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قد تت�أخر اجلودة عن مواعيد �صدورها لأ�سباب ت�أتي من هناء وهناك .لكنها
عندما ت�أتي تكون متميزة كما هو احلال يف هذا العدد.
وتتميز هذه الإ�صدارة بلقاء ال�سحاب مع الربوفي�سور كمال حممد عبيد مدير
اجلامعة ،وقد نرث فيه حبات التفا�ؤل ول�ؤل�ؤ امل�ستقبل الذي تخطط له اجلامعة
ب�أن يكون زاهر ًا �أكادميي ًا و�إداري ًا لي�س على امل�ستوى املحلي بل ت�أكيد ًا على عاملية
اجلامعة ر�ؤية ،ور�سالة ،وهدف.
كليات جديدة طلعها ن�ضيد ،و�إدارات فاعلة كالبنيان املر�صو�ص ،و�صوت �إذاعي
م�سموع ،و�صورة ف�ضائية فاقع لونها ت�سر الناظرين ،وموارد غدقا.
جتدون يف طيات هذا العدد �أي�ض ًا بع�ض من �أن�شطة اجلامعة التي ت�ضيق
�صفحات املجلة عن ذكرها جميع ًا.
وجتدون �أي�ض ًا م�شاركات من نفر يحملون �شعلة اجلودة �سبي ًال لتطوير الأداء،
وموارد للنمو واالزدهار ول�سان حالهم يقول هلموا �إخوتنا لنت�شارك �صفحات
املجلة تدوين ًا بفكر ثاقب ور�أى �سديد وحكمة ح�سنة.
تبارك اجلودة التقدم الذي �أحرزته اجلامعة على �سلم ترتيب اجلامعات
ال�سودانية ب�إحرازها للمرتبة الثالثة ،ويف ذلك تهنئة لإدارة اجلامعة وللعاملني
واملتعاملني مع اجلامعة ويبقى الهم الأكرب يف املحافظة على هذا الرتتيب
واالنطالق �إىل مراكز �أف�ضل.
قراءنا الأعزاء ندر�س حالي ًا �أن ت�صدر جملة اجلودة م�ستقب ًال يف ن�سخة
�إلكرتونية عرب موقع اجلامعة الإلكرتوين ،وبنف�س الت�صميم احلايل ويف ذلك
�سعة لالنت�شار من خالل كل املواقع اال�سفريية ،وتقليل للتكلفة مبا ي�ضمن
�صدورها يف مواقيتها دون الت�أثر بظروف الطباعة.
ويف هذا �أي�ض ًا حتفيز لكتاب املجلة �أن يطلع على مو�ضوعاتهم �أكرب قدر من
القراء يف كل بلدان العامل.
وباهلل التوفيق
د .حممد دفع اهلل حممد يو�سف

�سكرتري التحرير

2
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بقلم� :أ.د� .أمني حممد �سعيد الطاهر

اجلودة واخللق والإبداع� ،...أ�صل يف الدين
الإ�سالمي ،لكن الإ�سالميني هم من وهن ،وا�ستكان،
وركن للتبعية وال�ضعف.
فكل من قر�أ عن التاريخ �أو رجع �إىل الكتب
الأ�صيلة يجد �أن ما �أقوله حق ،وحتى ال يقول قائل� :إن
هذا جمرد �إدعاء!؟ نقول� :إن �صاحب الر�سالة :حممد
أمي،
بن عبد اهلل (�صلوات اهلل و�سالمه عليه) رجل � ّ
و�أول ما دعي له هو :العلم ،ف�إذا قال لنا قائل :ماذا
يعني ذلك؟ قلنا :يعني �أن مبد�أ اجلودة والإبداع يكمن
وراءه اجلديد املفيد املبهر.
وال يكون جتويد الأداء �إال علي �أ�سا�س �إبداع
وخلق ،...وكل ذلك يدور بفكرة ،ثم قول وفعل ،ثم حياة
لها قيمة ،ف�إن الدعوة املحمدية نبتت �أو ًال يف �أر�ض ال
ميكن لها �أن تنمو فيها جمرد فكرة نحو توحيد الإلوهية
ومكة تعج بكم هائل من الآلهة ،و�إن امل�ساواة بني النا�س
يف جو ميوج بالطبيعة املقننة للعبودية� ،...ألي�س هذا
خلق و�إبداع؟ بالطبع نعم ،لكن ما الداعي ل�صياغة هذه

