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  يـــرياض ئـيأخصا  هيثم فرغلي النشار السيد /

  اخصائي ثقافــى  السيدة / رحاب محمد حسن
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  برنامج الحفل

  
  

 الكريم القرآن ·
 كلمه رئيس اتحاد طالب الكلية ·
 ى الدفعة من الخريجاتكلمة أول ·
 ينكلمة أول الدفعة من الخريج ·
 / وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب د    لسيد أ .كلمة ا ·
 كلمة السيد أ . د / عميد الكلية ·
 كلمة السيد أ . د / رئيس الجامعة ·
 السيد المهندس / محافظ أسيوطكلمة  ·
 قسم الطبيب ·
  تسليم الشهادات للخريجين ·
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  ٠٠٠أن أراقب اهللا يف مهنتي     ·

 

 و األحوال يف كل الظروف ٠وأن أصون حياة اإلنسان يف كافة أدوارها     ·

  ٠و القلق  و األملوسعي يف استنقاذها من اهلالك و املرض  باذالً             

  .أسرت عورتهم وأكتم سرهمووأن أحفظ للناس كرامتهم     ·

      باذال رعايتي الطبية  .وأن أكون على الدوام من وسائل رمحة اهللا     ·

   .و الصديق و العدو .للصاحل و اخلاطئ . والبعيد  للقريب     

  ٠ال ألذاه  ٠٠وأن أثابر على طلب العلم ، أسخره لنفع اإلنسان  ·

    وأكون أخًا لكل زميل يف  يصغرني،و اعلم من  علمني،وأن أوقر من  ·

   .املهنة الطبية متعاونني على الرب و التقوى     

 مما يشينها  ·
ً
      وأن تكون حياتي مصداق إمياني يف سري و عالنيتي ، نقية

  ٠ له و املؤمننيوجتاه اهللا و رس    
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  -االعتماد:ديد جت
حيث يتم إعادة  واالعتمادتستعد الكلية إلى التقدم إلى الهيئة القومية لضمان الجودة 

  : تم محوريها (القدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية) وفى إطار ذلك  فيتقييم للكلية 

    ) .٢٠٢٠-٢٠١٦وضع خطة إستراتيجية جديدة للكلية للفترة القادمة ( ·

إلى التميز فى المجاالت  كما تسعى الكلية إلى تحقيق مؤشرات النجاح والوصول ·
  .المختلفة

 اإللكرتونيالتعليم

  اإللكتروني خاص بكلية الطب التعليم اء برنامج تم إنش 

  - موقع خدمات هامة ومنها :اليقدم  ·

  معظم المقررات . فيمن خالل بنوك أسئلة إلكترونية متاحة  ذاتيتقييم  ·

  وسيناريوهات لحاالت مختلفة . افتراضيةفيديوهات تعليمية ومعامل  ·

ب والسادة أعضاء هيئة يتيح الموقع أيضًا التواصل بين الطالب وبعضهم وبين الطال ·
  التدريس من خالل غرف الحوار .

  يمكن الموقع الطالب من اإلطالع عن اإلعالنات الهامة فى مختلف المجاالت . ·

  يقوم الطالب برفع التكليفات أو الواجبات الخاصة بهم على الموقع . ·

  موقع .من خالل ال يستطيع السادة أعضاء هيئة التدريس الحصول على تقييم شامل للطالب ·

 مستخدم وكلمة المرور لجميع أعضاء هيئة التدريس والطالب أسمتم إعداد  ·

       كما تسعى وحدة ضمان الجودة إلى مزيد من التفعيل لنظام التعليم ·

  حتى يشمل جميع المقررات وأيضًا طالب الدراسات العليا .اإللكتروني  

 الموقع  يتم متابعة دورية لتفعيل الموقع  ونسبة دخول الطالب الي ·
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  أعضاء هيئة التدريستقييم ل األكادمييامللف             
كما .تقييم اعضاء هيئة التدريس من خالل نموذج تم اعتماده بمجلس الكلية   تفعيلتم  ·

من الكلية لتقديمها الي اللجنة  عضاء هيئة التدريستم ربطه بالدرجات المستحقة أل
 العلمية الدائمة للترقيات 

   استيفاءهمتابعة مدى  و واألنشطة لطالب الدراسات العليا تقييم كراسات األداءيل كما تم تفع   ·

  -:تدريب أنشطة  




 األساسية المهارات على الطالب بتدريب الجودة ضمان وحدة خالل من الكلية تقوم
 الرئوي قلبال إنعاش عمل وكيفية العدوى ومكافحة المهنة أخالقيات و الجراحية للغرز
 أطباء معرفة لزيادة دورات على عالوة التدريب سنة خالل أساسي كمتطلب وذلك

