة المرضى أو توفير العالج الدوائي بأقل تكلفة 
ممكنة ، باإلضافة الى مقارنة فوائد و مخاطر األدوية وتـوفير العالجات البديلة مما يساعد الطاقم الطبي على االختيار األمثل 

للعالج المناسب لحالة كل مريض بشكل منفرد.
 س: ماهي مجاالت العمل المتاحة في تخصصك ؟

ج: تتنوع مجاالت العمل للصيدلي ، فهناك فرص كبيرة للعمل في المستشفيات والمراكز الطبية، وفـــي الــــمجال االكاديمي 
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فـــي الجامعات ومراكز البحوث ، وفي هيئة الغذاء والدواء السعودية، وشركات األدوية.
س: تمر بالطلبة تحديات كبيرة على المستوى الدراسي للحفاظ على مستوى دراسي متقدم، متى بدأت مسيرة تفوقك الدراسية 

 وكيف استطعت المحافظة عليها حتى لحظة حصولك علي درجة الماجستير؟
ج: مسيرة تفوقي الدراسي بدأت مــنذ مرحــــلة المدرسة وانضمامي لبرامج مــوهبة الصيفية والتحاقي بكلية الصيدلة بـجامعة 
الملك سعود وتدريبي فــي أكبر مستشفيات المنطقة وتخرجي بــدرجة دكتور صيدلي مـــع مرتبة الشرف، و مـــن ثم التحاقي 
ببرنامج الملك عبدهللا للبعثات في مرحلته العاشرة وتخرجي من جامعة سنسيناتي، وهـــــي من اقوى الجامعات االمريكية في 

 التخصصات الطبية، بدرجة الماجستير في علوم الصيدلة اإلدارية -اقتصاديات الدواء و مخرجات الصحة.
ان ما وصلت له من تفوق انما هو حصيلة اجتهاد وصبر وكفاح ودعم مستمر من أسرتي وكل من له الفضل في مسيرة تعليمي 
مـــن معلمات ودكاترة و أعضاء هيئة التدريس في جامعات المملكة وفي بالد الغربة. وقد واجهتني الكثير من العقبات و لكني 
تغلبت عليها بفضل هللا ثم بدعم اسرتي و مجتمعي. كانت الدراسة في الرياض أولى التحديات التي من خاللها تعلمت االعتماد 
على النفس و أن أصنع لي طريقاً ثابتًا للوصول ألهدافي فــي جو يسوده تنافس األعـــداد الكبيرة مــن الطالبات. كانت الخمس 

سنوات كفيلة بإعدادي لخوض تجربة االبتعاث.
وخالل بحثي للحصول على قبول اكاديمي لمرحلة الماجستير، ايقنت بأن اجادة اللغة االنجليزية، التفوق والمعدل االكاديمي الممتاز 
و السيرة الذاتية القوية مطلوبة، ولكن التكفي لضمان مقعد دراسي في الجامعات االمريكية. بالرغم من توفر جميع المتطلبات فهناك 
صعوبة في الحصول على قبول اكاديمي للدراسات العليا بسبب المقاعد المحدودة والتنافس الشديد بين المتقدمين. بفضل هلل خالل 
اول سنة من االبتعاث و بعد جهد من التخطيط و البحث عن الخيارات المتاحه و التأكد من قوانين و ضوابط االبتعاث و المتابعة مع 
الجامعات و الدكاترة في كليات الصيدلة استطعت الحصول على قبول بالتخصص الذي ارغبه في واحدة من اقوى الجامعات في 
 امريكا. والتواصل و مهارات الحديث و النقاش األكاديمي كانت اضافة لمهاراتي و ساعدتني على الحصول على قبول جامعي.
واستطيع ان اقول بأن مرحلة القبول هي من اصعب المراحل وما بعدها من مراحل يمكن تخطيها بالجد واالجتهاد وتنظيم الوقت 
و االستفادة من الخدمات الطالبية في الجامعة والطاقم التدريسي وااللتزام بالقوانين واألنظمة. السنة األخيرة خصصت لبحث 

رسالة الماجستير ، و كانت متعبة وشاقة ، وممتعة في الوقت نفسه ألنها توجت باإلنجاز وختمت بفرحة التخرج.
س: وصلت الى ارتقاء منصة التفوق وكرمت ضمن المتألقات في مهرجان التألق السادس ..ماذا يعني لك تواجدك فــي هذا 

المكان ؟
والمتفوقات  بالمتفوقين  االحتفال  إلى  يهدف  الذي  السادس  التألق  مهرجان  ضمن  المتألقة  للكوكبة  بانضمامي  فخورة  أنا  ج: 
والمبدعين، ومشاركتهم فرحتهم مع أهلهم وجميع أهالي القديح الحبيبة. هذا المهرجان يساهم في تشجيع الشباب والشابات ويظهر 
الخيرية  للتميز والتفوق، فالشكر الجزيل إلدارة جمعية مضر  المتألقين والمتألقات كقدوة يحتذى بهم ، ويدفعهم  لهم نخبة من 
وجميع العاملين في لجان المهرجان والداعمين له على عطائهم وهذه المبادرة والعطاء الالمحدود، فبجهودهم وتفانيهم استطاع 

الجميع تذوق حالوة التفوق والنجاح و نشر الفرحة واالبتسامة على وجوه الجميع.

س: نرى في هذه االعوام قفزة كبيرة في االهتمام بالعلم والمتعلمين من خالل تكريم المتفوقين والمتفوقات على مختلف المستويات 
 العلمية والعملية ، كيف تقيمين أثر ذلك في تحفيز الطلبة والطالبات لبذل مزيد من الجد واالجتهاد في الدراسة للوصول الى منصة التفوق؟
والمجتمع  األسرة  من  المستمر  التشجيع  و  اإلصرار  و  بالعزيمة  يمتزج  لكنه  و  العقبات  و  بالتحديات  مليء  العلم  طريق  ج: 
والمدرسة ، ويمثل مهرجان التألق للمتفوقين والمتفوقات الذي يقام سنويا، الوقود لإلنطالق والمثابرة للوصول للهدف المنشود ، 

واأليام كفيلة بأن تعلمنا و تثبت لنا و لآلخرين بأن لكل مجتهد نصيب و أن بعد كل عسر يسًرا.
 هل تشجعين الطالبات على الدراسات العليا؟ وما هي الدوافع لذلك في رأيك ؟

ج: بكل تأكيد اشجــع الـــطالبات عـــلى المواصلة في استكشاف العلم و خاصة فــــي التخصص الـــذي يستهويهم و يـــجدون 
الــمتعة و الشغف فيه. السر في النجاح و الرغبة في االستمرار هو حب التخصص و االستمتاع بالعمل به. طالما هناك رغبه 
و اجتهاد وعزيمة ، يمكنهن خـــوض التجربة و الوصول ألعلى المراتب العلمية ، وتعـــطي الدراسات العليا الطالبات تجرية 

مميزة مــــن خالل التعمق اكثر في التخصص نفسه او تخصص مختلف و توسع دائرة التفكير و تنمية مهارات البحث العلمي. 
كما هـــــي وسيلة للحصول على فرص وظيفية مختلفة النطاق و متخصصة اكثر من حاملي درجة البكالوريوس.

 س: ما هي متطلبات وشروط الجامعات لقبول أي طالب يسعى الى إكمال دراساته العليا في مستوى الماجستير والدكتوراه؟
ج: المعدل مـــــن الشروط األساسية للقبول فــــي الدراسات العليا ويختلف المعدل والنسبة المطلوبة من تخصص آلخر ومــن 
جامعة ألخرى. القبول ايضا يعتمد على السيرة الذاتية والنشاطات و الدورات التي حضرتها الطالبة وشاركت فيها، والمهارات 

التي تملكها ، وقد يتطلب القبول حضور مقابلة شخصية و اجتياز االختبار المقدم.
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س: بعد التطور في صناعة االتصاالت وسهولة التواصل مع الجامعات والمراكز العلمية عبر اإلنترنت.. قامت بعض الجامعات 
في أمريكا الشمالية وأوروبا بفتح المجال للدراسات العليا الماجستير والدكتوراه عن بعد ، هل لديك نية في مواصلة الدراسات العليا 
 واالستفادة من فرصة التعلم عن بعد ، خصوصا مع نبوغك أثناء دراستك الماجستير وحصولك على مرتبة الشرف والعالمة الكاملة؟
ج: لدي طموح لمواصلة الدراسة و الحصول على الدكتوراه والتعمق اكثر في البحث العلمي فـــي مــجال الرعاية الصيدالنية 
واقتصادات الدواء. وأتطلع في الفترة القادمة للحصول على وظيفة في احدى مستشفيات المنطقة ، الكتساب الخبرة الكافية وثم 

التقديم على الوظائف االكاديمية في الجامعات واكمال الدراسات العليا.
س: طــريق العلم ممهد للجميع طلبة وطالبات لـــكنه يحتاج إلى جد واجتهاد ومثابرة … ما هـــي النصيحة التـــــي تقدمينها 

 للطالبات والطلبة للوصول إلى مرحلة التفوق؟
ج: كلمة أوجهها لشباب و فتيات القديح العزيزة : أنتم المستقبل الــواعد في عصر اصبحنا نبــحر فــيه فــــي محيطات الـــعلم 
و الــمعرفة بضغطة زر في اي مكان فــي العالم، خططو لمستقبلكم وانطلقوا لتحقيق أهدافكم بكل ثقة فكل خطوة وان صغرت 

ستساهم في نجاحكم وتحقيق أمانيكم، خطوة بعد خطوة بحماسكم و اجتهادكم تشيدون المستقبل و تحصدون ثمر جهودكم.
س: تسعى المملكة في رؤية 2030 من خالل مؤسسات العمل التطوعي إلى توظيف طاقات الشباب وتسجيل مليون متطوع، 
وجمعية مضر الخيرية احدى هذه المؤسسات التي تعمل بطاقات الشباب ، ومهرجان التألق مصداق لهذا العمل التطوعي ، ماهو 
 تطلعك لخدمة وطنك ومجتمعك بعد هذا االحتفاء الذي سعت اسرة مهرجان التألق فيه البرازه بأبهى صورة تليق بمتفوقيه ؟ 
ج: اطمح لخدمة وطني و مجتمعي كمتطوعة، و السعي في بذل الخير قدر المستطاع من خالل المشاركة في تنظيم و اقامة 
الفعاليات المختلفة التابعة للجمعية و لغيرها من الجمعيات الخيرية بالمنطقة ، و نشر المعلومات الصحية بطريقة سهلة ومشوقة 

و التركيز على التثقيف الدوائي.
 س: خصصت بطاقتي حضور للمتفوقة ووالدتها ، كلمة توجهينها لوالدتك ولمن ساندك في مسيرتك التعليمية ؟ 

ج: كــل الشكر و العـرفان و االمتنان ألمـــي و أبي فـهمــا مـــن غرسا بذور المعرفة، غذوني بحب العلم، شـــجعوني عـــلى 
اإلبداع و التميز، و احتفلو بتفوقي و انجازاتي واحدة تلو األخرى، و لزوجي الفضل الكبير في استمرار تفوقي وتميزي ، فهو 

شريكي في النجاح و سندي الذي لوال دعمه وتشجيعه لما اكملت الدراسات العليا.
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بين أروقة مهرجان التالق السادس .. قصص تفوق )٥(
آل حيان: التكريم وسام أعتز به وله أثر بالغ في نفوس المتفوقين والمتفوقات، والعمل التطوعي يدل على تطور الشعوب 

وابراز الصورة اإلنسانية للمجتمع 
فاطمة آل عبيدان 

لقاؤنا الرابع مع متفوق آخر من متفوقي مهرجان التألق السادس، للتعرف على مشوار تفوقه الدراسي وطموحه في الحصول 
على الشهادة الجامعية بعد انقطاعه عن الدراسة 14 عاما والعودة لها بتفوق وتميز. فني األشعة المتخرج بدرجة البكالوريوس 
علي جعفر حيان، الذي مثّل التحاقه ببرنامج التجسير فرصة لدراسة علوم االشعة وقفزة على المستوى التحصيلي له، يرى أن 

العمل التطوعي واإللتحاق به من األمور المهمة الدالة على تطور الشعوب وابراز الصورة اإلنسانية للمجتمع.

بدورنا في المركز اإلعالمي لجمعية مضر وأسرة مهرجان التالق نبارك له التخرج، وإليكم الحوار:
 س: عرفنا على بطاقتك الشخصية ؟

ج: اسمي علي جعفر حيان، ولدت في 1 رمضان 1403 هـ، متزوج وأعمل فني أشعة في مستشفى القطيف المركزي.
 س: ما هو تخصصك االكاديمي وماذا يميزه، وماهي مجاالت العمل المتاحة بعد التخرج من الجامعة؟

ج: تخصصي هو علوم االشعة وأحمل درجة البكالوريوس من جامعة اإلمام عبدالرحمن الفيصل، ويميز هذا التخصص، أما 
مجاالت العمل المتاحة فهي العمل في المستشفيات في أقسام األشعة، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.