مركز البحوث والدرا�سات الإفريقية

املعاجلة بالذات؟
هي �أ�سباب �شتي جنملها يف هذه العبارة التي
تعارف عليها �شبابنا بل والعامل ب�أجمعه بان�( :أمريكا
اخللق والإبداع!).
كنت �أتابع عرب �إحدى الف�ضائيات برناجم ًا
(�أو حما�ضرة علي الأ�صح) قدمها ،الدكتور :طارق
ال�سويدان ،كانت عبارة عن طرح راقي جميل �شدين
بقوة ،وكان تناو ًال حلال ال�شباب امل�سلم والدين
الإ�سالمي( :ن�شاطه ،وفعالياته ،ومبد�أه ..الخ) ،ف�أنا ال
�أود �أن �أ�شيد بقدر ما �أردت �أن �أ�شري �إيل �أن الدكتور
كان يتحدث بثقة ممزوجة بالتفا�ؤل ،واحلكمة ،لكن يف
عباراته �سخريه خفيفة غري خفية؛ لأنها مل تخرج عن
حقيقة الوهن الذي يكتنف �شباب امل�سلمني ،وهناك
�أمر �آخر كان يقدمه وهو :ا�ستخدامه مل�صطلحات ذات
�أبعاد ح�ضارية يحاول عن طريقها تقريب وجهة نظره
يف الأمر عام ًة ،مثل(:رفق) بالن�سبة الختيار الطلبة
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لدخول اجلامعة ،كما دعا �إيل �أن يتناول امل�سلمون

جتديد ونبذ لكل الأفكار واملفاهيم ،ورغم الرف�ض

العلوم من كل جوانبها (ال�صاحلة والطاحلة)؛ وذلك

واحلرب التي وجدها �إال �أنه انت�صر؛ لأنه راقي وجميل

لال�ستفادة من ال�صالح ونبذ الطالح.

و�صحيح ،وهذا تدعيم �آخر لأن الإ�سالم دين راقي وهو

وهذه هي اجلزئية التي �أردت �أن �أملح لها،

�أ�صل اخللق والإبداع.

وهي� :إن الإ�سالم يف بداياته مل ينكر وجود اليهود

نحن الآن يف حاجه �إيل من يقوم بطرح مفاهيم

�أو الفر�س �أو الروم ،بل �إن الر�سول (�صلي اهلل عليه

باتت يف �أ�ضابري املكتبات والعقول بدون تفعيلها؛ حتى

و�سلم) كان يبعث ب�أ�صحابه؛ للتعلم منهم ،واال�ستعانة

و�صلنا لهذا الو�ضع من ال�ضعف والوهن والتبعية.
ونحن �أي�ض ًا يف حوجة ما�سة ملن يحمل لنا

بالرتجمة (�أي ترجمه العلوم للعربية)؛ حتى يتثنى

الفكرة ب�شكل مقنع وجميل ،ولكي نبعد عن �إح�سا�س

اال�ستفادة والإفادة بها.

الروتني ،ولدينا ما يرفع النا�س.

بالعلوم يف �أمر الدعوة ،و�أن امل�سلمني هم �أول من عنى

	�أيها النا�س� :إن الإ�سالم بد�أ للب�شرية بطرح

كما البد من االعتقاد الرا�سخ ثم العمل ونبذ

جديد لكنه وجد كل هذا القبول؛ لأنه طرح قائم على

الفرقة وال�شتات؛ لأنّ الإ�سالم دين جماعه قائمه علي

اخللق والإبداع يف �إمعان التجويد ،رغم ما حمله من

�أمر اهلل وحده وال مكان للأفراد.
واهلل امل�ستعان،،،

4
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لقاء اجلــــودة مــــع

الربوفي�سور كمال حممد عبيد
مدير اجلـــامعة
�أجراه:د .حممد دفع اهلل حممد
و�أ .عـــــــز الدين عــــلي عبد اهلل
مقدمة:
عندما جتري مقابلة �صحفية مع �شخ�صية عركتها التجارب االعالمية واالكادميية �سنني عددا يكون هذا مبثابة امتحان كبري
يحتاج اىل ترتيب لالفكار ولالعداد اجل ِّيد .ونتمنى �أن نكون وفقنا يف ذلك رغم �سرعة املوافقة على اللقاء وا�ستقبالنا بالب�شر
والرتحاب ،فالرجل رغم م�شغولياته و�ضيق وقته متهل معنا يف االجابة وهو ي�سوق الينا الب�شريات ومل يرتك لنا من مزيد.
الربوفي�سور كمال حممد عبيد مدير جامعة �إفريقيا العاملية ،نلتقيه اليوم لنتاول افاداته يف عدد من ق�ضايا اجلامعة ،ولأن
التطوير م�ستمر فالوعد ان تكون هناك مقابلة �أخرى باذن اهلل تعاىل:

كيف ترون الواقع الأكادميي جلامعة �إفريقيا
العاملية من حيث التقدم والرتاجع؟
ننظر للواقع الأكادميي للجامعة من خالل اجلودة،
فاجلامعة منذ مراحل ت�أ�سي�سها الأوىل كانت حري�صة
على �أن تكون براجمها مطابقة للموا�صفات القيا�سية