  . للمرضى األولية اإلسعافات عمل كيفية في االمتياز




 درجة على الحصول من يتمكن حتى إجبارية دورات ٣ على الماجستير طالب يحصل
  - : اآلتى فى الدورات تلك وتتمثل مهاراته تنمية بهدف الكلية من الماجستير

  . الدليل على المبنى الطب في تدريبية دورة * . العدوى مكافحة في تدريبية دورة*  

  . الطبية التقارير كتابة في تدريبية دورة* 

 : -  

 درجة على للحصولأساسي  كمتطلب إجبارية دورات ٣ على توراهالدك طالب يحصل
 على خاللها من التدريب يتم العلمي والبحث التعليم مجاالت في الكلية من الدكتوراه
 عن للكشف    حديثة برامج واستخدام الحديثة والتقويم التدريس أساليب استخدام
 كتابة على للتدريب Endnote حديثة برامج واستخدام والفكري العلمي االنتحال
       و الدولية بالمؤتمرات األبحاث وإلقاء الدولي والنشر األبحاث وكتابة المراجع

  عمل وكيفية الرقمية المكتبة خالل من المراجع عن البحث كيفية

  - : اآلتي في الدورات تلك وتتمثل اإلحصائي التحليل:                  
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  . التقويم طرق في تدريبية دورة *     . تدريسال طرق في تدريبية دورة*      

  . الدولي النشر في تدريبية دورة*     

Advanced CPR
دورات  باستحداث رئويقامت وحدة ضمان الجودة بالتعاون مع وحدة اإلنعاش قلب 

مريكية يحصل من خالل تلك بالتعاون مع الجمعية األ رئويتدريبية لإلنعاش قلب 
  ).AHAالدورات المتدرب على شهادة دولية من جمعية القلب األمريكية (


تنظم وحدة ضمان الجودة كل فترة دورات تدريبية للهيئات مثل شركة البترول وشركة 

ية طب أسنان الكهرباء وكذلك للكليات والجامعات األخرى مثل كلية التمريض وكل
  وكليات جامعة األزهر .

دورات على مناظير الجهاز الهضمى العلوى والسفلى تشخيصيًا وعالجيًا .وايضا مناظير 
  النساء والتوليد 

 .  

ودة بكلية الطب لوحدة ضمان الج إلكترونيفى إطار عمل لجنة التظلمات تم عمل بريد 
  .  studentscoplaints@aun.edu.eg مخصص لشكاوى الطالب وعنوانه 

باإلضافة إلى تبنى وحدة ضمان الجودة بعض الطالب المتميزين وساهمت فى جلب 
من أبرز تلك مشروعات طالبية فى مجاالت عدة منها التعليمى والبحثى والخدمى و

  - المشروعات :

مشروعات تعليمية مثل األطلس اإللكترونى (أطلس مصور لعينات تشريحية آدمية) 
  ومشروع وحدة التعليم التفاعلى .

فى مجال الخاليا الجذعية والبيولوجيا الجزيئية وتم من خالل  العلميمشروع البحث 
مت المشاركة فى العديد من المشروع تدريب العديد من الطالب فى هذا المجال وأيضًا ت

  . المؤتمرات الدولية لتقديم أوراق بحثية بواسطة الطالب

  مشروعات خدمية مثل محطات المعلومات وخدمة المرضى وتدريب

  الطالب على خدمات المستشفيات التطوعية . 

mailto:studentscoplaints@aun.edu.eg
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  جناح ( ب ) –الدور الخامس  – أسيوطجامعة  –كلية الطب 
  aaafm2med.au.edu.eg:  بريد الكتروني 

  لالشتراك في الرابطه و مزيد من التفاصيل االتصال على رقم
٠١٠٠٥٢٩٨٠٦٣  
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  )٧٨:اإلسراء(صدق اهللا العظيم                                                                    
لصالة و السالم يرغب القرآن بالنوم المبكر و االستيقاظ منذ الفجر و قد روي عن النبي عليه ا

أنه قال : بورك ألمتي في بكورها " و قال : " ركعتا الفجر خير من 
  الدنيا وما عليها " ،

لقد ذكر النبي األعظم صلى اهللا عليه وسلم هذا األمر قبل أكثر من ألف 
وأربع مئة سنة عندما قال: (َيْعِقُد الشَّْيَطاُن َعَلى َقاِفَيِة َرْأِس َأَحِدُكْم ِإَذا 

َناَم َثَالَث ُعَقٍد ، َيْضِرُب َمَكاَن ُكلِّ ُعْقَدٍة : َعَلْيَك َلْيٌل َطِويٌل ، َفاْرُقْد  ُهَو
، َفِإِن اْسَتْيَقَظ َفَذَكَر اللََّه ، اْنَحلَّْت ُعْقَدٌة ، َفِإْن َتَوضََّأ اْنَحلَّْت ُعْقَدٌة ، َفِإْن 