 س: في مهرجان التألق السادس، ارتقيت منصة التفوق وكرمت ضمن المتألقين .. ماذا يعني لك التكريم؟
ج: التكريم كفكرة بحد ذاتها تدعم مبدأ ساميا وهو مبدأ التقدير لكل مجتهد من ابناء قديحنا الحبيبة ، فكان هذا التكريم وســـاما 

اعتز به وحافزا لبذل المزيد من التقدم والنجاح.
س: كيف تقيم أثر تكريم المتفوقين والمتفوقات في مهرجان التألق في تحفيز الطلبة والطالبات لبذل مزيد من الجد واالجتهاد 

 في الدراسة في سبيل الوصول الى اإلنجاز والتميز؟
ج: الشك ان لهذا التكريم األثر البالغ في نفوس المتفوقين والمتفوقات لتحفيزهم على التفوق في المستوى الدراسي والتحصيل 

العلمي
 س: هل كنت تتمنى شيئا في حفل التكريم، ولم يتسنى ذلك، ما هو؟ 

ج: كنت أتمنى ان يعطى المتفوقون بطاقات دعوة خاصة لذويهم.
 س: وأنت على رأس العمل ، فكيف تم ايفادك إلكمال دراستك الجامعية، وماذا مثل لك هذا االيفاد؟

ج: تقدمت بطلب االلتحاق في برنامج التجسير علوم األشعة، وبعد قبولي تقدمت بطلب لوزارة الصحة إليفادي للدراسة فـــي 
الداخل، وقد مثل لي اإليفاد قفزة على المستوى التحصيلي.

 س: هل واجهت صعوبات أثناء دراستك في الجامعة ، خصوصا وأنك انقطعت عن الدراسة لمدة 14 عاما؟
ج: في البداية توقعت ان أواجه صعوبات بعد انقطاع طويل عن الدراسة، لـــكن ما ان بــــدأت الدراسة اكتشفت بأن السنوات 
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العملية كان لها دور كبير في تخطي هذه الصعوبات.
 س: ماذا تتوقع أن تضيف لك الدراسة الجامعية في مهنتك، وهل تتطلع إلى أن تكون متألقا في وظيفتك؟

ج: أتوقع ان تضيف لي قفزة نوعية على المستوى الوظيفي، واتطلع بالطبع الى أن أكون متألقا في مشواري المهني.
 س: هل تشجع الطلبة على االلتحاق بالدراسات العليا؟ 

ج: نعم، فالدراسات العليا توفر فرصة ممتازة الكتساب المعارف ولالرتقاء والتعمق والدقة في الفهم والتحليل.
 س: ما هي الدوافع لذلك في رأيك؟
ج: تطوير الذات وخدمة المجتمع.

 س: هل تشجع على مواصلة الدراسات العليا عن بعد، خصوصا مع التطور في قطاع االتصاالت والقفزة الكبيرة في خدمات االنترنت؟
ج: نعم، فالتعلم عن بعد يعتبر فرصة للمهنيين والموظفين لتطوير الذات والتميز والكتساب المعارف، بعد انتهاء ساعات العمل.

 س: لو قدر لك خدمة مجتمعك باالنخراط في العمل التطوعي في لجان الجمعية، فماذا ستقدم؟
ج: العمل التطوعي من األمور المهمة، الدالة على تطور الشعوب وابراز الصورة اإلنسانية للمجتمع، فلو قدر ذلك، فســوف 

اقدم كل جهد ممكن في خدمة مجتمعنا القديحي.
 س: الشك أن لوالديك ولمعلميك دور في تفوقك، فما هي كلمتك لوالديك ولمن ساندك في مسيرتك التعليمية؟

ج: علينا دائماً أن نشكر ونقدر من قدموا لنا المساعدة ومـــدوا لنا يد الـــعون عند حاجتنا لمــــن يقف إلــى جانبنا، فكل الشكر 
واالمتنان لمن ال أستطيع اعطائها حقها إلى أمي الغالية، وكـــذا اقدم الشكر لزوجتي العزيزة عــــلى وقوفها معي طوال فترة 

الدراسة.
 س: في نهاية الحوار، بماذا تنصح الطلبة والطالبات للتفوق والتميز؟

ج: أنصحهم بالتوكل على هللا ووضع اهداف قابلة للتحقق والسعي لتحقيقها بما اوتوا من قوة، وحتما سوف يحققون ما يصبون 
اليه.
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بين أروقة مهرجان التالق السادس .. قصص تفوق )6(
الناصر: التكريم يدفُع باإلنسان للسعي المستمر في مجاالت الحياة العلمية والمعرفية والمجتمعية ، وكنت

 أتمنى لو تم النداُء علينا بأسمائنا فيحُق ألهلنا وأحبابنا عيش اللحظِة والفرحِ بنا 
كرامة المرهون  

يعمل  بترول  مهندس  الناصر،  المهندس علي رضا  هو  السادس،  التألق  مهرجان  متفوقي  من  آخر  متفوق  مع  الخامس  لقاؤنا 
في شركة أرامكو السعودية. حوارنا معه كان فرصة للتعرف على مشوار تفوقه الدراسي وطموحه في الحصول على شهادة 
الماجستير في نفس التخصص، حيث سيلتحق بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الفصل القادم. نال الناصر بكالوريوس 
البترول من جامعة نيو سوث ويلز )University of New South Wales( بأستراليا، وكانت دراسته في خارج  هندسة 
المملكة تجربة عالية المضامين فهي كما ذكر تفتح عقلك أكثر، عندما تعاشر أجناًسا مختلفة من كل نواحي األرض، تنظر إلى كل 
شيء بمنظور مختلف، كما أن الدراسة بالخارج تقويك نفسياً وروحياً، ألنك بعيد عن كل ما تعودت عليه في الصغر وتعتمد على 
قوتك وارادتك الداخليِة. وقد قدم نصيحة للطلبة والطالبات هي: إذا أردت أن تصل للتفوق والتميز، فإنه يجب عليك أن تحب العلم.

بدورنا في المركز اإلعالمي لجمعية مضر وأسرة مهرجان التالق نبارك له التخرج، وإليكم الحوار:
 س: عرفنا على بطاقتك الشخصية ؟

ج: إسمي علي رضا حسن الناصر من أهالي القديح. عمري 23 سنة، درسُت في مدارس الخط األهلية من المرحلة اإلبتدائية 
إلى الثانوية، وبعد تخرجي مـــن الثانوية انضممت إلــى برنامج شركة أرامكو السعودية لالبتعاث الخارجي لغــير الموظفين 

للدراسة خارج المملكة.
الجامعة؟ من  التخرج  بعد  المتاحة  العمل  مجاالت  وماهي  يميزه،  وماذا  االكاديمي  تخصصك  هو  ما     س: 
ج: تخصصي األكاديمي هــو هندسة البترول، ويتميز بأنه تــخصص يـدمُج الكثيَر مــن المجاالت العلمية والمــعرفية .. حيث تتكامل 
مبادئ العلوم كالرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، والجيولوجيا مع أساسيات البرمجة. وال يقف التخصص عند هذا التكامل بل إنـــه 
 يستعيُن بمبادئ جوهرية مـــن المناهج التخصصية الخاصة بمجاالت الهندسة األخرى، كالهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية.
أما مجاالت العمل المتاحة فهي متنوعةٌ جداً .. وقد كان المجال االساسي للعمل هو الشركات المختصةُ بمجال استكشاف وإنتاج 
الغاز والنفط. و بسبب تفرع التخصص الشامِل لمجاالت علمية ومعرفية وكذلك إدارية، يستطيع الخريج العمل تحت مسميات 
وظيفية عديدة مثل مهندس كهرباء، مهندس كيمياء، مهندس ميكانيكا. والرتباط هندسة البترول بالكثير من العلوم ، فالتعمُق 
فيه ال نهائي، فبإستطاعة الخريج دراسة الجيولوجيا، ميكانيكا الصخور، فيزياء الصخور، الرياضيات، وتخصصات البرمجة 
الدقيقة. فعلى سبيل المثال، فإن البرمجة تستعمل لمحاكاة االدوات التي ستنشىء حقول النفط في المستقبل أو لتنسيق ادوات الذكاء 

االصطناعي لمراقبة اإلنتاج وحل مشاكله والسيطرة عليها بدقة.  
س: والدك المهندس رضا وعمك المهندس عبدالغني من الرعيل األول من مهندسي البترول في القديح، هل كان لوالدك ولعمك 

 تأثير في اختيارك لدراسة هندسة البترول؟
ج: كما قلت من قبل، أنا لم أختر هندسة البترول مباشرةً وانما إخترت عدة مواد اكاديمية في السنة التحضيريِة في الجامعِة ثـم 

كان اختياري الموفق لهندسة البترول ضمن قائمة اعددتها للتخصصات التي ارغُب بدراستها.
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 س: ماذا يميز الدراسة األكاديمية في خارج المملكة، من الناحية الشخصية ومن الناحية األكاديمية؟
ج: الدراسة خارج المملكة تفتح عقلك أكثر، عندما تعاشر أجناًسا مختلفةً من كل نواحي األرض، فإنك تنظر إلـــى كـــل شيء 
بمنظور مختلف. والدراسة بالخارج أيضاً تقويك نفسياً وروحياً..ألنك بعيد عن كل ما تعودت عليه فــي الصغر وتعتمد عـــلى 

قوتك وارادتك الداخليِة.
   س: في مهرجان التألق السادس، ارتقيت منصة التفوق وكرمت ضمن المتألقين .. ماذا يعني لك التكريم؟

ج: التكريم وساٌم مــــن الحب الالنهــائي الشعور، ولــه القيمة المعنوية العظيمة فـــي داخل قلبي، وأهــــدي التـــكريم لعائلتي 
وبالخصوص أبي وأمي. وفــي الحقيقِة تمألني طاقة االمتنان والشكر لجمعية مضر الخيرية لتنظيم مهرجان التألق واحتضان 

إنجازات أبناء وبنات القديح، فهو تذكيٌر ساٍم لإلنجازات، وينبوٌع عذٌب لمشاعر الفخر والسعادة.
  س: كيف تقيم أثر تكريم المتفوقين والمتفوقات في مهرجان التألق في تحفيز الطلبة والطالبات لبذل مزيد من الجد واالجتهاد 

 في الدراسة في سبيل الوصول الى اإلنجاز والتميز؟
ج: التكريم يدفُع باالنسان للسعي المستمر في مجاالت الحياة العلمية والمعرفية والمجتمعية، فاإلنسان بطبعه يحتاج الـــى لغِة 

التقدير واالحتواء النجازاته التي تؤدي الى ايقاد شمعة االرادة والطموحِ نحو المراتب العليا.
   س: هل كنت تتمنى شيئا في حفل التكريم، ولم يتسنى ذلك، ما هو؟ 

ج: كنت أتمنى لو تم النداُء علينا بأسمائنا فيحُق ألهلنا وأحبابنا عيش اللحظِة والفرحِ بنا حين نـمشي مبتهجين بما وصـــلنا إليه 
واسماؤنا يترددُ صداها بفخر، وان لم يتسعِ الوقْت، فكان األفضل االقتصاُر بنداِء على خريجي البكالوريوس والدراسات العليا.

   س: هل تشجع الطلبة على االلتحاق بالدراسات العليا؟ 
ج: نعم، كلما زاد العلم، زادت فرص النجاح والتميز.

   س: ما هي الدوافع لذلك في رأيك؟
ج: كما قلت، كلما زاد العلم، زادت فرص النجاح والتفوق. وال يخفى عليكم بأن مستوى المنافسة عاٍل في سوق العمل، فيجب 

علينا أن نثابر لكي نحسن فرصنا الوظيفيِة ، ومستوى التعليم من األموِر التي تؤخذ بعين االعتبار عند الترشيح للوظائف.
   س: ما هي متطلبات وشروط القبول لدى الجامعات إلكمال الدراسات العليا في مستوى الماجستير والدكتوراه؟

ج: بتوفيق من هللا ، تم قبولي في ماجستير العلوم ، قسم هندسة البترول تحت تخصص هندسة مكامن النفط فــي جامعة الملك 
 فهد للبترول والمعادن.