للم�ستوى التعليمي اجلامعي العاملي؛ لأن اجلامعة
تناف�س على امل�ستوى العاملي ،وقد عرب عنها مدير
اجلامعة الأ�سبق الربوفي�سور :عمر ال�سماين حيث
�أ�شار �إىل �أن اجلامعة تقدم برامج �أكادميية مطابقة
لكل ما يطبق يف اجلامعات ،وتقدم برامج تربوية قل
ما توجد يف اجلامعات الأخرى ،وهي مزاوجة بني
الربامج الأكادميية والإعداد الرتبوي ،وهذا ما تتميز
به جامعة �إفريقيا العاملية عن اجلامعات الأخرى.
كان من ق�ضايا املراجعات امل�ستمرة ت�أ�سي�س �إدارة
للجودة وترقية الأداء لالطمئنان على برامج الدرا�سة
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يف اجلامعة والو�سائط امل�ستخدمة لتو�صيل هذه
الربامج على درجة عالية من الكفاءة ،وبالتايل ال
بد من ترقية �أداء الأ�ساتذة ملواكبة هذا التطور يف
الربامج ،والآن اجلامعة ت�شهد مراجعة لكل براجمها
الدرا�سية يف كل الكليات ،وهي �أكرث من ع�شرين كلية
يف خمتلف التخ�ص�صات ،بالإ�ضافة �إىل الكليات
املنت�سبة التي تراجع براجمها �أي�ض ًا لتتوافق مع
برامج اجلامعة الأ�سا�سية ،ولالطمئنان على ذلك ف�إن
اجلامعة لديها جمموعة من املمتحنني اخلارجيني
واملقومني لرباجمها ،بالإ�ضافة للتوا�صل امل�ستمر مع
اللجان الفنية بوزارة التعليم العايل لالطمئنان على
جودة هذه الربامج.
هل تعد مناهج اجلامعة مواكبة وتلبي �سوق
العمل ،وما هي ر�ؤيتكم حول تطوير املناهج

6
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اجلامعية؟
هذا �شرط �أ�سا�سي لنجاعة اختيارات الربامج يف
اجلامعة؛ لأن �أي طالب خمت�ص يف جمال تخ�ص�صه،
وبالتايل فهو مناف�س يف �سوق العمل العاملي ،لذلك
ا�ضطرت اجلامعة ملراجعة بع�ض براجمها ن�سبة
ال�شرتاطات �أ�سواق العمل يف بع�ض البلدان ،مث ًال :كلية
ال�شريعة والقانون قامت بتعديل بع�ض براجمها؛ ن�سبة
لأن بع�ض الطالب من دولة ما ي�شرتط عليهم درا�سة
هذه املواد للح�صول على رخ�صة العمل يف املجال الذي
تخ�ص�صوا فيه ،فاجلامعة قامت بتعديل ذلك بالت�شاور
مع بع�ض اللجان الفنية يف التعليم العايل ،حيث مت
تعديل بع�ض املواد وحذف �أخرى ،وتعديل �أ�سماء بع�ض
املواد والتخ�ص�صات لتواكب احتياجات �سوق العمل،
والدليل على هذا التعديل واملواكبة ،حيث �أنه ما من
خريج من خريجي اجلامعة �إال وح�صل على وظيفة يف

بلده ،وا�ستقينا ذلك عرب التقارير وامل�شاهدات ،ومن
الأو�ضاع التي عليها خريجو اجلامعة الآن يف خمتلف
الدول.
هنالك الكثري من املعوقات التي تواجه البحث
العلمي ب�صفة عامة .كيف ت�سري جمهودات
اجلامعة يف تطوير البحث العلمي ؟
تطوير البحث العلمي ي�أتي من حتديد �أهدافه (�أي
ما هو الهدف من اختيار مو�ضوع من املو�ضوعات،
وت�سليط الأ�ضواء عليه ليكون مادة بحثية) ،واجلامعة
اختارت �سبي ًال مبا�شر ًا للو�صول �إىل نظم للبحث
العلمي تتطابق مع املخرجات النهائية لهذه الأبحاث.
تقوم الدرا�سة يف جامعة �إفريقيا على حل امل�شكالت،
فالذي وقعت فيه كثري من م�ؤ�س�سات التعليم العايل يف
العامل �أن البحث العلمي ربط باحل�صول على الدرجة
العلمية ،وغالبية البحوث ال عالقة لها مب�شروع
بحثي كبري ،واجلامعة الآن لديها اجتاه ب�أن يكون