َب النَّْفِس ، َوِإلَّا َأْصَبَح َخِبيَث َصلَّى اْنَحلَّْت ُعَقُدُه ، َفَأْصَبَح َنِشيًطا َطيِّ
  النَّْفِس َكْسَالَن) [رواه مسلم]

واإلعجاز في قوله عليه الصالة والسالم (َفَأْصَبَح َنِشيًطا َطيَِّب النَّْفِس) 
تمامًا كما يؤكد العلم الحديث أن االستيقاظ المبكر وبخاصة قبل طلوع 

العلمى فى فوائد صالة إلعجاز  الشمس يؤدي إلى راحة نفسية عظيمة.
  الفجر

  أما الفوائد الصحية التي يجنيها اإلنسان بيقظة الفجر فهي كثيرة منها :
) في الجو عند الفجر ، و تقل تدريجيًا حتى تضمحل عند o3ـ تكون أعلى نسبة لغاز األوزون ( ١

لعضلي ، و طلوع الشمس ، و لهذا الغاز تأثير مفيد للجهاز العصبي ، ومنشط للعمل الفكري و ا
بحيث يجعل ذروة نشاط اإلنسان الفكرية و العضلية تكون في الصباح الباكر ، و يستشعر 

اإلنسان عندما يستنشق نسيم الفجر الجميل المسمى بريح الصبا ، لذة و نشوة ال شبيه لها في 
  أي ساعة من ساعات النهار أو الليل .

حمر ،و معروف تأثير هذا اللون المثير ـ إن أشعة الشمس عند شروقها قريبة إلى اللون األ ٢
لألعصاب ، و الباعث على اليقظة و الحركة ، كما أن نسبة األشعة فوق البنفسجية تكون أكبر 

  ما يمكن عند الشروق ، و هي األشعة التي تحرض الجلد على صنع فيتامين د .
  لذي ينام ساعات ـ االستيقاظ الباكر يقطع النوم الطويل ، وقد تبين أن اإلنسان ا  ٣   

  طويلة و على وتيرة واحدة يتعرض لإلصابة بأمراض القلب و خاصة مرض العصيدة      
  الشرياني الذي يأهب لهجمات خناق الصدر ألن النوم ما هو إال سكون مطلق           
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   فإذا دام طويًال أدى ذلك لترسب       
   ية الشريانيةالمواد الدهنية على جدران األوع     
  اإلكليلية القلبية ،      
  يقول الدكتور حسام موافي "استاذ طب الحاالت      
  ان هناك امراض يزيد   الحرجه بالقصر العيني "     
  نسبة حدوثها في اوقات معينه خالل اليوم  ،    

  مثلما يوجد هناك امراض موسميه مرتبطه  
بي يزداد نسبة حدوثه في فصل الربيع وهذا ماتناوله بفصول معينه في السنه مثل الربو الشع 

احصائيه تم  أكدت"  حيث circadian rhythm of diseasesمؤتمر بألمانيا بعنوان "
عملها ان نسبة االصابه بامراض القلب واالوعيه الدمويه تزداد في الساعات االولي من اليوم  

  ، وفسر الدكتور موافي ذلك بانه اثناء النوم ينخفض 
   وره الدمويه ولتعويض االنخفاض فيالضغط وتبطؤ  الد

الضغط يتم افراز مواد قابضه لالوعيه الدمويه  طوال ساعات النوم ، اال ان زيادة هذه المواد 
تتسبب في حدوث جلطات علي مستوى القلب او االوعيه الدمويه بشكل عام  ، فباالستيقاظ 

  يقلل من احتمالية حدوث الجلطات  مبكرا ومع بعض الحركه  تقل هذه المواد مما
  وهذا يوافق اداء صالة الفجر في وقتها .........

هي إحدى الفوائد التي يجنيها المستيقظون في أعماق الليل متقربين لخالقهم بالدعاء و الصالة 
٠  
)  ٢٢ـ  ٧ـ من الثابت علميًا أن أعلى نسبة للكورتزون في الدم هي وقت الصباح حيث تبلغ ( ٤

مل بالزما ، و من المعروف أن الكورتزون هو المادة السحرية التي تزيد  ١٠٠غرام / مكرو
  فعاليات الجسم بالطاقة الالزمة له .