 الشروط الخاصة في الجامعات بشكل عام :
 1- المعدل التراكمي ال يقل عن 3 من 4

 2- اختبار اآليلتس 5.6 من 9 او ما يعادله من اختبار التوفل
3- ثالث رسائل توصية من اعضاء هيئة التدريس لمرحلة البكالريوس

   س: هل تشجع على مواصلة الدراسات العليا عن بعد، خصوصا مع التطور في قطاع االتصاالت والقفزة الكبيرة في خدمات االنترنت؟
ج: نعم، ولكن الدراسة المنتظمة في الجامعة أفضل من الدراسة عن بعد لتوفر ايجابيات منها التواصل مع االساتذة بشكل مباشر 
وهذا يوفر فهًما اعمق، والفرصة متاحة لبناء العالقات االجتماعية مع الزمالء وبشكل شبه يومي، مع االخذ بعين االعتبار بأن 
الدراسة عن بعد هي خيار الصحاب الطموح ممن لم تتسنى لهم الفرصه بالدراسة االعتيادية بسبب اإلنشغال والظروف االسرية 
مثالً ، فيجب على الشخص إختيار جامعة قوية معترف فيها من قبل كافة الجهات الحكومية والخاصة كي يعانَق هدفهُ بعد انتهاء 

الدراسة وبيسر وسهولة.
   س: ما هي التخصصات المتاحة في الدراسات العليا عن بعد في جامعات المملكة، والجامعات خارج المملكة؟

ج: اللغة اإلنجليزية والتربية وإدارة األعمال.
  س: هل لديك نية في مواصلة الدراسات العليا واالستفادة من فرصة التعلم عن بعد ، خصوصا مع نبوغك أثناء دراستك 

 البكالوريوس وحصولك على مرتبة الشرف بمعدل إمتياز؟
 ج: سأبدأ الدراسة في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بعد اقل من شهر كما ذكرت.

   
  س: ما هي دوافعك لاللتحاق ببرنامج الماجستير بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بوقت جزئي )بعد نهاية دوامك في شركة 

 أرامكو(، وما الذي يميزه، خصوًصا بعد استحداث عمادة لهندسة البترول وعلوم األرض العام الماضي؟ 
ج: جامعة الملك فهد للبترول والمعادن جامعة قوية، وتقدم الفرصة للدراسة بوقت جزئي برسوم مخفضة للسعوديين. التحقت 
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بالبرنامج بسبب حبي للعلم، وبسبب رغبتي في التألق والتميز في وظيفتي، حيث أحتاج أن أعرف الكثير ألحقق هذه الرغبة.
  س: هل تتوقع أن تكون متميزا ومتألقًا في حياتك المهنية، وماذا يتطلب ذلك؟

ج: نعم، ان شاء هللا بتوفيق الواحد األحد، ويتطلب ذلك الجد واإلجتهاد وعدم وضع حواجز للنفس. بعد ذلك، كل شيء سهل. 
في أرامكو السعودية، وهلل الحمد، النجم يشع ويراه الجميع، والشخص المنجز سيقدّر تماماً، ولن يظلم.

 س: لو قدر لك خدمة مجتمعك باالنخراط في العمل التطوعي في لجان الجمعية، فماذا ستقدم؟
ج: إذا توفَر لدي الوقت الحقاً، فإِن بإستطاعتي مساعدة طلبة المدارس الذين يعانون من الضعف في مهارات المواد العلمية 
مثل الرياضيات، وأثُق بأني سأستطيع مساعدتهم في التحضير الختبار القياس أو التحصيلي. ويشرفني بأن والدي كان من 

المتطوعين في برنامج التقوية الذي كان تحت رعاية الجمعية والنادي قبل والدتي، حين كان طالباً في مرحلة البكالوريوس 
بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وخبرته في هذا المجال ستساعدني بال شك.

  س: الشك أن لوالديك ولمعلميك دور في تفوقك، فما هي كلمتك لوالديك ولمن ساندك في مسيرتك التعليمية؟
ج: أقدم جزيل شكري ورحيَق تقديري وخالصة امتناني لكل من ساندني خالل مسيرتي الدراسيِة منذُ الطفولِة والمراهقِة وحتى 

الفترةِ الزمنيِة الحالية ، لكِل أساتذتي، أفراد عائلتي، زمالئي وأصدقائي في البلد والخارج. وأخُص بالذكِر أمي وأبي لــدعمهم 
النفسي والمعنوي في رحلة العلم والمعرفة، فقد بذال الجهود من اجل تنميِة معارفي وتربيتي عــــلى حب العلم منذ الصغر كي 

أحقَق أحالمي وأشعل شمعةَ انجازاتي. مازلُت أتذكُر أسئلتي الكثيرةَ وزحمة عالمات االستفهام في فكري، واحتضان والدي 
لفضولي فقد كان دائماً يجيُب بالمنطِق والعلم والحقائق، سواًء كان سؤالي في اللغة اإلنجليزية على جملٍة لم أفهمها في ألعابي 
االلكترونية او جملة ارهقتني بتحليلها في المنهج الدراسي ، أو أسئلة عشوائيٍة نابعٍة مــــــن فضول مرحلة الطفولة ومواكبة 
الشغف المعرفي. وهذا االحتواء هو الجوهُر األساسي الذي ساعدني كثيراً وزرع حب العلم في قلبي وعقلي. كما أقدم جزيل 

شكري لعّمي أحمد حسن الناصر ولمدارس الخط األهلية لتأسيسي بشكل متميز.

   س: في نهاية الحوار، بماذا تنصح الطلبة والطالبات للتفوق والتميز؟
ج: إذا أردت أن تصل للتفوق والتميز، فإنه يجب عليك أن تــحب العلم. فال تلِق اللوم وتنسُب أصل الصعوبة واالخفاق عـــلى 
المدارس، أو نقٍص في المناهج الدراسية ، أو العقول البشرية. المشكلة األساسية هي النظرةُ الفرديِة القاصرةُ للدراسة والتعلم. 
أال نقول أن الصالة عبادة؟ هل قضاء الصالة بسبب أنها فرض ال أكثر يفيد الشخص روحانياً؟ طبعاً ال، وكـــذلك الدراسة إذا 
نُظر لها أنها عقبة، فــلن تتم االستفادة مــنها بالكامل. العلم نور والجهل ظالم، أحبوا العلم، أحبوا المـعرفة، وال تستصعبوا أي 
شيء. الشخص الوحيد الذي يمكنه أن يمنعك من التفوق والتميز هــو أنت نفسك. أنا درست تخصصاً لم أكن أعرف عنه شيئاً 
ولم يكن من أولوياتي، التخصص هذا كان اختياري السادس أو السابع، ولكن بعد دراستي له أصبحت أُكُن له الحب، وانجزت 
وتفوقت. التفوق والتميز ُمتاٌح للجميع، فيجب عــلى الشخص فــقط أن يعمل باألسباب. وباألخير، يــجب أن تُقتل السلبية الــتي 
نعيش فيها من ناحية سوق العمل، يجب أن يتوقف الجميع عن قول “ال يوجد وظائف، لماذا أدرس؟”.. هذه السلبية هي السالُح 

القاتُل للطموح.
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التخصصات األكاديمية … تنوع يمنح الفرص )1 من 8(
فاطمة آل عبيدان

اختيار التخصص الجامعي من المراحل المهمة والمصيرية في حياة كل طالب وطالبة ، ويحتاج فيها الطلبة والطالبات الدعم 
بالقديح  الخيرية  النسائية بجمعية مضر  اللجنة  أقامت  المنطلق  الوالدين ، ومن هذا  الدراسة او من  والتوجيه ممن سبقوهم في 
ملتقى التخصصات األكاديمية، مستهدفا تعريف طالبات المرحلة الثانوية بالتخصصات األكاديمية ، وتوفير فرصة لهن للتواصل 
المباشر مع طالبات الجامعات والمهنيات من جميع التخصصات للتعرف على طبيعة الدراسة الجامعية وما تتطلبه المهن بعد 

التخرج من الجامعة.
وشارك في الملتقى مجموعة من الجامعيات في مستوى البكالوريوس والدراسات العليا، ومجموعة من المهنيات الالتي قطعن 
شوطا في حياتهن المهنية ، وكان االلتقاء بهن فرصة كبيرة إلجراء حوارات للتعرف على التخصصات األكاديمية ، والتخصصات 
المتقاربة ، وفرص الحصول على وظيفة بعد التخرج ومجاالت العمل لكل تخصص. وقد ذكرن بأن على الطالبة وضع هدف 
تعمل على تحقيقه ، وينبغي أن ال يقتصر طموحها على الوظيفة فقط ، بل بإمكان كل طالبة التطلع للدراسات العليا من ماجستير 

ودكتوراه ، حيث أن الفرصة متاحة بداخل المملكة وخارجها.

حاورنا الدكتورة فاطمة بنت عبدالكريم الناصر خريجة جامعة UCD في أيرلندا بدرجة الدكتوراه في تفاعالت النانو الحيوي 
في العام 1439 هـ ، والدكتورة معصومة آل السيد ناصر ، الحاصلة على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة من جامعه 
الملك سعود بالرياض عام 2009 م ، والزمالة السعودية في الجراحة العامة في ديسمبر 2014 م ، وأخصائية العالج الطبيعي 

زينب عبدالهادي المزين التي تخرجت من جامعة الملك سعود بالرياض في عام 2009 م.

صعوبات التعلم هو التخصص األكاديمي الذي اختارته السيدة مفيدة آل السيد ناصر ، وقد تخرجت من جامعة الملك فيصل عام 
2015 م ، وكان لنا حوار معها حول التخصص ، كما التقينا حورية بنت سليمان الشويكي، التي تدرس الكيمياء في جامعة حفر 
الباطن ، ووالء الحميدي الطالبة في قسم الرياضيات بجامعة االمام عبدالرحمن الفيصل )الدمام سابقا( ، وزهراء يحيى الجنبي 

التي تخرجت هذا العام من معهد أكاديمية التعلم وتخصصت في إدارة الموارد البشرية.

ساعدتنا هذه الحوارات على جمع معلومات سوف تفيد الطالبات وسننشرها تباعا في األيام القليلة القادمة ، لتكون مرجعاً للطالبات 
يعينهن على اختيار التخصص األكاديمي ورسم مالمح حياتهن المهنية.
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التخصصات األكاديمية ... تنوع يمنح الفرص )2 من 8(
 الدكتورة الناصر: نصيحتي لكل طالبة أن تكتشف مكامن التميز واإلبداع في شخصيتها

فاطمة آل عبيدان
كانت أول محطة لنا للتعرف على التخصصات األكاديمية مع الدكتورة فاطمة بنت عبدالكريم الناصر ، التي تخرجت بدرجة 
بكالوريوس في علم الحيوان وحصلت على درجة الماجستير في علم األنسجة والخلية )أجنة( من كلية العلوم للبنات – جامعة 
االمام عبد الرحمن الفيصل )الدمام سابقاً( ، وانهت مرحلة الدكتوراة في تفاعالت النانو الحيوي من جامعة UCD في إيرلندا،في 

عام 1439 هـ ، وإليكم الحوار:

 س: عرفينا على شخصك الكريم؟
ج: أنا فاطمة بنت عبدالكريم الناصر، حصلت على درجة الدكتوراه في العام الماضي من جامعة UCD في إيرلندا.

 س: لماذا اخترِت هذا التخصص؟
ج: رغبة وحب في التخصص.

 س: هل واجهت أية صعوبات أثناء الدراسة األكاديمية ، وما مستوى صعوبة التخصص؟
ج: ال يخلو األمر مـــن صعوبة ، فكل مرحلة لها صعوبتها، وبالنسبة لي كانت مرحلة البكالوريوس أسهل المراحل ، وبشكل 

عام تخصص األحياء تخصص ممتع وجميل جدًا ، والصعوبات يمكن تذليلها والتغلب عليها بالعزم والصبر واالجتهاد.
 س: ما هي مجاالت العمل المتاحة لهذا التخصص في المملكة؟

ج: تتنوع الفرص الوظيفية لتشمل العمل فـــي الجامعات كمعيد، باحث، فني أكــــاديمي، فني مختبرات ، معلم / معلمة فــــي 
وزارة التعليم ، ويمكن العمل في وزارة الزراعة والثروة الحيوانية أو في الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها وفــي 
مختبرات وزارة الصحة والمستشفيات والمراكز الصحية العامة والخاصة والبلديات ومصلحة المياه والصرف الصحي وهيئة 

األرصاد وحماية البيئة وهيئة المواصفات والمقاييس وغيرها من المجاالت األخرى.
 س: ما هي فرص الحصول على وظيفة؟

ج: ليس من السهل الحصول على وظيفة ، وهذا يشمل أغلب التخصصات وليس فقط تخصص األحياء ، إال إنه مــــــع تطور 
المقررات التي تُدرس في الجامعات بما يالئم سوق العمل فُتحت لخريجي علم األحياء مجاالت وظيفية متعددة لم تكن موجودة 

في السابق.
 س: ما هي التخصصات المقاربة أو المشابهة لتخصصك؟

ج: ربما يكون تخصص الكيمياء الحيوية أقرب التخصصات لعلم األحياء.
 س: هل هناك فرص للدراسات العليا ، وأين )داخل المملكة وخارجها(؟

ج: في السنوات األخيرة ، تم إتاحة الفرصة إلكمال الدراسات العليا في عدد من الجامعات السعودية.
س: شاركت في ملتقى التخصصات األكاديمية الذي اقامته اللجنة النسائية في جمعية مضر الخيرية ، ما هو انطباعك عـــــن 

 الملتقى، إعدادا وتنفيذا وحضورا؟
ج: الملتقى جميل بشكل عام، والحضور كان ممتازا ومن مختلف الفئات العمرية ، وأود أن أتوجه بالشكر للقائمات عـــلى هذا 

الملتقى ، وآمل أن تتكرر مثل هذه الفعاليات في المستقبل بصورة أجمل وأجمل.
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 س: كيف تقيمين مستوى المشاركات في الملتقى؟
ج: المشاركات قُدمت بشكل ممتاز، وكل ركن كان متميزا بما فيه.