لدى الأق�سام املختلفة يف الكليات م�شروعات بحثية
لي�ست عناوين لبحوث لطالب يف برامج الدرا�سات
العليا ولكنها مو�ضوعات تواجه املجتمعات التي تقدم
اجلامعة خدمة لها ،وهذا امل�شروع البحثي ي�شارك فيه
عدد من الطالب والأ�ساتذة واملخت�صني من الكليات
املختلفة ،لأن املو�ضوعات املعرفية �صارت متداخلة
فيما بينها ،لذلك درا�سة �أي مو�ضوع من املو�ضوعات
يف �إطار معريف حمدود تكون نتائجه حمدودة ،لذلك
تو�سعنا يف التداخل بني املداخل املعرفية املختلفة
لإخ�ضاع املو�ضوعات يف البحث ،وهذا لي�س مربوط
ب�سنة درا�سية �أو مرحلة درا�سية ،ولكنه م�شروع لعدد
من الأجيال وبالتايل لأبد من حتديد �أي هدف من
�أهداف البحوث وت�سليط الأ�ضواء عليه ،وال�صرف
عليه حتى ن�صل �إىل النتائج النهائية ،وهذا مربوط
يف التدري�س يف البحث العلمي ويف الإنتاج ،ونركز على
�أن تكون عالقتنا باملجتمع ذات �صلة بالإنتاج ،لذلك
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ننظر مل�ساهمة اجلامعة بتدري�سها للطالب واهتمامها
مب�شروعاتها البحثية يف �أن ت�ضيف الإنتاج يف هذه
املجتمعات التي ينتمي �إليها الطالب .لذلك نعترب �أن
املعوق الأ�سا�سي يتعلق بالر�ؤية والأهداف التي ي�سعى
�إليها البحث العلمي والدعم والإعداد الب�شري ،و�سوف
نعمل على �إزالة هذه املعوقات.
هجرة الأ�ساتذة �أ�صبحت م�شكلة تواجه
التعليم العايل .ما جمهودات �إدارتكم يف
ا�ستقرار الأ�ستاذ اجلامعي ،والعاملني ب�صفة
عامة؟
نحن ال نعترب هجرة الأ�ساتذة م�شكلة� .سوق
العمل مفتوح الآن للب�شر ،واملجتمع الذي يكون لديه
قدرة على �إنتاج كادر ب�شري مطلوب يف �أ�سواق العمل
املختلفة ،فهذه ميزة ولي�ست م�شكلة .يف ال�سابق كان
املجتمع ينتج ليكفي حاجته ولكن تبني �أن هذه لي�ست
و�سيلة اقت�صادية ت�ساعد للتطور ،ولذلك �صارت تنتج
وت�صدر فائ�ض �إنتاجها للمجتمعات الأخرى ،ف�إذا كان
هذا جائز ًا يف الإنتاج ال�سلعي املادي فهو يف جمال
الكادر الب�شري الآن مطلوب ،لذلك كان ينبغي �أن
جتتهد املجتمعات يف �أن تفتح �أ�سواق لت�سويق املنتجات
املادية.
كان من املنا�سب �أن تفتح �أ�سواق لت�سويق الكوادر
الب�شرية امل�ؤهلة لتقدمي خدماتها للمجتمع ،وهذا
�سيكون عائد ًا للمجتمع بال�ضرورة ،لذلك كل ما كان
املجتمع به ميزة ن�سبية يف �إنتاج هذا الكادر الب�شري
عليه �أن يتو�سع يف �إنتاجه ،لكن �إذا نظرنا للق�ضية
من جانب �آخر حتى ي�ستقر الكادر الب�شري ال بد من
تهيئة �أ�سباب اال�ستقرار واملقام .و�أعترب �أن هذه فر�ص
للنجاح ولي�ست معوقات.
�إىل �أي مدى تتعاون �إدارة اجلامعة مع نقابة
العاملني يف توفري بيئة عمل مريحة للعاملني؟
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هنالك تعاون بني الإدارة والنقابة ،لأن النقابة ت�شرف
على الق�ضايا املطلبية للعاملني ،واجلامعة لديها
االحتياجات التي ت�ساعد العاملني على اال�ستقرار،
لذلك كانت �إدارة اجلامعة يف كثري من الأحيان
تقدم املبادرات يف حت�سني البيئة ،وحت�سني �شروط
اخلدمة ،وتقدمي املخ�ص�صات التي ت�ساعد العاملني
على اال�ستقرار ،وقد ا�ستفادت اجلامعة من و�ضعيتها
القانونية وهي الوحيدة التي تقدم جزء من رواتب
�أع�ضاء هيئة التدري�س بالعملة الأجنبية؛ ملزيد من
اال�ستقرار ،ولتمكني الأ�ستاذ بالوفاء باحتياجات
البحث العلمي لتطوير قدراته.