.فهل تبدأ بضبط ساعتك البيولوجية على االستيقاظ لصالة الفجر وتتمتع بنشاط أعلى وسعادة 
  أكبر وصحة جيده ونفس طيبة 

  
  
  
  
  
  
  

                  
                                                               

        

طبيب تدريب: 
 صابرين صالح
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  تجيدين من جمالك علي جيداء عمري
  الجود من جودك يمسي صغيرا فإذا

  وجواد قدك من حسنه يختال متكبرا
  ه الحق ولي الحق أن ألحق به عاشقا مجنوناول

  االلهام من روحك ياتي
  والسحر من العيون يطوف
  والنفس اليكي والجسد شغوف

  عودك لبالب وقدك يذهب االلباب
  وصوتك فتان والشفاه بركان

  ارحمي فقيرا في حبه لك عمره فان
  الوليد في مهده يغازلك
  والعجوز يهفو لحديثك
  وانا بين هذا وذاك

  غير عليكي استبيح دم من يتمناكيا
  فانتي لي وقلبك لي ي اميرة الحسن والجمال

  اشتقت وانا العاشق
  في هواكي دابت اساريري
  وفي عينيكي نبتت احالمي

  لمست اناملك حتي المست السحاب
  من انتي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  جنية تعشقني ؟
  مالك يحميني؟
  طفلة تدغدغني ؟

  انتي حب ال مهرب منه
  ل داءانتي دواء لك

  انتي حياتي وانتي هالكي
  انتي جنتي وانتي ناري

                                                              

Monty mokhtar 
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إلى شاب وجد راحته في غير تلك األرض__  

 لمَ تسقُط الورقاُت خضرا..
 مْن شجيراِت المودَّةْ ؟!

 

 لَم تترُك البدَن الكبيَر مجرًَّحا ؟!
 ماٌء تضمُّكَ أم ضمْمَت الماَء

 تبكي..
نَ تحتضُن الكراْم !حي  

 *** 
 سرُب الحماِم ينوُح ،سهًما 

 ضدَّ صوِت الريحِ ،
 لكنَّ الرياَح صفيُرها يعمي الجوارحَ 
 يا صديقي نْح كما ناحَ الحمامُ 
 وصوُتك األعلى سيخترقُ الحجاَب

 يقوُل : يا حريتي ..
 يا عمرَي الفاني على كفِّ الوطْن !

*** 
ِم يصرخُ ،جرُس الكنائِس في انبعاِث العا  
 ربما فقَد الكثيرَ ..

، ٰوإنَّ لي قلًبا يضاجُعُه النَّوى  
 كمْ مرٍة صرَخ احتجاًجا حيَن يفَجُؤُه القَدْر !

 ***  
 عْد يا صديقي زخرْف البرواَز بالشَّْعِر الكثيفِ 

 وسمرِة الوادي وقلٍب أخضرٍ ..
 ضيٌف خفيٌف أنَت يا صاحِ 
ِ التقينا في احتضاِر األرض  
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  لماَء للجرداِء فاخضرَّْت كثيًرا ،كنَت ا

  واستباحْت ما تبقَّى منْ حياِتْك!
***  

  قلَت : اعذروني ..
  عدْ فإنَّا قْد عذْرنا ،
  وانثنينا حرقًة ..

  أو ربما نحتاُج أكثرَ مْن فراقٍ 
  كي نرى صمَت الزبرجدِ في الحصى !

  نحتاُج أكثْر !!
***  

  يا سواَد الليلِ 
  يا ثوبي ،
  ًقا..سئمُت البعد ح

  كْم تباعدْت األيادي 
  كْم فراٍق يحتويكَ ويحتويني 
  كْم نعيُش وبيننا حد ٌّكبيرٌ ،
  كي نموَت وبيننا َسدُّ الزمنْ !

***  
  ُضم الذيَن تحبُّهْم جًدا !!...

  فلربَّما 
  أضحى صفاُء نفوِسهمْ 

  والدفُء ثلًجا !...
  لْن تسامَحَك الليالي 
  حيَن تفجُعَك الرَّؤى ..

  اللوِم الثقيِل على الوسائِد سيٌل مْن 
  ينحني فيقوَل لْك :

  راقبَت هذا البدَر والنجَم البعيْد ...
  لَم لْم تراقْب صمَت أحباِبْك؟!
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  لْو كـاَن أْوسَعـني ِمـْن كـلِّ تبريـِح
  الريـِح ٰلكاَن أْيـسَر ِمـْن َرْحـيٍ على

  

ـَّ   هُ َتـَرَك األركـــاَن خـــاويـةً لكـن
  والنَّـأُي أْفـَتُك لي ِمـْن كـلِّ َتذبيـِح

  

  لمَّـْحُت يا قاَب أْنمـلٍة ،وقاَب هـوًى ،
  ،في غيِر تْوضيِحٰ ِمْن قبِل ذاَك النَّوى
  

  قدَر الحبِّ في صْدري - يا بعُد - لوَّْحـُت 
  المسافاتِ ..هـل ُيغريَك تلويحي؟!ٰ على

  

ـْت    من هناك علىرأْتـني  ُحيَنَشوَّح
  وجِه الحـياِة...كأنِّـي غـيُر مذبـوحِ !!