 س: بماذا تنصحين طالبات المرحلة الثانوية؟
ج: كل شخص متفرد ومتميز في مجال أو أكثر .. نصيحتي لكل طالبة أن تكتشف مكامن التميز واإلبداع في شخصيتها وتبحث 

عن المجال الذي يتيح لها الفرصة إلظهار هذا التميز ومن ثم تسعى بكل جد لتحقيق النجاح واإلبداع فيه.
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التخصصات األكاديمية … تنوع يمنح الفرص )3 من 8(
الدكتورة آل السيد ناصر: الصعوبة هي في ادارة الوقت ، فمعظم وقت الطبيب هو لدراسة المنهج واكتساب المهارات 

والمعرفة
فاطمة آل عبيدان

الثانية للتعرف على التخصصات األكاديمية كانت مع أخصائية الجراحة العامة الدكتورة معصومة آل السيد ناصر،  محطتنا 
الحاصلة على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة من جامعه الملك سعود بالرياض عام 2009 م ، والزمالة السعودية في 
الجراحة العامة في ديسمبر 2014 م ، وتعمل حاليا كنائب اول في الجراحة العامة في احد مستشفيات القطاع الخاص. سألناها 
عن سبب اختيار التخصص فأجابت أن الجراحة مليئة بالتحديات و مثيرة لالهتمام و في تطور دائم ، وأنها احبت هذا التخصص 
الجراحة  للعمل في مجال  االمتياز –  فترة  االكاديمية وفي  اثناء دراستها  الفرصة –  لها  اتيحت  به حين  كثيرا وتطور شغفها 
باستئصال  المرضى وآالمهم ،  الجراح من تخفيف معاناة  الطبيب  به  يقوم  التخصص عن قرب، وعايشت ما  والتعرف على 
المرض بيديه، ورأت الكثير من المرضى يدخلون للعمليات في حالة ارتباك وخوف ويخرجون منها واالبتسامه تعلو وجوههم 

بعد استئصال المرض. إليكم الحوار:

 س: عرفينا على شخصك الكريم واختصاصك؟
ج: معصومة محمد جواد ال السيد ناصر، اخصائي جراحة عامة ، تخرجت بدرجة بكالوريوس جراحه وطب مــــن جامعه 
الملك سعود بالرياض عام 2009 م ، وحصلت على الزمالة السعودية فــــي الجراحة العامة سنة ديسمبر 2014 م ، واعمل 

حاليا كنائب اول في الجراحة العامة في أحد مستشفيات القطاع الخاص.
 س: ما سبب اختيارك للتخصص؟

ج: اتيحت لي الفرصة اثناء دراستي االكاديمية وفي فترة االمتياز للعمل في مجال الجراحة والتعرف على التخصص عـــــن 
قرب ، ورايت ما يقدمه الجراح للمريض لتخفيف عن آالمه واستئصال المرض بيديه ، ورايت الكثير مـــن المرضى يدخلون 
للعمليات في حالة ارتباك وخوف ويخرجون مـــنها واالبتسامه تعلو وجوههم بــــعد استئصال المرض وتخفيف ، وأيضا ألن 

الجراحة مليئة بالتحديات ومثيرة لالهتمام وفي تطور دائم مع التقنيات الجديدة ، لهذه االسباب احببت هذا التخصص.
 س: ما هي الصعوبات التي واجهتها في دراسة الطب؟ 

ج: رغم طول مدة الدراسة االكاديمية وفترة الزمالة والتخصص الدقيق التي تمتد الكثر بين 12 الى 15 سنة ، اال ان الصعوبة 
هي في ادارة الوقت ، فمعظم وقت الطبيب هو لدراسة المنهج واكتساب المهارات والمعرفة ، وهـــذا يتطلب الثبات واالصرار 
لتجاوز الصعوبات. ويعتبر تخصص الجراحة من التخصصات المطلوبة وهناك منافسة كبيرة جدا ، لذا يحتاج الطبيب الــــــى 

مجهود كبير يتطلب منه قضاء معظم وقته في اروقة المستشفى وفي غرف العملبات.
 س: ما هي محاالت العمل المتاحة للطبيب الجراح؟

ج: مجاالت العمل متاحة في كال القطاعين الحكومي والخاص .
 س: هل هناك صعوبة في الحصول على وظيفة كجراح؟

ج: فرص الحصول على وظيفة كبيرة جدا ، فالجراحه من التخصصات المطلوبة ، والنادرة للطبيبات فـــي القطاع الحكومي 
والقطاع الخاص.
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 س: هل هناك تخصصات مقاربة أو مشابهة لتخصصك؟
ج: هناك تخصصات في الجراحة مقاربة للجراحة العامة ويلزمها اكتساب مهارات جراحية خاصة ، ومـــن ضمنها تخصص 

جراحة التجميل ، جراحة العظام ، جراحة المسالك البولية ، جراحه المخ واالعصاب وغيرها.
 س: هل هناك فرص متاحة إلكمال الدراسة والتدريب والتخصص الدقيق ، وأين؟

ج: نعم ،هناك فرص كثيرة الكمال التخصص في معظم مناطق المملكه وفي خارج المملكة أيضا كالدول االوربيه وشرق اسيا 
وامريكا الشمالية.

 س: هل تخططين إلكمال الدراسات العليا؟
ج: نعم ، افكر بالدراسات العليا وفي التخصص الدقيق ، وأدعو هللا أن أوفق ألتمكن من خدمة المرضى بشكل أرقى.
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التخصصات األكاديمية … تنوع يمنح الفرص )4 من 8( 
المزين: ينبغي النظر بطريقة متفائلة للمستقبل دائماً والثقة بالنفس للتغلب على الصعوبات

فاطمة آل عبيدان 
محطتنا الثالثة للتعرف على التخصصات األكاديمية كانت مـــــع أخصائية العالج الطبيعي زينب عبدالهادي المزين ، وقـــد 
تخرجت من جامعة الملك سعود بالرياض في عام 2009 م ، وحصلت على درجة الماجستير مــن جامعة بيتسبرق بأمريكا 

 سنة 2013 في تخصص األعصاب والعضالت.
تعمل حاليا في مجمع عيادات رام بسيهات ، وذكرت أن مجاالت العمل ألخصائية العالج الطبيعي متاحة فـــــــي المستشفيات 
الحكومية والمستشفيات والعيادات الخاصة ومــــراكز العالج الطبيعي وإعادة التأهيل ومراكز الرعاية لــــــذوي األحتياجات 

الخاصة ودور المسنين ومراكز اللياقة البدنية والنوادي الرياضية. إليكم الحوار:

 س: عرفينا على بطاقتك الشخصية
ج: اسمي زينب عبدالهادي المزين ، وتخصصي األكاديمي هو عالج طبيعي ، تخرجت من جامعة الملك سعود بالرياض في 

العام 2009 ، وأعمل حاليا في مجمع عيادات رام بسيهات.
 س: لماذا اخترت هذا التخصص؟ 

ج: لحب المادة العلمية اللتي يعتمد عليها التخصص.
 س: هل ثمة صعوبات واجهتها أثناء الدراسة في الجامعة ، وما مستوى صعوبة التخصص؟

ج: تعتمد صعوبة التخصص على مدى الرغبة في الدراسة وحب المادة العلمية وعـــلى طريقة التدريس في الجامعة ، ويجب 
على الطالبة الجامعية البحث بطريقة مفصلة عــــن افضل طريقة للمذاكرة لكل مادة على حده ، والتعرف عـــلى طريقة تقييم 

البرفسور للطالب والحصول على نماذج لألسئلة اذا امكن عن طريق التواصل مع الدفعات السابقة.
 س: ما هي مجاالت العمل المتاحة لهذا التخصص في المملكة؟

ج: المستشفيات الحكومية والمستشفيات والعيادات الخاصة ومـــراكز العالج الطبيعي وإعادة التأهيل ومـــراكز اللياقة البدنية 
والنوادي الرياضية ومراكز الرعاية لذوي االحتياجات الخاصة ودور المسنين.

 س: ما هي فرص الحصول على وظيفة في المملكة؟
ج: يعتمد ذلك على حاجة سوق العمل المتغيرة من جيل الى جيل ، وعــلى استعداد الخريج لتطوير مهاراته اليدوية مـــــــــن 
خالل اخد الدورات التدريبية وورش العمل ، او التخصص فـــي مجال معين من مجاالت العالج الطبيعي كالحصول عـــلى 
شهادة الـــماجستير والدبلوم بــــعد التخرج ، وعـــن طريق العمل التطوعي ، والـتضحية فـــي البداية بالقبول بوظيفة براتب 
مـــتواضع ، او دوام متعب او في مكان بعيد عن مقر السكن ، لصقل وتنمية المهارات اليدوية واإلكلينيكية بالممارسة وجمع 

الخبرات العملية من اجل ابراز السيرة الذاتية ، والحصول بعد ذلك على االستقرار الوظيفي.
 س: هل هناك تخصصات مقاربة أو لمشابهة لتخصص العالج الطبيعي؟

ج: نعم ، هناك دكتور العالج الطبيعي, والعالج الوظيفي ، والعالج التنفسي واألطراف الصناعية.
 س: ما هي فرص الدراسات العليا ، وأين )داخل المملكة وخارجها(؟
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ج: الفرص كثيرة داخل وخارج المملكة ، فــــفي جامعة االمام عبدالرحمن الفيصل )الدمام سابقا( يمـكن نيل درجة الماجستير 
فــي التخصصات الرئيسية في العالج الطبيعي، وهـــــي: العظـــام – األعصاب – الطب الريــــاضي – األطـــفال – الــقلب 
والــصدر؛ وكذلك في جامعة الملك سعود بالرياض ، ويمكن التخصص فـــــــي العالج الطبيعي ألمراض األعصاب والعالج 
الطبيعي لألطفال والعالج الطبيعي ألمراض الجهاز الدوري والتنفسي والعالج الطبيعي ألمــــراض العظام والعالج الطبيعي 

للمسنين في جامعات الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا وأستراليا.
 س: هل تفكرين في الدراسات العليا؟

حصلت على درجة الماجستير من جامعة بيتسبرج بأمريكا سنة 2013م  في تخصص األعصاب والعضالت ، واتمنى اتاحة 
المجال للحصول على تخصص دكتور العالج الطبيعي DPT بعد مرحلة البكالوريوس.

