
  ابرز احملطات
   القطيفةأيت املرحلة االبتدائية يف مدرسة الشاطئ مبحافظ

  ذجية بالقطيفأما املرحلة املتوسطة فكانت يف املدرسة النمو
  ومن مث أمتمت املرحلة الثانوية يف مدرسة ثانوية القطيف

م وحصلت على البكالوريوس عـام      ١٩٨٩وبعد ذلك التحقت جبامعة امللك فهد للبترول واملعادن وكان ذلك عام            
  .م١٩٩٤

لى درجـة   والزلت أتذكر يف تلك الفترة نصيحة الدكتور حبيب العلى يل كي أكمل الدراسة اجلامعية للحصول ع               
  .م١٩٩٧املاجستري وبالفعل مت ذلك وأيت دراسة املاجستري يف عام 

وبعد االنتهاء مـن متطلبـات      . م١٩٩٥وجدير بالذكر بأين التحقت بقسم اهلندسة الكيميائية كمعيد خالل عام           
كتوراه يف جامعـة    املاجستري مت تعييين كمحاضر يف قسم اهلندسة الكيميائية واستمريت إىل أن مت ابتعاثي لدراسة الد              

أنسى أن اذكر هنا حرص الدكتور عبد اهللا عابد          وال. م٢٠٠٧جمييل مبونتريال، كندا وأيت دراسة الدكتوراه عام        
 ومن أهم األمور اليت جيب أن ال تغفل هي وقفة الوالد الغايل             .شيخ الكبري كي أسرع يف الذهاب إلكمال الدكتوراه       

لذي مل يألوا جهدا يف احلرص على عدم وجود أي نوع مـن املنغـصات أو                امحد معي طوال فترة االبتعاث وهو ا      
  .االحتياجات سواءا كانت مادية أم معنوية فجزاه اهللا عنا خري اجلزاء

  

  جمال التخصص
ختصصي هو يف اهلندسة الكيميائية وبالنسبة لسبب اختيار هلذا التخصص فان ذلك يرجع يف البداية إىل حـيب هلـذا                    

  . الطلب املتزايد عليه وخصوصا فترة التحاقي باجلامعةالتخصص إضافة إىل
  

  موضوع األطروحة
موضوع أطروحة املاجستري كان خصائص انتقال احلرارة باحلمل يف األوعية احملشوة من خالل إمدادها بكمية جرارة                

  غري متماثلة
  .الت احملشوة واملبادالت احلراريةوهذا املوضوع له تطبيقات عملية كثرية نذكر منها على سبيل املثال تصميم املفاع

 اما خبصوص أطروحة الدكتوراه فكانت تتعلق مبعاجلة املياه وخصوص املياه امللوثة الناجتة من العمليات الصناعية وال               
  .خيفى على اجلميع مدى الضرر الذي ميكن أن يلحق بالبيئة إذا مت التخلص من هذه املياه دون معاجلة

  الذكريات
 قضيت أوقات حلوة ورائعة خالل فترة االبتعاث وجدير بالذكر بأنين كنت قـد تزوجـت قبـل                  بالنسبة يل فقد  

االبتعاث بفترة قصرية جدا ولذا فإنين بدأت حيايت الزوجية يف بالد الغربة، وقد جيدر يب أن اذكر إن تواجـدي يف                     
 إضافة إىل تواجد الكثري مـن       مدينة كمونتريال قد خفف كثريا من وطأة الغربة حيث تتواجد جاليات عربية كثرية            

األصحاب واألحبة هذا من ناحية ومن ناحية أخرى كانت هناك اتصاالت شبه يومية مع األهل مما كان له األثـر                    
  الكبري يف التخفيف من آثار الغربة



مـن   احـد     حينها تنسى هو والدة االبنة جود وهى االبنة األوىل ومل يكن يتواجد معنا            أيضا من الذكريات اليت ال    
األهل مما جعل األمر صعبا ومتعبا يف البداية وخصوصا على أم أمحد ولكن وهللا احلمد متكنا من التعامل مـع هـذا                      

  الوضع اجلديد
تنسى هي الفترة اليت كنا ندرس فيها انا وأم أمحد حيث إن أم امحد تكون يف انتظاري للرجوع                   ومن املتاعب اليت ال   

  . حصصهامن اجلامعة كي يتسىن هلا الذهاب إىل
  

  مسامهة اجلامعة يف نشر الوعي
تعترب اجلامعة من أهم املؤسسات العلمية اليت تساهم يف دفع عجلة التنمية يف البالد مما يضع على عاتقها مـسئوليات                    
كبرية واحد هذه املسئوليات هو نشر الوعي اتمعي بأمهية البحث العلمي وإلمتام هذه املسئولية يتوجـب علـى                  

يح معىن البحث العلمي وفوائده للمجتمع وكيف إن مثل هذه البحوث تكون ناجتة عن جهود مـضنية                 اجلامعة توض 
  .وذلك بقصد توفري احللول ملشكل تؤرق اتمع وذلك حىت يكون هناك تقدير من اتمع ملثل هذه البحوث

  

  كيف ينشر أساتذة اجلامعة ثقافة اإلبداع
لبة أم يعتمدون بشكل كبري على احلفظ بدال من الفهم ولذا يتوجب على             من املشاكل امللحوظة عند الكثري من الط      