  

  ٰقْد ُأسِدَل الستُر حفًظا ..فاستحاَل إلى 
  سيـٍف ، يزيُد جـروًحا فـوقَ تجريـِح

  

  ِمْن بعِد ما ُقِسموا في غيِر قْسمِتنا
  ُرْحـنا خواًء ، وكاَن الكلُّ في روحـي
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  ِفي لـعٍب - قبـَل اليْتـم- طفٌل تمتَّـَع 
  ُيْتـٌم فـوق المراجـيـِحٰ َهَوىٰ حتى

  

  عيٌن وضلَّْت مساعيها ،وقْدْ هطـَلْت
ـَمِع المصابيـِح   ماُء البعـادِ على ش

  

  َجاهـْدُت أفتُح قلبـي ؛كْي أفـرَِّغـُه
  ُأنسيتُ ِمـنْ دهشتي كلَّ المفاتيـِح

  

  ِمْن فرطِ ما ضلَّ عقلي في الجمالِ ُسدًى
ـُْت أرجـو هطـوًال    بالتسابيـِح !!وقف

  

  سبَّْحُت ألًفا ،وِحـْلُت الوْحَش في نْفسي
ـِْن تواشيحـيٰ إلى   دراويـَش ،تبكي م

  

  سبَّـْحتُ كـبَّْرُت مليـونْيِن في ثقٍة

  ؟!وال أزاُل.. فهْل ُتجدي تسابيحي
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  ق الثانويةأتذكر جيدا في يومنا األول في حرم كلية الطب بعد ما خرجنا من مضي     
  العظيم ولكن ليس كبقية الطالب .   
خرجنا مرفوعين الرأس والعين وكل أعضاء الجسم التي    

  ذقنا األمرين في دراسة تشريحها فيما بعد .
حتى أننا نسينا كل هذا الفرح والفخر الثانوي ، أتذكر 

رائحة الفورمالين في أيامنا األوائل في المشرحة 
عدم وضوح الشرائح الهستولوجية ،وبالتأكيد تذمرنا من 

،ثم تأتي العاصفة الثالثية من فارما وباثولوجية وأسماء 
الكائنات البارية التي كادت ان تفقدنا صوابنا ،ثم قالوا لنا مبروك هترتاحوا شوية في 

  المرحلة الرباعية.                                      
  امة الصحية وأختها الع  لكن تأبي السلطات الشرعية 

  ولكنها تمر األوقات يا صاح ومبروك بقيت في االكلينكية 
البهدلة  نوتبهدل في السكش وأنزل أخد حاالت خرافية  بااااااااطنات عامية وخاصية 

  ولكن تنهال علينا العظات االلهية  ٠ اللي هية 
  بني وخالص هانت وهتبقي بكالوريوس  اأن أثبت ي

  امة ولكن عااااااااااالمية وجاءت الجراحة ال اقول الع
   ميافند تها مقامها الزم نسميها عالمية من كثرة كتبها وشهور دراس

والنساء ....... وما أدراك م النسا كانت بحاجة لفنان دقيق 
وال أخفيك سرا النساء  ٠يفهمها بعمق كما هو حال مريضاتها 

ف جميع أحوالهن الصحة والمرض بحاجة لفهم عميق ثالثي 
ثم ماذا ،ثم أننا انتهينا ألم أقل لك أن كل .   عاد اإلب

  األوقات ستمر 
    ما بين  المجهوداتأوصيك ونفسي ان ال تضيع كل هذه   

  اهللا وضعك هنا ألنه يعلم أنك كفيل بها ، تضجر وشكوى    
  رحمة اهللا في أرضه ،،،،،،فأنت من سبل       

  .كل األوقات ستمروتذكر أن                                   
  بقلم                                                              

 طبيبة/هناء إبراهيم حرب                                                 
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          وداعا حبي األول

 
كثيرا ما نرتحل بحثا عن السعادة ظنًا منا أنها دوما عند نقطة 

ى ال أحب لفظ النهاية ،أكره كلمات الوداع ،أتـذمر  النهاية ،لكن
كثيرًا من وضع نقطة كختام للحديث ،فليس بالضـرورة أن يكـون   

  لكل بداية نهاية معلومة أو أن يتبع اللقاء
 كلمـاتي الوداع. أظن أن الدهشة قـد انتابـت بعضـكم اآلن ألن    

  عنوانيتخالف 
  القادمة ستوضح ما أعنيه: سطوريلكن 

الكثير من األصدقاء عن قصص حبهم الجميلة وأوضح كل منهم كـم   يمعفلقد تحدث 
ظنًا منه أن ذاك الحب هو األول  والتفانيالعطاء والتضحية  فيكان فى حبه مثاًال رائعا 

واألخير ، وبدموع حائرًة تساءل كل منهم:كيف يستطيع الحبيب أن يغدر بقلب أخلـص  
جرد "كومبارس" ،وهل يمكن لـه أن  له؟ كيف يمكن لبطل القصة أن يجد نفسه فجأة م