 س: هل من نصيحة تقدمينها لطالبات المرحلة الثانوية؟
 ج: أنصحهن بالتالي:

 – عدم االستماع لمن يحاول التحبيط من طموحهن او الحديث بشكل سلبي عن تخصص من التخصصات
– ادراك ان الحياة الدراسية والعملية مليئة بالصعوبات والتحديات في جميع التخصصات ، لكن ينبغي النظر بطريقة متفائلة 

 للمستقبل دائماً والثقة بالنفس للتغلب على هذه الصعوبات
– عدم حصر االهتمام عـــــلى مجال معين او وظيفة معينة فـــــي مكان معين او بلد معين بل محاولة توسيع افاق طلب العلم 

 واالنفتاح على احدث التطورات في مجال التخصص والبحث عن التميز في اي مكان
 – االستثمار في تطوير الذات والصبر من اجل الحصول على النتائج

– االطالع بشكل دائم على تطورات التخصص في الخارج خصوصاً واالهتمام دائماً بقراءة االبحاث العلمية خصوصاً فـــي 
 المجاالت الطبية

– عدم اخذ المعلومات عن التخصصات من شخص واحد فقط بل االعتماد على النفس في البحث عن المعلومة الصحيحة مـن 
 المصادر الموثوقة سواًء من الخبراء او مصادر االنترنت والكتب العلمية

– عدم االعتماد في اختيار التخصص على الهدف المادي والمكانة االجتماعية للوظيفة ، بل على الهدف األنساني الذي يلزم 
الشخص االخالص في العمل مهما كانت األوضاع ويبعث على الراحة النفسية واالستمتاع بأداء العمل.
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التخصصات األكاديمية .. تنوع يمنح الفرص )٥ من 8( 
السيد ناصر: أنصح طالبات الثانوية أن ينظرن الى رغباتهن ألنهن من سيسلكن في هذا الطريق حتى يصلن للهدف

فاطمة آل عبيدان
محطتنا الرابعة للتعرف على التخصصات األكاديمية كانت مع تخصص صعوبات التعلم ، ومع السيدة مفيدة آل السيد ناصر، 
التي تخرجت من جامعة الملك فيصل عام 2015 م. ذكرت لنا أن حاجة المجتمع لهذا االختصاص ، إضافة الى حبها للفئة التي 
تعاني من صعوبة التعلم كان الدافع لها في اختيار التخصص ، ونصحت طالبات المرحلة الثانوية بالنظر الى رغباتهن الرغبات 

اآلخرين عند اختيار التخصص. إليكم الحوار:

 س: عرفينا على البطاقة الشخصية: اسمك الكريم ، تخصصك األكاديمي
ج: مفيدة علوي آل السيد ناصر، وتخصصي صعوبات تعلم.

 س: ما اسم الجامعة التي تخرجت منها ، وسنة التخرج؟
ج: تخرجت من جامعة الملك فيصل في العام 2015م .

 س: اين تعملين اآلن؟
ج: أعمل في فصل متواضع في البيت.

 س: لماذا اخترت هذا التخصص؟ 
ج: لحاجة مجتمعي أوال ، وحبي لهذه الفئه ألني أرى نفسي فيهم.

 س: صعوبات الدراسة األكاديمية بما فيها صعوبة التخصص من األمور التي تم بها الطالبة ، فهل واجهت أية صعوبات؟ 
ج: ابدا ، فعلى العكس كان قسم صعوبة التعلم رائعا ، وكان لكل مادة دراسية طعم مختلف من المعرفة والتميز أيضا.

 س: ما هي مجاالت العمل المتاحة لصعوبة التعلم في المملكة؟
ج: في المدارس كمعلمة ولكن لفئة خاصة ولك مجالك الخاص.

 س: ما هي فرص الحصول على وظيفة في المملكة؟
ج: يوجد اكتفاء في محال التربية الخاصة حاليا.

 س: صعوبة التعلم من التخصصات المستهدفة ذوي االحتياجات الخاصة ، فما هي التخصصات المقاربة أو المشابهة لتخصصك؟
ج: األعاقه الفكرية ، وايضا التوحد.

 س: هل هناك فرص للدراسات العليا في داخل المملكة وخارجها ، وهل تفكرين في الدراسات العليا؟
ج: نعم ، هناك فرص كثيرة داخل وخارج المملكة ، وآمل أن تتاح لي الفرصة وأتمكن من ذلك.

س: شاركت في ملتقى التخصصات األكاديمية الذي أقامته نسائية جمعية مضر ، ما هو انطباعك عن الملتقى، إعدادا وتنفيذا 
 وحضورا؟

ج: كان الملتقى رائعا ومميزا ، ولكن ضيق الوقت فقط هو الشي المنقود.
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 س: كيف تقيمين مستوى المشاركات في الملتقى؟
جميع المشاركات كانت رائعة ومتميزة بوجود االخوات واألقسام المتنوعة.

 س: ما هي نصيحتك لطالبات المرحلة الثانوية والمقبلين على الحياة الجامعية؟
ج: أنصحهم أن ينظرن الى رغباتهن ، ال ما يريد اآلخرين ؛ أنتن مـــــن سيخضن التجربة ويســـلكن هـــــذا الطريق وتعانقن 

المشور لوحدكن حتى تصلن الى الهدف المنشود ؛ بمعنى آخر: انت أيتها الطالبة من ستكون صاحبة اإلنجاز وصاحبة البصمه 
الرائعة ، فلتأخذن بزمام المبادرة وانطلقن دون تردد.
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التخصصات األكاديمية ... تنوع يمنح الفرص )6 من 8(
الجنبي : أصبحت المنشآت مهتمة أكثر بهذا التخصص الجديد

فاطمة آل عبيدان
تخرجت زهراء يحيى الجنبي هذا العام من معهد أكاديمية التعلم ، تخصص إدارة الموارد البشرية ؛ ذكرت أنه تخصص جديد 

ومطلوب في سوق العمل ولتغير التوجه من االدارة التقليدية لالدارة الحديثة أصبحت المنشآت مهتمة أكثر بهذا التخصص.

س: عرفينا على البطاقة الشخصية: اسمك الكريم ، تخصصك األكاديمي ، اسم الجامعة التي تخرجت منها ، سنة التخرج ، 
 وأين تعملين اآلن؟

ج: اسمي زهراء يحيى الجنبي ، وتخصصي إدارة موارد بشرية ، تخرجت من معهد أكاديمية التعليم في 1440 هـ ، وحــاليا 
ال أعمل.

 س: ما سر اختيارك لهذا التخصص؟ 
ج: هو تخصص جديد ومطلوب في سوق العمل ، خصوصا مع تغير التوجه من االدارة التقليدية لالدارة الحديثة ، لذا أصبحت 

المنشآت مهتمة أكثر بهذا التخصص.
س: عادة ما تواجه الطالبة بعض التحديات والصعوبات أثناء الدراسة األكاديمية ، زمنها صعوبة التخصص ، فهل واجهت أية 

 صعوبات؟
ج: ال ، لم اواجه اي صعوبة ، ألني اعشق الدراسة والكتب كثيرا واحببت التخصص.

 س: ما نسبة المادة الكمية والمادة النظرية في التخصص؟
ج: تخصص ادارة الموارد البشرية يلزمه الدراسة النظرية لمدة سنتين وبعدها تطبيق عملي لمدة شهرين في احد المنشآت.

 س: ما هي مجاالت العمل المتاحة لهذا التخصص في المملكة؟
ج: ادارة الرواتب واالستحقاقات ، شوؤن الموظفين ، ادارة الموارد البشرية في الشركات والمؤسسات بشكل عام واالهتمام 

بالموظفين بشكل خاص.
 س: هل ثمة فرص للحصول على وظيفة في المملكة؟

ج: نعم ، وان شاء هللا يكون متاحا لي بسرعة.
 س: هل هناك تخصصات مشابهة او مقاربة لتخصص إدارة الموارد البشرية؟

ج: نعم ، هناك ادارة االعمال.
 س: هل تفكرين في الدراسات العليا ، وأين ، هل في داخل المملكة أو خارجها؟

ج: طبعا اذا شاء هللا وقدر ، بالتاكيد هناك فرص للدراسات العليا وبشكل دقيق ومتخصص خارج المملكة ، ولكن التخصص 
الزال جديدا نوعا ما ، وغير منتشر اال كدورات او في المعاهد.

 س: بماذا تنصحين طالبات المرحلة الثانوية ، وهن مقبالت على الدراسة الجامعية؟
ج: المذاكرة الجيدة والتركيز على الهدف في هذه السنوات ، وعليهن وضع أهداف وخطط جيدة والسير فــي تنفيذ الخطة دون 
كلل أو ملل ، مع السعي في تفكيك الصعوبات والتحضير الجيد للتحصيلي والقدرات ، كما أنصحهن بالتقديم في كل الجامعات 
والتخصصات المتاحه حسب ميولهن ثم حسب المتاح. التتركن العلم فــي هذه السن الصغيرة ، فهو مهم جدا والتيأسن اذا لــم 
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تحصلن عـــلى رغباتكن بسهولة ؛ ثابرن واجتهدن ، فمهما بدت الدراسة صعبة وطويلة ، فسوف تجنين ثمار الجهد والتعب 
وتسعدن بالنتيجة وثمرة النجاح.
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التخصصات األكاديمية ... تنوع يمنح الفرص )7 من 8(
الحميدي: كل تخصص له عقبات او بمعنى أدق البد من مصادفة تحديات في الجامعة

فاطمة آل عبيدان 
ميول والء الحميدي ، الطالبة في قسم الرياضيات بجامعة االمام عبدالرحمن الفيصل )الدمام سابقا( ، الى مادة الرياضيات إضافة 

الى فرصة إكمال الدراسات العليا كانت المحرك لها لدراسة الرياضيات. إليكم الحوار:

 س: عرفينا على اسمك الكريم وتخصصك األكاديمي وهل تخرجت من الجامعة؟
ج: اسمي والء الحميدي ، وال زلت أدرس الرياضيات في جامعة االمام عبدالرحمن الفيصل )الدمام سابقا(.

 س: ما أذي جعلك تختارين هذا التخصص؟ 
ج: ميولي الشخصي للرياضيات والن فيها فرصة للدراسات العليا.

 س: هل من صعوبات واجهتها أثناء الدراسة األكاديمية ، وماذا عن صعوبة التخصص؟
ج: من وجهة نظري ، في كل تخصص البد من وجود صعوبات.

 س: ما نسبة المادة الكمية والمادة النظرية في التخصص؟ 
ج: تخصص الرياضيات غالبا يكون نظريا ، والجزء العملي فيه هو عندما تكون المادة جزًءا من مادة الحاسب ؛ غالبا%80 

نظري و20% عملي.
 س: ما هي مجاالت العمل المتاحة لهذا التخصص في المملكة ؟ وما هي فرص الحصول على وظيفة؟

ج: تختلف الرياضيات االن عن ذي قبل ، فليس مجال عمل خريج الرياضيات هو فقط التدريس ، ويمكنه العمل في البنوك 
والتأمين وكفني ومختص في مجال البرمجيات.

 س: هل هناك فرص للدراسات العليا داخل المملكة وخارجها ، وهل تفكرين في ذلك؟
ج: يوجد في جامعة االمام عبدالرحمن الفيصل وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن في المستقبل القريب ، وفــــي جامعات 

أخرى في المملكة ؛ أما في خارج المملكة ، فحدث وال حرج ، فالفرص عديدة.
 س: ما هو انطباعك عن ملتقى التخصصات األكاديمية ، إعدادا وتنفيذا وحضورا؟

ج: كتجربه اولى ال بأس بها.
 س: كيف تقيمين مستوى المشاركات في الملتقى؟

ج: جيد جدا.
 س: ماذا لديك من نصائح لطالبات المرحلة الثانوية؟

ج: ال يوجد شيء يأتي بسهولة ، واليوجد تخصص سهل كما ال يوجد تخصص صعب ، ولكل تخصص عقبات ، او بمعنى 
أدق البد من مصادفة عقبات فــــــي الجامعة لكن بالعزيمة واإلصرار تتغلب الطالبات على تجاوز العقبات وبناء الشخصية 

فمجتمع الجامعة مختلف عن مجتمع المدرسة.
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التخصصات األكاديمية ... تنوع يمنح الفرص )8 من 8(
الشويكي: كل تخصص يتميز بنسبة صعوبة ، خصوصا في البداية

فاطمة آل عبيدان
 تدرس حورية بنت سليمان الشويكي الكيمياء في جامعة حفر الباطن ، وفي حوارنا معها ، ذكرت أن كل تخصص يتميز بنسبة 
صعوبة ، خصوصا في البداية ، وأن لديها رغبة في االنخراط في الدراسات العليا بعد التخرج من مرحلة البكالوريوس ، واليكم 

الحوار:

 س: عرفينا على البطاقة الشخصية: اسمك الكريم وتخصصك األكاديمي ؟
ج: اسمي حورية سليمان الشويكي ، أدرس تخصص كيمياء في جامعة حفر الباطن.

 س: ما سر اختيارك لتخصص الكيمياء؟
ج: اخترت هذا التخصص بناًء على رغبة وحب.

 س: عادة ما تواجه الطالبات صعوبات أثناء الدراسة األكاديمية ومنها مستوى صعوبة التخصص ، هل واجهت أي من ذلك؟
ج: الى حد ما نعم ، فليس هناك تخصص سهل ؛ كل تخصص يتميز في شي معين بنسبه من الصعوبة ، خصوصا في البداية.

 س: ما نسبة المادة الكمية والمادة النظرية في التخصص؟ 
ج: تخصص الكيمياء يعتمد على المادتين بنفس المعدل.