كيف تواجه اجلامعة زيادة القبول يف �أعداد
الطالب؟
اجلامعة لديها �إ�سرتاتيجية .وهي الآن �أكملت ن�صف
املدة املقررة التي �صممت من 2010م �إىل 2020م ،كما
نظرت يف احتياجات البيئات التي تخدمها اجلامعة،
وكان من ال�ضرورة �أن تتوافر الإمكانات التي ت�ساعد
على حتقيق الأهداف التي وعدت بها .وخالل ال�سنوات
املا�ضية ا�ستطاعت الإ�سرتاتيجية �أن تخطو باجلامعة

خطوات للو�صول �إىل الهدف ،ويتمثل هذا يف :زيادة
الكليات ،وزيادة بع�ض الأق�سام والتخ�ص�صات؛ لتمكن
الطالب من الدخول �إىل هذه الكليات والتخ�ص�صات
وبالتايل زيادة عدد الطالب املقبولني ،وو�ضعنا يف
االعتبار �أن هذه الزيادة يف عدد الطالب تقابلها زيادة
يف عدد القاعات الدرا�سية واملعامل و�أي�ض ًا تطبيق
عملي يف م�ؤ�س�سات تعمل يف جماالت تخ�ص�صاتهم
داخل ال�سودان �أو خارجه ،لذلك قمنا بزيادة القاعات
واملعامل و�أي�ض ًا امل�ؤ�س�سات .ونح�سب �أن املوازنة
متطابقة مع الأهداف التي �سعت �إليها الإ�سرتاتيجية،
والآن هناك مراجعة لهذه الإ�سرتاتيجية ،حيث مت جميع
تقارير اخلم�س �سنوات املا�ضية للنظر يف جتهيزات
اخلطة للأعوام القادمة.
هل ترى �أن الأن�شطة الطالبية القائمة الآن
يف اجلامعة كافية ،و�إيجابية؟
لو�ضوح ر�سالة جامعة �إفريقيا العاملية يف وثائقها ويف
�أذهان العاملني ،وحتت رعاية جمل�س الأمناء زادت
اجلامعة من املنا�شط التي ت�ستوعب الطالب؛ لأنهم
هم الهدف الأ�سا�سي يف العملية التعليمية والرتبوية يف
اجلامعة ،حيث مت تق�سيم هذه املنا�شط ،ف�صار بع�ضها
مطلوبات جامعة (وال يح�صل الطالب على �شهادته
مهما كان تخ�ص�صه �إال بالوفاء بها) ،مثل :القوافل
الدعوية ،واملخيمات الرتبوية ،وبرنامج القر�آن الكرمي.
وهذه برامج �أ�سا�سية ي�شرف عليها املركز الإ�سالمي،
واحلمد هلل �أن الأداء مطمئن للغاية ،ومقبول حتى
بالن�سبة للطالب .كما �أن هنالك مطلوبات لكل كلية
يجب على كل طالب الإملام بها ،وكذلك مطلوبات
للتخ�ص�ص ،والرابط بني طالب اجلامعة يف هذه
الأعمال هو وجود الن�شاط الذي ينظم حركة الطالب
ويطور قدراتهم ،كما �أن هناك جمموعة كبرية من
اجلمعيات املختلفة يف الكليات �أي�ض ًا ت�ساهم يف