  ينسى كل ما كان ويبدأ من جديد؟؟
أنا أعتقد أن أيًا منا ال يمكنه أن ينسى أول مرة تعالت فيها دقات ذلك القلب الحبيس 
،امتزج فيها الخيال بالواقع وتراءت له أحالمه الدفينة عبر السنين ،أول مرة تلمـس  

  ة والغرور .فيها طيف العطاء وتجرد من أثواب األناني
  أتساءل: كيف يمكن لمن أحب يومًا أن ينسى كل هذا؟

قصـة حـب اليعنـى الفشـل      فيأعود ألخبركم أن اإلخفاق 
ألن من أحب بصدق قادر أن يتناسى أوجاعه وإذا  الشخصي

كانت الدقة األولى قد جلبت له الداء فإن التالية لن تتأخر 
الـذكريات  عليه فى إحضار الدواء. لذا علينا أن نودع كل 

المؤلمة ،أن نفارق حبنا األول بسالم ،وندعو لمـن أحببنـا   
  بالخير على الدوام   ،فأيا منا اليمكنه الجزم بما سوف يحدث ،

  ثبات ، في كلماتيربما تكون النهاية منطلقًا للبداية  ،اآلن اترك    
  توقف هنا فهو أيضًا مثلى اليحب النهايات... قلميفمداد            

  
  د الحليم سنوسيبدعاء ع                                
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  دراسة وقراءة سريعة للسيرة الذاتية التي تناولها الكاتب الطبيب
  نجيب ميخائيل محفوظ في كتابه "حياة طبيب"،

 ويسرني أن أتحدث في هذا الصدد تحت عدة عناصر:
●  
●  
●  
o  
o  
o  
o   
o  
o  
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  ايده فى البالطو لما تالقى الجد فى ايده حفيده..........والناحيه التانيه
  ضاع الجد فى راسه صداع........................ما خالص العمر أهو

  لسه قاعد بيذاكر لحد النهارده
  ويشده وحفيده يقوله يا جده.......................ويمسكه من ايده

  ويقوله كفايه مذاكره
  طب د فىأكيد...أكي وكفايه يا جدو وجع قلب................... يبقى انت

  يبقى انت أكيد...أكيد فى طب
  الطلبه مساكين وغالبه لما تالقى سؤال مالهوش اجابه............وتشوف

  عليه لما تالقى الواحد.............................ألف عين باكيه
  قاعد................................مليون كتاب حوليه وتشوفه

  ........يبقى انت أكيد...أكيد فى طبفسيواوجى وكيميا وآخر غلب..
  أكيد...أكيد فى طب يبقى انت

  الخوف........وكل ما تيجى تنام تالقيك ملهوف لما تشوف العضم تموت م
  أسئله مليانه تعقيد..........................وطريقنا لسه بعيد
  طب قدرنا يا رب بقى ع الصعب..............يبقى انت أكيد...أكيد فى

  

 "!والملخصات
 ..بين يدي أوراق

 ..ينوء بحملها الدفتر
  تؤرخ في حشاياها
 قلوب أجنة تهدر

  ..وتحكي
 عن تلعثم نبضها شوقا

 "لميالد غير "متعثر
 و شوقي "حالة " أخرى

 من التعقيد ال تذكر
 ثانيفتًى في عامه ال"

 من األشواق في عينيِك
 !واألحالم ..لو تبصر
 "بكل قصيدة .. "طفل
 !مناه لديك أن يكبر
 وقلب لو تعاينه
 تراه بلوعة مثقل
 ودمُّ لو تحلله

 وتكشف نسبة الحب
 !!لوجدت الشوق ال ُيعقل
  فتًى في حالة خطرة
  " فبعض الشوق قد يقتل
 ..لكن عالجه سهل

لو تدخله عيناِك لمشفاها
*************

 وال تبخل
  بألفي نظرة حلوة

 لعين العاشق المهَمـل
 فهل ترضى .. بمرضى الحب عيناك

 وهل تقبل؟
*** 

 بين يدي أوراق مكدسٌة
وساعاُت قليالت .. ويأتي موعد 

 !اللجنْة
 وذاك الشاعر األحمق
 لفرط العشق في محنْة

 أيذكر في إجابته
 لون عيون من يهوى

 !حاني الرنة؟ وصوتا
 تدللها أيشكو من

 أيروي عن عذوبتها
 !كنهر فاض في الجنة؟
 أيخبر كيف يهواها
 وأين غرامها مّنا؟
 وكيف بكل خاطرٍة

 ُتؤرق عندنا الذكرى؟
 :ختام دراسة العام

  "!! أحبك مرة اخرى"
  اكيد في طب

***********  
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  أسماء أحمد محمود                                   
                                                       

  
                                                                            



 

 ٣٨

 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 



 

 ٣٩

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

  
  
  

 
 



 

 ٤٠

                                                                                                                                                                   
 
 

  
 

 
  