 س 5: ما مجاالت العمل المتاحة لخريجة قسم الكيمياء في المملكة؟
ج: في المجال األكاديمي: العمل كمعيدة أو معلمة أو محضرة مختبر ؛ وفي القطاع الحكومي او القطاع الخاص: يمكن العمل 

في مختبرات المستشفيات ومصانع األدوية والعقاقير ومختبرات الجودة النوعية والمصانع الكيميائية.
 س: ما هي التخصصات المقاربة أو المشابهة لتخصصك؟ 

ج: الهندسة الكيميائية والكيمياء الحيوية.
 س: هل تفكرين في الدراسات العليا؟ 

نعم ، بإذن هللا.
 س: ما هو انطباعك عن ملتقى التخصصات األكاديمية، إعدادا وتنفيذا وحضورا ، وكيف تقيمين مستوى المشاركات فيه؟

ج: الملتقى كان رائعا إعدادا وتنفيذا وكلن مستوى الحضور جيدا، والمتطوعات كانت مشاركاتهم مميزة وكن يتحدثن عــن 
تخصصاتهن بشغف ، وطريقه الشرح كانت لطيفة وشيقة.

 س: ماذا تقدمين من نصائح لطالبات المرحلة الثانوية؟
ج: أقول لطالبة المرحلة الثانوية: كوني انِت من يحدد مستقبلك ، وليس المجتمع وال كلمات اآلخرين ، وال تجعلي من االشياء 

السلبية عائقا أمام أحالمك ، وكفاحي دائما من اجلك من اجل مستقبلك.

 -46-



االستشاري الشميمي يجري عملية جراحية نادرة
فضيلة الدهان - جهينة اإلخبارية 

تمكَّن  استشاري الجراحة العامة والمناظير سعيد الشميمي من إجراء عملية جراحية نادرة تعد األولى من نوعها في مستشفى 
الملك فهد الجامعي بالخبر.

المعده  مابين  الصمام  لتقوية  المريء  اسفل  في  مغناطيسي  جسم  بزراعة  وذلك  »لينكس«  بعملية  تسمى  ما  الشميمي  وأجرى 
والمريء ومنع االرتجاع الحمضي.

وتعد هذه الطريقة األحدث جراحيا لعالج هذا المرض واألقل خطورة من نظيرتها التي تسمى »نيسن«.

الجدير بالذكر أن الشميمي حاصل على البورد السعودي فـــي الجراحة العامة 2009، الزمالة االكلينيكية مــن جامعة يونسي 
- سيئول - كوريا الجنوبية في جراحة الروبوت والمناظير للجهاز الهضمي العلوي وأورام المعدة 2012 - 2014.

ومتخصص في عمليات السمنة واصالح الفتق بالمنظار وعمليات المناظير بالفتحة الواحدة.
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وافي يوقّع روايته »سمير« و»حنان« تفك لغز أحداثها 
جمال الناصر - القطيف اليوم 

وقّع الروائي وافي عبدالعزيز القديحي باكورة أعماله الروائية “سمير”، من يوم الخميس إلى السبت 7-9 ذو الحجة 1440هـ، 
في مجمع سيتي مول القطيف.

الروائي القديحي كشف لـ »القطيف اليوم« أن أحداث رواية “سمير” تحمل طابعًا غامًضا، حيث إنها تحتوي على لغز سيتم كشفه 
في رواية “حنان”، التي ستخرج للضوء بعد أربعة أشهر.

وذكر أن هناك مخرًجا من دولة الكويت زاره في مقر التوقيع وأبدى رغبته في التواصل معه؛ ليبحث معه إمكانية تحويل رواية 
“سمير” إلى عمل درامي، منوًها إلى أنه ينوي التواصل مع ذلك المخرج في وقت الحق.

 رواية سمير
تأتي رواية “سمير” الرواية األولى للقديحي في 126 صفحة مقاس 14/12، وتتكون مــن جزأين، وأحداثها يكتنفها الغموض 

من األسلوب التصويري، كأنما يأتي تسلسلها كفيلم درامي بصبغة أجنبية، ويغلب عليها الخيال.
ولدت فكرة الرواية من مجموعة قصص قصيرة جدًا، كان القديحي قد كتبها بهدف وضعها في موقع التواصل االجتماعي تطبيق 
“واتساب”، ونالت هذه القصص إعجاب أعضاء التطبيق الذين شجعوا القديحي على تحويلها إلى رواية، بعد أن طلبوا منه ذلك 
في صورة سؤال وهو: “لماذا ال تجعل هذه القصص في قالب رواية؟ إننا نراها مناسبة”، فأخذ يفكر مليًا في هذا األمر، بعيدًا 

وقريبًا، وغربل الفكرة، وعتّقها، وفي النهاية قرر أن يفعلها، ثم فعلها حقًا وحّولها إلى رواية.

 أحداث درامية
في الجزء األول من الرواية تتضح للقارئ مجريات الحدث الدرامي، ليشتد الغموض في جزئها الثاني، وتُدخل القارئ فــــي 
الفعل التصويري، وتجعله متوقعًا نتيجة ما، تشويقًا لماهية السؤال في ذاته وفكره، وهذا ما يتبعه أكثر الروائيين في رواياتهم، 
خصوًصا األجانب، الذين يتخذون من الغموض وتضارب اللحظة الدرامية مكسبًا تشويقيًا، سعيًا إلى جذب القارئ، وانغماسه 

بما خط على القرطاس، وأبرمه اليراع سوادًا فيه.
ولفت إلى أنه تأثر في كتابة هذه الرواية بالروائي البرازيلي باولو كويلو، لشغفه بالكتابة األجنبية، مـشيًرا إلى أن كل قراءاته، 

تُعنى بما ينتج باللغة اإلنجليزية.

ونوه بأنه استخدم فيها 6 نظريات من علم النفس، لينطلق منها ومــــن هذه النظريات إلى ما يسمى بالخدعة أو المكر، ليجعلها 
ركيزة الفعل الدرامي، مبتعدًا عن الكلمات البالغية متعددة الداللة، لتستوعب الرواية الــفروق الفردية لدى القارئ، واختالف 
المستوى الثقافي والفكري، فيفهمها القارئ المثقف، وكذلك القارئ العادي، موضًحا أنها تعالج لغة التواصل في جيلنا الحالي، 

هروبًا من اللغة القديمة، الكالسيكية، لتقدم في نهاية أحرفها العبرة بأسلوب عالجي.

 طموح ال ينضب معينه
القديحي المنحدر مــــن بلدة القديح الذي تخرج في جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، وأكمل دراسته العليا فـــي جامعة 
كامبردج البريطانية، والمهتم بتعليم الـــلغة اإلنجليزية يأمل أن تترجم روايته إلى اللغات األجنبية، سعيًا للوصول إلــى البيئة 

الثقافية واألدبية، في الوجه اآلخر من اللغة العربية.
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 6 مدارس من القطيف تنضم لقائمة مايكروسوفت من بين 2483 مدرسة عالميًا 

محمد آل عبدالباقي - القطيف اليوم
“مدرسة  لقب  على  منها  كل  األمريكية، وحصلت  مايكروسوفت  مدارس  لقائمة  القطيف  بقطاع  للبنات  مدارس  انضمت ست 
مايكروسوفت” ضمن قائمة مدارس مايكروسوفت العالمية لشهر أغسطس 2019 م، وذلك بعد أن تبنت دمج التقنية في األداء 

التعليمي.

التعليمية  المناطق والمحافظات  بينها 224 مدرسة من مختلف  العالم، من  القائمة 3842 مدرسة على مستوى دول  وضمت 
بالمملكة، أي ما نسبته 5.8% من إجمالي قائمة مدارس مايكروسوفت العالمية.

وجاءت مدارس القطيف الست؛ لتشمل خمس مدارس ثانوية، ومدرسة ابتدائية واحدة في ست مدن وبلدات بمحافظة القطيف 
هي؛ المدرسة الثانوية األولى بعنك، والمدرسة الثانوية األولى بالمالحة، والمدرسة الثانوية األولى بصفوى، والمدرسة الثانوية 

األولى بسيهات، والمدرسة الثانوية الثانية بالقطيف، والمدرسة االبتدائية األولى باآلوجام.

من جانبه، أكد مدير مكتب التعليم بمحافظة القطيف عبد الكريم بن عبد هللا العليط، أن انضمام هذه المدرسة جاء نتيجة تبنيها 
لخطط دمج التقنية في التعليم، الفتا إلى أن ذلك يحاكي توجهات وزارة التعليم في ترسيخ التحول نحو التعليم الرقمي، الذي اعتمد 
إدارة عامة في الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التعليم للعام الدراسي 1441 هـ انسجاًما مع رؤية المملكة 2030 وتحقيقًا لغاياتها.

وعبر “العليط” عن تطلعه إلى تعزيز دمج التكنولوجيا في برامج التعليم في المدارس، مشيًرا إلى خطط إدارته في هذا الشأن، 
التي تمخضت عن تميز الفت لمدارس قطاع القطيف في االعتناء ببرامج التحول الرقمي، وتحقيق مخرجات تعليمية متقدمة على 

مدى األعوام الدراسية المنصرمة.

في  مهمة  تحتية  بنية  وإيجاد  ومفاهيمه،  الرقمي  التعليم  أجندة  نحو  بالتحول  التسريع  في  الهادفة  القطاع  منسوبي  بجهود  ونوه 
المدارس من شأنها أن تقود الطلبة إلى آفاق التعليم الرقمي، وتوظيف األجهزة والتقنيات والبرامج والتطبيقات في مجال التعليم.

أن  الفرج،  محمد  بنت  وجدان  القطيف  بقطاع  مايكروسوفت  نادي  ورئيسة  لمايكروسوفت  ترينر  الماستر  أوضحت  بدورها، 
مدارس مايكروسوفت تركز على الريادة في التعليم، وتصب جهودها على التفكير في كيفية تحويل التعليم إلى الخيار الرقمي، 

ودمج التكنولوجيا في برامج وأنشطة الفصول الدراسية، وبناء الدروس اليومية من قبل المعلمين.

وقالت “الفرج” – الحائزة على مركز الجائزة الكبرى العالمية لمايكروسوفت للعامين الدراسيين المنصرمين – إن “مدارس 
مايكروسوفت” هو برنامج متاح للتسجيل من قبل جميع قادة وقائدات المدارس، تأكيدًا منهم على السعي إلى التحول الرقمي، 

وتحسين المخرجات التعليمية.

وأضافت أن مايكروسوفت وجهت الدعوة إلى المدارس التي ترنو إلى التحول الرقمي؛ للتسجيل في هذا البرنامج، مؤكدة أنه 
متاح في كل وقت، حيث يجري التعامل مع قائمة المدارس وفق تحديث مستمر، يهدف إلى الوصول إلى برامج التحول الرقمي، 

وتبني مساعيها.

المدارس،  لقائدات  القطيف  بقطاع  مايكروسوفت  نادي  يقدمها  التي  التدريبية  البرامج  سلسلة  على  الضوء  “الفرج”  وسلطت 
لتعريف برنامج مدارس مايكروسوفت وإيضاح مميزاته، وسبل االنضمام له، واالستفادة منه.

المدرسة  تتلخص في حصول  والتي  البرنامج،  في  المسجلة  المدارس  بها  تحظى  التي  االمتيازات  واستعرضت مجموعة من 
المسجلة على اعتراف عالمي، بإدراجها في قائمة مدارس مايكروسوفت، وقائمة مدارس Show Case””: معرض منتجات 
القناة  تطبيق  عبر  التعليمية،  الممارسات  من  عالمي  مجتمع  في  المدارس  هذه  وانخراط  شهريًا،  تحديثها  يجري  التي  التعليم، 

االجتماعية )Yammer( التي يربو عدد المشاركين على ألف من قادة المدارس.

واستطردت “الفرج” قائلة: “إن المدارس المسجلة تتلقى رسالة إخبارية شهرية، تشتمل على أحدث وأجود موارد مايكروسوفت 
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المستخدمة في التدريس، والمبادرات الرائدة، كما تتلقى هذه المدارس التحديثات المبكرة – عبر الرسالة اإلخبارية االجتماعية 
– عروًضا للمنتجات، والفرص المستجدة في هذا الشأن، وتطلع على الموارد اإلشرافية لقادة التعليم وكبار المعلمين المتاحة من 

مجتمع “Microsoft Educator”، فضاًل عن إمكانية المشاركة في مكالمات االتصال الهاتفية العالمية الفصلية.

الالزمة  التدابير  إجراء  المسارعة في  إلى  المدارس  وقائدات  قادة  داعية  الرقمي،  العصر  المملكة دخل  في  التعليم  أن  وأكدت 
للنهوض بالتعليم الرقمي، ومواكبة مستجداته، بغية إكساب الطلبة مهارات المستقبل.