تطويرهم ،كذلك الأ�سابيع املهنية التي تقوم تعمل على
�إبراز قدرات ه�ؤالء الطالب .هنالك بع�ض اجلمعيات
خطت خطوات كبرية لديها م�ؤمترات علمية �سنوية
تقدم فيها �أوراق بحثية يقوم بكتابتها الطالب حتت
�إ�شراف �أ�ساتذتهم .ومن ناحية �أخرى فقد عقدت
اجلمعية الطبية باجلامعة ثالث م�ؤمترات ،و�صدرت
خمرجات هذه امل�ؤمترات يف ثالث كتب وتعترب متميزة
جد ًا ،وقد �أ�شار املخت�صون ب�أن م�ستواها �أرفع من
امل�ستوى الذي يقوم بكتابتها الطالب يف اجلامعات.
لهذا تعني اجلامعة بهذه الأن�شطة عناية خا�صة ،وحتث
الكليات بتوفري ما يلزم له�ؤالء الطالب للقيام بهذه
الن�شاطات.
يعترب اخلريج داعم ًا للجامعة وحام ًال
لر�سالتها .ما هي اخلطوات التي تقوم بها
اجلامعة للتوا�صل مع اخلريجني واال�ستفادة
منهم؟
رابطة خريجي اجلامعة قدمية منذ �أيام املركز
الإ�سالمي الإفريقي ،وكل ال�سجالت اخلا�صة
باخلريجني والتطور الذي حدث لهم بعد التخرج
مر�صودة يف �أجهزة اجلامعة املختلفة ،ولكن ر�أينا ب�أن
نقوم مبزيد من التن�شيط يف اجتماع جمل�س الأمناء
يناير 2016م ،وقد مت عقد اجتماع لرابطة اخلريجني
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على هام�ش اجتماعات جمل�س الأمناء حيث �أ�س�سوا
فيها جلنة حت�ضريية للم�ؤمتر الذي �سينعقد يف �شهر
�أكتوبر القادم ب�إذن اهلل ،ومن ذلك امل�ؤمتر �سيتم ت�شكيل
مكتب تنفيذي لرابطة اخلريجني تتابع عن قرب عمل
ه�ؤالء الطالب ،بالإ�ضافة �إىل املتابعة التي تتم بوا�سطة
اجلامعة ،حيث نريد املتابعة �أن ت�أتي من اجتاهني،
الأول :اجلامعة ،باعتبار �أنها جزء من امل�ؤ�س�سة ح�سب
ما ين�ص عليه النظام الأ�سا�سي ،والثاين :اخلريجني
�أنف�سهم ،وذلك ب�أن يكون هناك �شيء من الرتابط عرب
اللجان الفرعية للروابط يف الدول املختلفة واجلهاز
الأعلى للرابطة الذي يوجد يف مقر اجلامعة الرئي�سي،
لذلك كان قرار جمل�س الأمناء بدعم هذا الن�شاط
وتوفري الإمكانيات التي ت�ساعد الرابطة يف انطالقتها،
ثم بعد ذلك ميكن للرابطة �أن حتدد موارد �إ�ضافية
لتمويل ن�شاطها ،وال �سيما �أن عدد ًا كبري ًا من خريجي
اجلامعة يف مواقع ح�سا�سة ومرموقة يف كثري من الدول
ب�إمكانهم �أن يدعموا الرابطة و�أن�شطتها.
كليات جديدة حتت الت�أ�سي�س ،وزيادة يف
املرتبات ،وم�شروعات �أخرى .كيف ترتب
اجلامعة ملقابلة زيادة هذه النفقات؟
اجلامعة م�ؤ�س�سة عريقة ولديها بنيات �أ�سا�سية قوية
ولديها موارد ذاتية معتربة وعدد كبري من الداعمني،
لذلك النظر يف تطور اجلامعة من باب اخلوف لن
يو�صل �إىل �أي نتيجة ،حيث نحن نعمل من باب الرجاء
بالتوكل على اهلل عز وجل ،وبتخطيط م�سبق ملعرفة
قدرات اجلامعة املكنوزة يف العاملني فيها وبنياتها
الأ�سا�سية والداعمني لها ،حيث لدينا ميزانية حمرتمة
وت�ستطيع اجلامعة �أن توفر من مواردها الذاتية جزء
كبري جد ًا ي�ساعد على تغطية االحتياجات الأ�سا�سية،
حيث �أن االلتزامات التي دخلت فيها اجلامعة يف
الفرتة ال�سابقة كانت كبرية ولكن بف�ضل اهلل وتوفيقه
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ا�ستطاعت �أن تنجز كل تلك االلتزامات .فقد يحتاج
الأمر �إىل مراقبة ل�صيقة ومتابعة وجمهود ،و�إذا بذل
املجهود ف�ستكون هناك نواجت و�إذا مل يبذل ال توجد
نواجت ،لذلك نحث الأخوة يف �أجهزة اجلامعة املختلفة
ب�أن يبذلوا جمهودات كبرية و�سيكون ذلك ذا �أثر
�إيجابي على تطوير اجلامعة.
واحلمد هلل �أحوال اجلامعة املالية م�ستقرة جد ًا رغم
الزيادات الكبرية التي متت يف املرتبات والبنايات
الأ�سا�سية التي مت تنفيذها ،حيث �أجنزت على �أف�ضل
ما يكون بف�ضل اهلل �سبحانه تعاىل.
امل�ست�شفى ،كلية القر�آن الكرمي� ،إىل �أي املراحل
و�صلت؟
نتوقع بداية العمل يف م�ست�شفى الراجحي ب�إذن نهاية
�شهر مايو  ،حيث متت التجهيزات الأولية ،واملمول
للم�ست�شفى ال�شيخ /حممد �صالح الراجحي ،و�سيزور
اجلامعة خالل �شهر مايو ،ونتوقع �أن ي�شارف على
نهايته خالل عامني.
�أ ّما كلية القر�آن الكرمي فاخلرائط الآن يف املراجعات
النهائية ،ونتوقع خالل هذا العام بداية العمل يف ت�شييد
كلية الأن�صاري للقر�آن الكرمي.
كيف ترون دور اجلامعة يف خدمة املجتمع حالي ًا
وم�ستقب ًال؟
اجلامعة طبيعتها عاملية لذلك تفكر يف �إفريقيا وما