  
  اإلفهام في فضل الصالة والسالم على خير  أنظر" جالء -ًا : وهو أشهرها ، وبه ُسّمَي في التوراة صريح

  .األنام " البن القّيم
 

   وإذ قال عيسى إبن مريم يا بني  -: الذي سّماه بِه المسيح ، قال تعالى في سورة الصف االسم: وهو
  ) بعدي اسمه أحمدبين يدي من التوراة ومبشرًا برسوٍل يأتي من  إسرائيل إني رسول اهللا إليكم مصدقًا لما

  والفرق بين محمد وأحمد من وجهين
حمد الحامدين له ، وذلك يستلزم كثرة  الوجه األول : أن محمدًا هو المحمود حمدًا بعد حمد فهو دال على كثرة

الحمد يدل على أنه الحمد الذي  موجبات الحمد فيه ، وأحمد تفضيل من
حمد في الكمية وأحمد زيادة  يستحقه أفضل مما يستحقه غيره ، فمحمد زيادة
  البشر في الكيفية ، فيحمد أكثر حمد وأفضل حمد حمده

هو الذي  والوجه الثاني : أن محمدًا هو المحمود حمدًا متكررًا كما تقدم ، وأحمد
على كونه  وهو محمد األسمينحمده لربه أفضل من حمد الحامدين غيره ، فدلَّ أحد 

  .. حمد على كونه أحمد الحامدين لربهالثاني وهو أ االسممحمودًا ودل  
 وهو الذي يتوكل على ربه في كل حالة :   

 وهو الذي يحشر الناس على قدمه ، فكأنه ُبِعَث ليحشر الناس :   
 وهو الذي محا اهللا به الكفر :   

 وهو الذي عقب األنبياء :   
 تقدمه من الرسل : وهو الذي قّضى على آثار من   

 وهو الذي فتح اهللا به باب التوبة على أهل األرض :  
 وهو الذي بعث بجهاد أعداء اهللا :  

 واآلذان الصم والقلوب الغلف ، وفتح اهللا بِه أمصار  : وهو الذي فتح اهللا بِه باب الهدى وفتح بِه األعين العمي
  طرق العلم والعمل الصالحو الكفار وأبواب الجنة

 هو أمين اهللا على وحيه ودينه وهو أمين من في السماوات واألرض :  
   : ويلحق بهذه االسماء
 هو المبشر لمن أطاعه بالثواب :  

 هو المنذر لمن عصاُه بالعقاب :  
     ف الوهاج فإن فيه نوع إحراق : هو الذي ينير من غير إحراق بخال

   وتوهج
 أنا سيد ولد )) : : فقد روى مسلم في صحيحه أنه قال صلى اهللا عليه وسلم  

آدم يوم القيامة )) وفي زيادة عند الترمذي (( وال فخر ))وغيره  
 ضحوك  : وهما إسمان مزدوجان اليفرد أحدهما عن اآلخر فإنه  

  
  
  



 

 ٤١

  
  
  

العداء اهللا ، التأخذه في وجوه المؤمنين غير عابس وال مقطب ، وال غضوب ، وال فظ ، قّتال  
وغير ذلك من األسماء  احب المقام المحمود ،وهو القاسم ، وعبداهللا ، وصاحب لواء الحمد ، وص فيهم لومة الئم     

إسم لكن ينبغي أن يفّرق بين الوصف المختص بِه ، أو الغالب  ، ألن أسماَءه إذا كانت أوصاف مدح ، فإن له من كل وصف
  منه إسم ، وبين الوصف المشترك ، فال يكون له منه إسم يخصه عليه ويشتق له

أسماء فقال : (( أنا محمد وأنا أحمد ، وأنا  اهللا صلى اهللا عليه وسلم نفسه وعن جبير بن مطعم قال : سّمي لنا رسول
نبي )) رواه  ، وأنا الحاشر الذي ُيحَشُر الناس على قدمي ، وأنا العاقب الذي ليس بعده الماحي الذي يمحو اهللا بي الكفر

 البخاري ومسلم
 

  - : وأسماؤه صلى اهللا عليه وسلم نوعان
به ال يشاركه فيه أحد غيره من الرسل كمحمد وأحمد والعاقب النوع األول : خاص 

  ٠والحاشر والمقفي ونبي الملحمة 
فهو  والنوع الثاني : ما يشاركه في معناه غيره من الرسل ، ولكن له منه كماله

والنذير ،  مختص بكماله دون أصله ، كرسول اهللا ونبيه وعبده والشاهد والمبشر
إسم  وأما إن ُجِعَل له من كل وصف من أوصافه٠ونبي الرحمه ونبي التوبة 

ذلك ،  تجاوزت أسماؤه المائتين كالصادق والمصدوق والرؤوف والرحيم إلى أمثال
عليه  وفي هذا قال من قال من الناس إنا هللا عز وجل ألف اسم وللنبي صلى اهللا