أساتذة اجلامعة حث الطالب ومساعدم واألخذ بيدهم للتركيز على اإلبداع واالبتكار بدال من التركيـز علـى                 
على احلفظ فقط   احلفظ ومن السبل إىل ذلك التركيز على املشاريع اليت تكون مرتبطة باملادة بدال من التركيز الكلي                 

  .وبذلك يتمكن الطالب من الربط بني الدراسة النظرية والتطبيقية وعندها سيكون بإمكانه اإلبداع واالبتكار
  

  كيف يستفيد الطالب من إمكانات اجلامعة
من املالحظ أن الكثري من الطالب يركز فقط على النشاط املنهجي فقط خالل تواجده يف اجلامعة بينما نالحظ أن                   

منهجية متعددة مثل األنشطة العلمية واالجتماعية واليت ميكن للطالب املشاركة فيها من خـالل                نشاطات ال  هناك
يكون تركيز الطالب خالل تواجده يف اجلامعـة علـى           األندية الطالبية مثال ولذا فإنين شخصيا من املناديني بأن ال         

جيعل هلا خصوصية ومييزها عن ما قبلها من مراحل          ماالنشاط املنهجي فقط فاحلياة اجلامعية ليست منهج فقط وهذا          
  .دراسية

  

  التعليم االلكتروين
خيفى على اجلميع مدى التطور االلكتروين الذي مير به العامل يف الوقت احلايل واحد نتائج هذا التطور هو هـذه                     ال

من السهل للباحث متبعة احـدث  الطفرة يف عامل االنترنت واليت أدت إىل إتاحة التعلم عن بعد ونتيجة لذلك أصبح         
ية وكـذلك   تتوصل له العلم يف جمال ختصصه كذلك أصبح باإلمكان عقد ندوات ومناقشات عرب الشبكة االنترن               ما

  .أصبح من السهولة مبكان دراسات بعض الكورسات اليت يتم توفريها الكترونيا يف جامعات أخرى
  

  حدود الدور الذي يلعب أستاذ اجلامعة



ستاذ اجلامعة أن يكون له حضور فاعل يف اتمع  كما يتوجب عليه بث الوعي واملعرفة بني أوساط                  يتوجب على أ  
  اتمع

  

  كيف تنجح اجلامعة يف تطوير عالقتها مع قطاعات اتمع
  

يتوجب على اجلامعة تقدمي الدعم ملختلف قطاعات اتمع واملشاركة يف الفعاليات املختلفة اليت تقـدمها خمتلـف                 
طاعات كما انه يتوجب على اجلامعة إقامة مشاريع مشتركة والقيام بعقد ندوات ودورات قصرية تساهم يف إقامة                 الق

  .عالقات متميزة مع قطاعات اتمع
  

  أمهية التدريب التعاوين
  

دة كبرية  للتدريب التعاوين والتدريب الصيفي دور كبري يف يئة الطالب لالخنراط يف احلياة العملية وكذلك هناك فائ               
احية ومن ناحية أخرى يتبني للطالب خالل هـذه  نجينيها الطالب من خالل احتكاكه مع أناس متخصصني هذا من          

الفترة الفرق بني الدراسة النظرية والتطبيق العملي وهنا أود أن أؤكد على أمر هام وهو انه من األمهيـة مبكـان أن                      
يعترب الفترة   ل تواجده على اكتساب العلوم واملعرفة وان ال       يقضى التدريب يف مكان له عالقة بتخصصه ويهتم خال        

  .واجب عليه إاءه فقط
  

  يوم املهنة
خبصوص يوم املهنة اعتقد انه من أهم التجارب الناجحة اليت قامت ا اجلامعة حيث انه يوفر للطالب فرصة للتعرف                   

لكثري من اجلهد ولـذا يتوجـب علـى         على جمموعة كبرية من الشركات وذلك حتت سقف واحد مما يوفر عليه ا            
الطالب عدم تفويت مثل هذه الفرص للتعرف على متطلبات سوق العمل واالتـصال باملؤسـسات والـشركات                 

  .املختلفة والتعرف على عروضهم
  

  األنشطة الطالبية
شاركة كما سبق وأشرت بأنه يتوجب على الطالب عدم التركيز على النشاطات املنهجية فقط بل يتوجب عليهم امل                

 ناديا خمتلفا ما بني أندية      ١٧يف النشاطات الالمنهجية ومن هذه النشاطات األنشطة الطالبية حيث يوجد يف اجلامعة             
علمية واجتماعية وثقافية يستطيع الطالب املشاركة فيها ومن خالل مشاركته يكتسب معارف ال منهجية جديـدة                

  .دماجه يف اتمعيكون هلا األثر الكبري على الطالب بعد خترجه وان
  

  النصائح
 املنهجيـة   ةبالنسبة للطالب اجلدد فأقول أن عليهم باجلد واالجتهاد بعد التوكل على اهللا واملوازنة بـني األنـشط                

  والالمنهجية



  أما بالنسبة للطالب املرشحني للتخرج
يج جامعة امللك فهد للبتـرول      فأقول انتم واجهة اجلامعة فعليكم إعطاء الصورة املثالية اليت جيب أن يكون عليها خر             

  .واملعادن وخصوصا عند التحاقكم بالشركات واحملافظة على السمعة الرائعة للجامعة واليت تكونت عرب سنني عدة
  

  مع حتيايت
  الدكتور باسم أمحد أبو السعود

 