وراءها ،كما �أ�شرت يف التدري�س والبحث لتغطي الدول
الإفريقية ،ويظهر ذلك يف الكليات املنت�سبة التي ت�ستفيد
من برامج اجلامعة ومن متابعتها؛ وذلك لالطمئنان
على الأداء الأكادميي يف هذه امل�ؤ�س�سات وجميعها
خارج ال�سودان ،كما �أن نظام ال�شهادة الثانوية العاملية
يوفر لطالب التعليم العام يف عدد كبري من املهتمني
بالدرا�سات العربية والإ�سالمية ،فهذه خدمة تقدمها
اجلامعة للمجتمعات املعنية بهذا اجلانب .لدينا
وفد من كلية الطب وعمادة التدريب الطبي �سافروا
�إىل كينيا لدعم م�شروع بد�أه خريجو اجلامعة بكينيا
بت�أ�سي�س م�ست�شفى با�سم املرحوم الربوفي�سور :مبيوع
م�صطفى ،و�أعتربها خطوة متقدمة يف هذا امل�شروع.
وهذه كلها خدمات ملجتمعات خارج اجلامعة.
تعد اجلامعة من ال�صروح التعليمية الكربى
يف �إفريقيا والعامل الإ�سالمي ،واملتابع مل�سريتها
الأكادميية يلحظ النمو النوعي لها ،هل حتقق
ذلك ب�سبب ر�سالتها يف �إعداد اخلريجني� ،أم
ملناهجها التعليمية� ،أم بالأطر العاملة بها،...
�أم ماذا؟
�سمعة اجلامعة ت�أتي من مداخل خمتلفة� ،أولها :البيئة
التي فيها مقر اجلامعة وال�سودان بيئته مت�ساحمة،
والطالب يجدون كل التقدير واالحرتام والرعاية
والعناية ،والبد من �شكر �أهل ال�سودان ال�ست�ضافتهم
هذه اجلامعة وحكومته التي وط�أت �أكنافها للدار�سني
باجلامعة ،وهذه من �أقوى الب�صمات التي يخرج بها
خريجو اجلامعة وزائروها ،كذلك الربامج الأكادميية،
وم�ستوى �أداء هيئة التدري�س ،ولالن�ضباط يف الأداء
باجلامعة ،حيث توفر املدى الزمني الذي ميكن �أن
يح�صل فيه الطالب على الدرجات العلمية ما ي�ؤهلهم
للعودة �إىل بلدانهم للم�ساهمة يف تقدمي اخلدمات

املطلوبة ،كذلك ال�سلوك اجليد للطالب والروح الطيبة
التي يقبلون بها �إىل اجلامعة ويحافظون عليها حتى
التخرج باحرتامهم لأ�ساتذتهم ونظم ولوائح اجلامعة،
ود�أبهم يف التح�صيل واملعرفة ،وا�ستقائهم معارف
�إ�ضافية من املجتمع ،والتحاقهم ببع�ض امل�ؤ�س�سات
الكت�ساب مهارات �إ�ضافية ،كل ذلك ح�صيلته احرتام
وتقدير للجامعة ،ويظهر ذلك جلي ًا عند عودتهم �إىل
بلدانهم حيث ينخرطون يف العمل يف جمتمعاتهم وهم
مقبولون جد ًا ومت�ساحمون مع جمتمعاتهم ولي�س لديهم
عزلة وال طغيان عليهم ،وهذا الذي يحفز الآخرين
للإقبال للدرا�سة باجلامعة.
ماذا �أخذت اجلامعة من الربوفي�سور كمال
حممد عبيد؟
مل ت�أخذ بل �أعطت والدليل على ذلك �أن اجلامعة ما
تي�سر فيها من بنيات �أ�سا�سية �أ�شرف عليها مديرون
�سابقون وداعمون حم�سنون وفروا فر�ص ًا لتقدمي جتربة
ناجحة ،فهي مل ت�أخذ �شيئ ًا بل �أعطت كل �شيء ،جزاء
اهلل القائم على �أمر اجلامعة يف مراحل ت�أ�سي�سها
املختلفة .
كلمة �أخرية للجودة؟
اجلودة معيار �أ�سا�سي الآن يف احلكم على امل�ؤ�س�سات،
لذلك �أرجو من العاملني باجلامعة يف خمتلف مرافقها
�أن يعطوا اجلودة عناية خا�صة يف �أعمالهم ،ت�أتي من:
احرتام املواقيت ،جتويد الأداء ،االن�ضباط يف تقدمي
خدمة مل�ستحقيها وحمتاجيها ،والتعامل احل�سن مع
الآخرين .ولذلك الآن �إدارة اجلودة تنظم جمموعة
من الربامج لرفع قدرات العاملني باجلامعة للتعامل
مع هذه اجلزئيات التي متكنهم من �أن يكون �أدائهم
متوافق ًا مع نظرة الآخرين للجامعة.
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محاضرة
العـــدد