من جانبها، أوضحت الماستر ترينر فادية بنت عبد هللا الدحيم، معلمة الحاسب اآللي بالمدرسة الثانوية األولى بالمالحة، 
والمدربة المتعاونة بمركز تدريب القيادات بقطاع القطيف، أن هذا النوع من المدارس يلقي اهتمامه على التعليم المرتكز على 

 Micro و One Notو Office 365و Azureو Windows : أجهزة التعلم، التي تحتوي على التكنولوجيا، مثل أجهزة
Mine craft: Education Edition و :bit
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للمرة الثانية.. جامعة تستعين بالشاعر والمترجم الجشي لتطوير وتعزيز الكتابة اإلبداعية في تايوان 
القطيف اليوم

اختارت جامعة تشانجوا بتايوان الشاعر السعودي رائد أنيس الجشي، للسنة الثانية على التوالي ليكون ضمن اللجنة االستشارية 
لتطوير التعليم فيها، وخصوًصا فيما يتعلق بالكتابة اإلبداعية.

يتبع  البرنامج  فإن  الجامعة،  في  وتعليم  كتابة  قراءة،  لموقع  التنفيذي  الرئيس  تزاي  الدكتور  تصريح  وبحسب 
نورمال تشانجوا  بجامعة  واألدب  الصينية  اللغة  قسم  ويديرها  الصين  بجمهورية  التعليم  وزارة  وضعتها   خطة 

 Changhua Normal University
وتركز على طالب قسم األدب واللغة ومعلمي المدارس المتوسطة في سنة تخرجهم، ألن اإلبداع يمكن تحفيزه بشكل جيد في 
هذه المرحلة، وألن األدب غير خاضع للحدود الجغرافية، وترغب الصين في مساهمة الجميع أدبيًا في تطوير أبنائها بدون أي 

تحيز لعرق أو لغة.

وأوضح قائاًل: “إن رائد الجشي شاب موهوب ولديه الحماسة الالزمة، وأنا متأثر بعمله التطوعي في مجال األدب، فهو من 
القالئل الذين يكتبون مقاالت جادة تناسب خطتنا، وقد بذل الكثير لتعليم الطالب الشباب )جيلنا القادم(”.

نهار وفارق  ليل  انقالب عالمنا  كثيًرا عن األدب رغم  الجشي متواصل، وقال: “نتحدث  الحديث مع  أن  إلى  تزاي  د.  وأشار 
الساعات، وأستطيع أن أخبره أنه شخص يستحق القتال من أجله”.

وتستهدف الخطة طلبة الجامعة والمتوسطة والثانوية في تايوان، وتقوم بمهام عدة؛ منها إعداد برامج وموقع افتراضي ومجلة 
مختصة.

وبالنسبة لمعايير االختيار، أوضح “الجشي” لـ»القطيف اليوم« أنه سبق أن تمت ترجمة عدة مقاالت له من قبل أحد أعضاء 
هيئة التدريس في الجامعة، وهو ما ساهم في التعرف على أعماله وكتاباته، وقاد الحقًا الختياره في هذه اللجنة التي تتكون من 

عدة شخصيات من مختلف دول العالم.
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باألسماء.. مركزي القطيف يكرم 11 مواطنًا ومواطنة.. تبرعوا بدمائهم 311 مرة 

حكيمة الجنوبي - القطيف اليوم

ــات  ــن والجمعي ــن المتميزي ــم المتبرعي ــتعداداته لتكري ــزي، اس ــف المرك ــفى القطي ــدم بمستش ــك ال ــر وبن ــم المختب ــى قس أنه
واللجــان الخيريــة المنظمــةً، والكــوادر الطبيــة والفنيــة المشــاركة فــي حمــالت التبــرع بالــدم، المنظمــة فــي محافظــة القطيــف، 
وذلــك يــوم الثالثــاء 27 أغســطس 2019م، بقاعــة المحاضــرات بالمستشــفى، وبرعايــة المديــر التنفيــذي للمستشــفى الدكتــور 

ريــاض الموســى.

مــن جانبــه، أوضــح رئيــس الفنييــن بقســم الكيميــاء الحيويــة والهرمــون بالمختبــر االختصاصــي حســين آل فــردان لـ»القطيــف 
اليــوم«، أن التكريــم ســيكون لـــ11 جهــة مــن اللجــان والجمعيــات الخيريــة المنظمــة، و11 شــخًصا مــن المتبرعيــن بمعــدل 
ثــالث مــرات ســنويًا، منــذ خمــس ســنوات، كمــا يصــل بعضهــم إلــى 25 ســنة، ويبلــغ عــدد مــرات تبرعهــم مجتمعيــن 311 

مــرة.

ــة  ــة المشــاركة مــن المستشــفى، ومــن المراكــز الصحي ــة والصحي ــم الكــوادر الطبي ــك تكري ــى ذل ــردان” إل وأضــاف “آل ف
ــا. ــة ومــن خارجه ــة المتعاون ــف والكــوادر الصحي التابعــة لقطــاع القطي

وبيَّــن أن الهــدف مــن وراء التكريــم هــو اإلشــادة بمثــل هــذه األيــادي البيضــاء وعطائهــا الفريــد فــي إنقــاذ حيــاة الكثيــر مــن 
المرضــى، مــع تثميــن روح التعــاون وتجســيد الشــراكة المجتمعيــة بيــن المستشــفى والجمعيــات الخيريــة واللجــان التطوعيــة 

فــي المجتمــع، مــن خــالل التنظيــم واالســتضافة واســتقطاب المتبرعيــن لحمــالت التبــرع بالــدم.

اللجان المنظمة لحمالت التبرع بالدم:
جمعية مضر بالقديح

لجنة اإلمام الحسن عليه السالم بالشويكة
نادي الخويلدية الرياضي

لجنة التنمية االجتماعية بالتوبي
لجنة التنمية االجتماعية األهلية بسنابس

جمعية العوامية الخيرية
اللجنة الطبية بالجارودية

جمعية الصفا بصفوى
الكلية التقنية بالقطيف

مدارس صفوى الثانوية
لجنة األنوار بأم الحمام
أسماء المتبرعين بالدم

سعيد باقر البحراني )58 مرة(
زكي حسن آل درويش ) 37 مرة(

علي حسن آل بريه )30 مرة(
صادق أحمد آل رجب )43 مرة(
جمعان سلمان الناصر )28 مرة(

مالك حسن الحبيب )19 مرة(
محمود سعيد ازبيل )17 مرة(

هاني جعفر خليتيت )18 مرة (
مصطفى علي العلويات )18 مرة(

زينب ناصر الصادق )18 مرة(
صالح أحمد المرهون )25 مرة(
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السيد موسى الخضراوي

تلعــب التربيــة دورا محوريــا فــي ســلوك األبنــاء فــي المجتمعــات بشــكل عــام ، غيــر أن نســبتها 
فــي األســر مختلفــة تبعــا لعــدة عوامــل فســيولوجية ، واجتماعيــة ، وتعليميــة مكتســبة ، ودينيــة ، فضــال عــن الطريقــة المتبعــة 

فــي ذلــك .

ــة خاصــة ودعــا  ــا أهمي ــا وأعطاه ــى اإلســالم به ــة األســاس للعنصــر البشــري بشــكل عــام ؛ اعتن ــا أن األســرة هــي اللبن بم
ــا . ــل معه ــات خاصــة للتعام ــنناً وواجب ــل س ــا ، وســالمتها ، وجع لحفظه

إن اآلداب والذوقيــات التــي نــدب إليهــا اإلســالم فــي األســرة – حتــى لــو لــم تكــن بنحــو الوجــوب العينــي – هــي إضــاءات تنيــر 
الحيــاة بأســرها .

األســرة تتكــون مــن والديــن كريميــن وأبنائهمــا . والوالــدان أشــبه بالشــمس والقمــر واألوالد هــم نجــوم الكــون . بــال شــك : إن 
دور الشــمس والقمــر فــي الكــون كلــه بــال حــدود ، وفــي كل األزمنــة واألمكنــة والظــروف ، وهــذا الــدور للشــمس والقمــر ال 

يمكــن للكــون أن يســتقر بدونــه أبــدا وبأيــة حــال .

ــة ألخــرى بمــا  ــه مــن مرحل ــره ، وتنميت ــه ، وتطوي ــم ســلوك ذريتهمــا ، وتهذيب ــي تقوي ــرا ف ــن دورا كبي ــإن للوالدي ــه ؛ ف وعلي
يتوافــق مــع أخــالق الســماء ، ورســالة البشــرية .

إن األســر الطيبــة المتحابــة المتآلفــة تنتــج ذريــة طيبــة فــي أغلــب األحيــان ، والعكــس صحيــح ؛ ومــا شــذوذ أحــد األبنــاء عــن 
أبويــه إال نــادرا . قــال المصطفــى ص ) بــروا آباءكــم تبركــم أبناؤكــم ( ، وعليــه فالبــر يــورث بــرا ، والعقــوق يــورث عقوقــا 

وعلــى ذلــك فقــس الكثيــر .

ــان  ــدان الواعي ــه ؛ فالوال ــر ل ــاء بشــكل ال نظي ــة األبن ــى تربي ــدان ينصــب عل ــه الوال ــذي يحمل ــي ال ــي والعلم إن الوعــي الثقاف
يــدركان حجــم المســؤولية المناطــة بهمــا تربويــا ، ويــدركان أبعادهــا التامــة ، ويســعيان للقيــام بذلــك علــى أكمــل وجــه ، باذليــن 

كل غــال ونفيــس للوصــول إلــى أعلــى مقاييــس التربيــة الفاضلــة .

األبنــاء يقتــدون بآبائهــم تلقائيــا وبشــكل عملــي منــذ الطفولــة . لذلــك فــاألب الصالــح المؤمــن ال يحتــاج للكثيــر مــن الجهــد حيــن 
يوجــه أبنــاءه للســلوك األخالقــي الراقــي أو العبــادة الفاضلــة ، علــى خــالف األبويــن غيــر المهتميــن بالِدّيــن والفضيلــة فهمــا 
ــاء بالتحلــي باألخــالق الحســنة ألن فاقــد الشــي ال يعطيــه . جســدوا األخــالق الحســنة  يجــدان صعوبــة بالغــة فــي إقنــاع األبن

ســلوكيا ســتجدوا أبناءكــم يقتفــون آثاركــم دون مشــقة تذكــر إال مــا نــدر .

ومـــــن ذلــك مثــال ؛ حيــن يهتــم الوالــــدان بتــالوة القــرآن الــــكريم ، وتـــــعلم كيفيــة الصــالة وأحكامهــا ، وتنــاول فــــضائل آل 
ــدان العاشــقان  ــا الوال ــب . أمــ ــة وجمــال الســلوك وطهــارة القل ــنا حســن التربي ــحمد ؛ فمــن الطبيعــي أن تكــون الثمــرة هــ مـ
ــا  ــة ؛ فإنهم ــاق والمعصي ــن الكــذب والنف ــذان ال يســتنكفان م ــة ، والل ــي مغامــرات الرذيل للرقــص ، والطــرب ، والخــوض ف

ــياطين . ــه رؤوس الش ــا كأن ــوم طلعه ــيكونان كشــجرة الزق س

وبمعنــى أوضــح : إن الولــد الــذي يجــد والــده صادقــا وأمينــا وخلوقــا وهادئــا ومتعلمــا ؛ ســيكون – مــن الطبيعــي – متحليــا ولــو 
ببعــض صفاتــه ، خــالف االبــن الــذي ينــام علــى كــذب والــده ، ويصحــو علــى تدليســه ، ويحيــا يومــه علــى الصــراخ والجهــل 

والطيــش والســفه .
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إن خــروج مــا يخالــف العــادة فــي الحاليــن المذكوريــن وارد ولكنــه بشــكل شــاذ ، وال بــد لــه مــن عوامــل مســاعدة فــي أغلــب 
األحــوال . وإن كانــت درجــة التأثــر فــي األبنــاء داخــل األســرة متفاوتــة تبعــا لعوامــل متعــددة منهــا المجتمــع ، واألصدقــاء ، 

والتعليــم ، والثقافــة ، والوراثــة ، والملــكات النفســية ، والمرونــة ، والوعــي ، والعمــر ، والديــن .

للوالديــن حقــوق وواجبــات وعليهمــا مثــل ذلــك . ومــن الواجبــات عليهمــا حســن التربيــة ، ولــن تكــون التربيــة حســنة إال إذا 
توافــرت فــي األســرة أخــالق اإلســالم ، وقيــم الســماء ، وغرســت بذورهــا منــذ الطفولــة وســقيت حتــى تنمــو لتصبــح خمائــل 

مزهــرة يفــوح عبقهــا فــي كل مــكان .

إن صالح األسرة يعني صالح المجتمع وفسادها يعني سقوطه في مستنقع ال فكاك منه .