  معادزاد ال بتصرف من وسلم ألف اسم، قاله أبو الخطاب بن دحية ومقصودة االوصاف
 :-  

  كان صلى اهللا عليه وسلم يكّنى أبا القاسم بولده القاسم وكان أكبر أوالده
السوق فقال رجل يا أبا القاسم ، فالتفت النبي  وعن أنس رضي اهللا تعالى عنه قال : كان النبي صلى اهللا عليه وسلم في

  رواه البخاريسّموا بإسمي والتكنوا بكنيتي ))  : صلى اهللا عليه وسلم فقال
  :وهذا نص الفتوى 

  :الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه، أما بعـد
أوصلها إلى مائتين ومنهم من أوصلها إلى  فإن أسماء النبي صلى اهللا عليه وسلم وصفاته كثيرة جدا، من العلماء من

التعريف، بل   عليه وسلم كلها نعوت وليست أعالما تخصه لمجردوأسماء النبي صلى اهللا :األلف. قال ابن القيم رحمه اهللا
نوعان: أحدهما خاص به ال يشاركه فيه غيره من  أسماء مشتقة من صفات قائمة به توجب له الكمال والمدح، وأسماؤه

أسماؤه  معناه غيره من الرسل، وأما إن جعل له من كل وصف من أوصافه اسم تجاوزت الرسل. والثاني: ما يشاركه في
الناس إن هللا ألف اسم وللنبي صلى اهللا عليه  المائتين كالصادق والمصدوق إلى أمثال ذلك ، وفي هذا قال من قال من

أسماؤه  بن دحية ومقصوده األوصاف، إذا فعلى هذا االعتبار كما ذكر ابن القيم تبلغ وسلم ألف اسم. قاله أبو الخطاب
مبالغة وغلو ألن كاشف الكرب في الحقيقة هو اهللا سبحانه  األسماء عليه ال يخلو منولكن إطالق بعض تلك  المائتين فأكثر،
في عرصات القيامة إال  الكون والنبي صلى اهللا عليه وسلم وإن كان سيد البشر وهو سبب لكشف الكرب كما وتعالى وهو سيد

مع عدم ورود السنة فيما وقفنا عليه  وتعالى بذلك في الحقيقة أنه ال ينبغي إطالق ذلك عليه الختصاص اهللا سبحانه
  تطروني  عليه وسلم بذلك وال وصفه به. وقد قال كما في صحيح البخاري: ال اهللا  صلى  بتسمية النبي

  .كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد اهللا ورسوله             
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  يارب ترجع تاني االيام عشان اقولك.....
  ..... كل سنه وانتي طيبه يا اغلي ام عرفتها البشريه
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                                                             وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب                                         عميد الكلية                        
 

 

 
  الشبابمدير إدارة رعاية 

  اتحاد طالب الكلية نائب رئيس                                       اتحاد طالب الكلية رئيس
 

  
  

  اللجنة الثقافية يةاللجنة الرياض 

٠  اللجنة مستشار اللجنة مستشار   

  أمين اللجنة 
  أمين م اللجنة 

  عمر محمد جالل إبراهيم الطالب/   
سارة حمدي محمود احمد /  ةالطالب   

  أمين اللجنة 
  أمين م اللجنة 

  احمد رجب حسن سيد الطالب /    
  ب سطوحي أحمد سطوحيرحا  /ةالطالب   

  مشرفة النشاط   
 

النشاط يمشرف   
 

  

  لجن األسر
    

  اللجنة االجتماعية
  اللجنة مستشار اللجنة مستشار  ٠ 

  أمين اللجنة 
  أمين م اللجنة 

  إسالم طه رمضان محمد /  الطالب   
  راهيم طارق أشرف إب /  الطالب   

 أمين اللجنة  
  أمين م اللجنة 

  مريم صالح موريس جورجيوسة / الطالب  
  محمد أحمد عبد الراضي محمود /  الطالب  

  النشاط مشرفة 
 

النشاط مشرفي   
 

  

      اللجنة الفنية

  لجنة الجوالة

  اللجنة مستشار  اللجنة مستشار   

  أمين اللجنة 
  أمين م اللجنة 

  أحمد سيد محمد أحمد /  الطالب  
  ل مصطفىهيلدة أحمد جال ة / الطالب  

 أمين اللجنة  
  أمين م اللجنة 

  محمد أحمد حامد محمد  /الطالب  
  حسام عبد الحميد الحفيظ مختارة /الطالب  

  النشاط ةمشرف  
 

مشرفي النشاط   
 

  

    علميةاللجنة ال
 

   

  اللجنة مستشار    

  أمين اللجنة 
  أمين م اللجنة 

  أحمد محمد أمين محمد الطالب /   
ندى محمد أمين عبد العزيز /ةالطالب   

      مسئول غرفه االتحاد 


  النشاط ةمشرف     
 

 