وعليــه ؛ فــإن دور الوالديــن فــي غــرس أخــالق الكمــال وصفــات الجمــال البشــرية أساســي وضــروري جــدا ؛ ألنــه المحــك الــذي 
ســيكون عليــه األبنــاء فــي مســتقبل اإليــام ، والــذي ســيتحول إلــى ســلوك المجتمــع تلقائيــا .

حتــى لــو كان هنــاك انحــراف أو تعــدٍّ علــى الخطــوط الحمــراء فــي المجتمــع الــذي تســوده األســر الفاضلــة ؛ يبقــى المجتمــع 
ســاميا ، وراقيــا ، وقابــال لبلــوغ المجــد بخــالف المجتمــع الهــش الــذي ال يجعــل للفضيلــة مكانــا ، وال يضــع الرذيلــة موضعهــا 

المناســب .

اختــاروا لنطفكــم النصــف اآلخــر المناســب الــذي يحمــل جينــات وراثيــة عاليــة وأصيلــة ألن العــرق دســاس ، واســعوا لالرتقــاء 
بمــا تفضــل هللا بــه عليكــم بــكل الوســائل ، ثــم اغرســوا بســلوككم مــا بلغتمــوه مــن علــوم ومعــارف وقــراءات وثقافــات واعتقادات 

وأخــالق ســامية فــي أبنائكــم لبنــة لبنــة و مرحلــة مرحلــة وبمــا يتماشــى مــع االختــالف الزمانــي لمســتقبل الحيــاة .

أبناؤكم أمانة في أعناقكم ؛ فإن أحسنتم لهم أحسنتم ألنفسكم ، وإن أسأتم لهم أسأتم ألنفسكم .

زيــن  تحلـّـوا بــاآلداب الســماوية ، وجســدوها عمليــا ، وأحيــوا الفضائــل ، ورســخوا الكمــاالت ، ووجهــوا أبناءكــم علــى ذلــك معّزِ
ومتابعيــن ومباركيــن وشــاكرين وداعيــن ؛ تبلغــوا بأوالدكــم مراحــل ســامية وتنشــئوا ذريــة طيبــة أصلهــا ثابــت وفرعهــا فــي 

الســماء .

وخالصــة القــول : إن أجمــل التربيــة هــي التربيــة بالحــب الطاهــر المتدفــق والمنظــم ، وحســب احتيــاج الظــرف والـــمرحلة ، 
والمتوافــق مــع هــدى اإلســالم وآداب الســماء . وهــل الديــن إال الحــب ؟! . فمــا بالــك بالتربيــة ؟! . إن خلــق أســرة يســودها الحــب 
واالبتســامة والكلمــة الطيبــة يعنــي تكويــن أســرة متينــة وفاضلــة بــكل المقاييــس . ورد فــي األثــر ) خيــُر مــا وّرث اآلبــاُء األبنــاَء 
األدب ( ، واألدب مفهــوم شــامل ومطاطــي يتجــذر فــي كل ســلوك بشــري جميــل .فضــال عــن أن اإلســالم جعــل مبــدأ الثــواب 
والعقــاب التربــوي الجميــل المقنــن ســنة حســنة ، ووضــع لــه معاييــر خاصــة ، وأبجديــات ومراحــل لــو طبقهــا النــاس كمــا ينبغــي 

ألصبــح النــاس مالئكــة تمشــي علــى األرض .

 -54-



 الصفح الجميل

خيرية مضر نبض خيركم العدد ٢٤

إبراهيم الزين

لماذا نغلب التأزم دائماً في عالقاتنا الحياتية ؟

لمــاذا ال نبقــي ولــو علــى خيــٍط رفيــعٍ يقربنــا ويحفــظ بيننــا اإلحتــرام وقــت الخــالف ، بحيــث يظــل التواصــل ولــو فــي أقــل 
حــدوده ، ونبقــي ولــو بصيــص األمــل لعــودة الميــاه لمجاريهــا الطبيعيــة ، فنحــن نملــك الكثيــر مــن عاداتنــا وموروثنــا وديننــا 
واخالقياتنــا ممــا يحضنــا علــى اإللفــة ، ويحذرنــا مــن الفرقــة ، ويحبــب لنــا اصــالح ذات البيــن ، إمــا مباشــرة أو عــن طريــق 

أهــل الخيــر والمعــروف.

لقــد أدمنــا الخــالف مــن أتفــه األمــور واألســباب ، ويــا لألســف ، بــل ونتعمــد أن نــأزم األمــور بالمكابــرة والتعنــت ، والدفــاع 
عــن المواقــف الشــخصية وإن كانــت خطــأ ، وذلــك بتبريــر مواقفنــا ، وتجريــم الطــرف اآلخــر.

والعجــب أن هــذا يقــع حتــى بيــن العوائــل ، ســواء بيــن األزواج أو األوالد أو األقــارب علــى اختالفهــم ممــا يــؤدي فــي النهايــة 
إلــى تفــكك األواصــر وتشــتت القرابــات ، ومــن ثــم ضيــاع األســر والمجتمــع .

ــك القناعــات ، ولكــن كل  ــات ، وكذل ــات ومســتوى الثقاف ــن العقلي ــن بي الخــالف واإلختــالف وارد ، وهــو أمــر يفرضــه التباي
ذلــك ال يعنــي أبــداً أن تطغــى الشــحناء دومــاً ، وبــأن ال تكـــــون هنــــاك ســبل لــرأب الصــدع ، بحيــث نغلــب التســامح عــــــلى 
التباغــض ، ونقبــل بالتنــازل ولــو علــى حســاب الــذات ، درءاً لمفاســد الشــيطان والــذي يحــول بيــن المــرء وقلبــه فضــالً عــن 

أخيــه وأبيــه ، وأمــه وبنيــه ، وغيرهــم ممــن ال غنــى عــن وجودهــم فــي حياتنــا البينيــة .

ــر، ويصعــب  ــد األمــور أكث ــا يعق ــن مم ــا حــاول أحــد إصــالح ذات البي ــي التباعــد كلم ــا نمعــن فـــ ــة هــو أنن ــة المضحك البلي
حلحلتهــا ، وبالتالــي نخســر الكثيــر ، فــي الوقــت الــذي نحــن فيــه بحاجــة لبعضنــا ، وخاصــة فــي مجتمعاتنــا التــي تعــودت اإللفــة 
واألســرية ، والعشــرة والحميميــة ، هــذه المجتمعــات التــي تشــكل أســراً واحــدة فــي كل بلــدة وقريــة وحــارة وحــي ، فــال منــاص 
مــن أن نلتقــي فــي مناســباتنا والتــي هــي مــن الكثــرة بحيــث أنهــا تفضــح المتخاصميــن علنــاً ، والذيــن البــد لهــم مــن اإللتقــاء 
شــاؤوا أم أبــوا ، فــال خــالص ســوى الخــالص مــن األســباب الســلبية التــي تحرجهــم حــال اللقــاء والــذي عــادة ولألســف يكــون 
باهتــاً ، هــذا إن حصــل وتالقــى طرفــان ، وإال فإننــا رأينــا حــاالت أطرافهــا يمتنعــون حتــى عــن المصافحــة ، وبينهــم صلــة 
رحــم وليــس صداقــة أو صحبــة فقــط ، وهنــا المشــكلة ، وهــو أمــر مخيــف كمــا أســلفنا حيــن تضــرب لحمــة القرابــة فــي مقتلهــا .

علينــا أن نتســامح بأقصــى مــا نســتطيع ، وأن نأتــي علــى جراحنــا ، فليــس هنــاك مــا ال يمكــن حلــه ، فقــط بحســن النيــة وتغليــب 
التــوادد والتراحــم ، وهللا عــز وجــل كفيــل بــأن يرقــق القلــوب ، ويلطــف النفــوس ، ويلطــف بهــا ، وعندهــا يمكــن أن تتبخــر 
اإلشــكاالت التــي ســببت النزاعــات ، ولربمــا كانــت فــي األســاس وهميــة ومفتعلــة ، أو بســبب ســوء فهــم أدى لحالــة الخصــام 
أو التباعــد والتباغــض . فلــو أننــا عملنــا دومــاً علــى اإلصــالح ، وعلــى أن ال تطــول حــاالت الخــالف ، لعدنــا أفضــل مــن ذي 

قبــل وزادت المــودة والمحبــة أضعافــاً ، وقــوي الترابــط بحيــث ال يمكــن قطعــه بعــد ذلــك مهمــا تكــن األســباب.

لنتســامح ، ولتكــن اإللفــة والمــودة والثقــة بيننــا هــي مــا يجمعنــا دومــاً ، ولنقــوي الثقــة بيننــا ، فذلــك هــو األجــدر بصالحنــا 
وبإنســانيتنا.
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 وظائف شاغرة بجمعية مضر الخيرية



خيرية مضر نبض خيركم العدد ٢٤

 -58-

 الملحق اإلعالني

وظائف شاغرة بالمجمع الطبي العام



خيرية مضر نبض خيركم العدد ٢٤

 -59-

 الملحق اإلعالني

وظائف شاغرة بمركز عين لضيافة األطفال



خيرية مضر نبض خيركم العدد ٢٤

 -60- -60-

 الملحق اإلعالني
مواعيد عمل المجمع الطبي العام



خيرية مضر نبض خيركم العدد ٢٤

 -61-



 الملحق اإلعالني

عروض قاعة الملك عبدهللا الوطنية

خيرية مضر نبض خيركم العدد ٢٤

 -62-



114000 لاير مساعدات أقرتها جمعية مضر في شهر ديسمبر

العدد 22 شوال 1440- يونيو  2019

  نشرة شهرية تصدر من جمعية مضر الخيرية

خيرية مضر نبض خيركم

 حساباتنا البنكية

 البنك السعودي الفرنسي

 البنك السعودي لالستثمار

 البنك األول

 البنك العربي

 بنك األهلي

 بنك الرياض

2 3 9 6 7 7 0 9 3 3 9

0 3 4 1 6 7 8 4 9 8 0 0 1

1 6 0 5 6 0 0 0 0 0 0

 بنك سامبا

0 1 0 8 0 0 7 9 7 0 1 9 0 0 1 5

3 0 6 0 3 0 4 6 2 9 9 0 6

8 0 6 9 0 2 0 2 7

0 7 2 1 8 6 8 3 0 0 0 3 0 3

S A 5 6 5 5 0 0 0 0 0 0 0 2 3 9 6 7 7 0 9 3 3 9

S A 3 2 6 5 0 0 0 0 0 0 3 4 1 6 7 8 4 9 8 0 0 1

S A 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 5 6 0 0 0 0 0 0

S A 4 7 3 0 4 0 0 1 0 8 0 0 7 9 7 0 1 9 0 0 1 5

S A 4 0 1 0 0 0 0 0 0 7 2 1 8 6 8 3 0 0 0 3 0 3

S A 6 7 2 0 0 0 0 0 0 3 0 6 0 3 0 4 6 2 9 9 0 6

S A 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 6 9 0 2 0 2 7

 عند اإليداع  المباشر  في الحسابات البنكية نأمل إرسال
 رسالة واتساب إلى لجنة العالقات العامة : 

0٥39087133

مالحظة :

العدد 24 ذو الحجة 1440- أغسطس  2019



114000 لاير مساعدات أقرتها جمعية مضر في شهر ديسمبر

 تواصل معنا

العدد 24 ذو الحجة 1440- أغسطس  2019

www.mudharcharity 

@mudharcharity1387 

@mudharcharity1387 

@mudharcharity 

info@mudhar .org

0539087133

013-8550031

920010795

 القطيف- القديح

قنوات التواصل االجتماعي

media@mudhar .org

   للتواصل مع المركز اإلعالمي _ خيرية مضر

خيرية مضر نبض خيركم
  نشرة شهرية تصدر من جمعية مضر الخيرية

http://www.mudharcharity.org
https://www.facebook.com/mudharcharity1387/
https://twitter.com/Mudharcharity
https://www.instagram.com/Mudharcharity1387/
mailto:mudharcharity?subject=
https://iwtsp.com/966539087133
https://www.google.com.sa/search?rlz=1C1CHZL_enSA782SA782&q=%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9+%D9%85%D8%B6%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=26569575,49992284,191&tbm=lcl&ved=2ahUKEwjU0J_v85veAhUObBoKHdtxANUQtgN6BAgEEAQ&tbs=lrf:!2m1!1e2!3sIAE,lf:1,lf_ui:2&rldoc=1#rlfi=hd:;si:,26.569503533707174,49.98919444521482;mv:!3m12!1m3!1d669.0864058640528!2d49.99228435!3d26.5695803!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i95!2i36!4f13.1
mailto:mudharcharity?subject=


العدد 24 ذو الحجة  1440- أغسطس 2019

امسح الكود
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