جتويد العمل الدعـــوي

يف اطار تنفيذ خطتها للعام 2016م �أقامت �إداراة
اجلودة وترقية الأداء حما�ضرة بعنوان «جتويد العمل
الدعوي» وذلك يف يوم االثنني املوافق 2016/1/25م
بقاعة الدعوة باملركز الإ�سالمي الإفريقي .حا�ضرها
الدكتور باعزيز علي بن علي الفكي عميد كلية ال�شريع
والقانون ،بح�ضور الربوفي�سري حميى الدين �صديق
عبداهلل رئي�س �إدارة اجلودة وترقية الأداء ،والدكتور
عبدالوهاب دفع اهلل علي مدير املركز الإ�سالمي
الإفريقي ،وتر�أ�س اجلل�سة الدكتور حممد دفع اهلل
حممد يو�سف رئي�س وحدة اجلودة.
وهدفت هذه املحا�ضرة �إىل تطوير و�سائل الدعوة
الإ�سالمية بالرتكيز على القوافل الدعوية التي ت�سريها
اجلامعة مرتني يف العام ،حيث �شارك باحل�ضور �أمراء
القوافل و�أع�ضاء جلان القوافل ال�شتوية ،و �آخرين.
رئي�س �إدارة اجلودة:
حتدث يف بداية املحا�ضرة بروف�سري حميى الدين
�صديق عبد اهلل رئي�س �إدارة اجلودة وترقية الأداء،
معترب ًا �أن من �أ�سا�سيات جتويد الأداء هو احرتام
الوقت كقيمة دينية ،و�أن العملية التح�ضريية لأي
من�شط مهمة.
و�شكر رئي�س �إدارة اجلودة كل من �إدارة املركز
الإ�سالمي الإفريقي ال�ست�ضافتها لهذه املحا�ضرة ،ود.
باعزيز ملوافقته الكرمية على تنفيذ هذه املحا�ضرة،
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متمني ًا �أن حتقق خمرجات هذه املحا�ضرة الهدف
الذي �أقيمت من �أجله.
مدير املركز الإ�سالمي:
وحتدث د.عبد الوهاب دفع اهلل مدير املركز اال�سالمي
الإفريقي م�ؤكد ًا على اهتمام �إدارات اجلامعة املتعاقبة
ب�أمر الدعوة باعتبار �أن جامعة �إفريقيا العاملية
م�ؤ�س�سة تعليمية تتبع التعليم و�سيلة للدعوة ،وقال �أن
من بني �أهداف اجلامعة هناك �أربعة �أهداف تن�ص
على االهتمام بالعمل الدعوي.
عميد كلية ال�شريعة والقانون:
ثم حتدث د .باعزيز علي بن علي الفكي عميد كلية
ال�شريعة والقانون املحا�ضر الرئي�سي ،م�شيد ًا بقرار
الربوفي�سر عمر ال�سماين ال�شيخ مدير اجلامعة الأ�سبق
الذي اعترب القوافل الدعوية ن�شاط ال �صفي ال يتخرج
الطالب �إال بعد �أن ي�ؤديه.
وطالب باعزيز ب�ضرورة تقييم عمل اجلمعيات القائمة
باجلامعة خا�ص ًة جمعية الدعوة ،واجلمعيات الأخرى
التي تن�شط يف العمل الدعوي وذلك للوقوف على حالها
وتطوير �أعمالها.
مبين ًا �أن من و�سائل تطوير العمل الدعوي باجلامعة
حث املنت�سبني للجامعة بامل�شاركة يف القوافل ،مع �إتباع
منهج ميحور م�سارات وتوجهات الطالب نحو العمل
الدعوي الإ�سالمي املعتدل ،وا�صطحاب املخرجات

الدعوية متزامنة مع املخرجات الأكادميية.
و�شدد باعزيز على �أهمية �إعادة النظر يف قناعات
�أع�ضاء هيئة التدري�س والعاملني بالعمل الدعوي من
خالل تكوين وعاء يعمل على التقاء املنت�سبني للجامعة
مع بع�ضهم لدعم القيم املركزية وتذكري بع�ضهم
البع�ض بامل�شاركة يف العمل الدعوي وخا�صة القوافل.
وقال باعزيز �أن جتويد و�سائل العمل الدعوي مطلوب
ل�ضمان خمرجات حقيقية ت�صب يف خدمة ر�سالة
اجلامعة ،مطالب ًا باجراء البحوث عن ن�شاط اجلامعة
الدعوي واحتياجاته احلقيقة ميداني ًا وعلمي ًا.
املناق�شات:
وركزت مناق�شات احل�ضور على �أهمية مو�ضوع جتويد
العمل الدعوي وتنفيذ خمرجات هذه املحا�ضرة على
�أر�ض الواقع.
التو�صيات:
وقد خرجت هذه املحا�ضرة بعدد من التو�صيات كما
يلي:
.1احرتام الوقت كقيمة دينية.
.2تقييم عمل اجلمعيات املوجودة باجلامعة لتطوير
�أدائها.
�.3ضرورة م�شاركة جميع املنت�سبني باجلامعة بان�شطة
العمل الدعوي و�أهمها القوافل.
�	.4إتباع اجلامعة منهج ًا ميحور م�سارات وتوجهات
الطالب نحو العمل الدعوي الإ�سالمي املعتدل.
.5جتويد و�سائل العمل الدعوي ل�ضمان خمرجات

حقيقية ت�صب يف خدمة ر�سالة اجلامعة.
.6ا�صطحاب املخرجات الدعوية متزامنة مع املخرجات
الأكادميية.
.7تكوين وعاء يعمل على التقاء املنت�سبني للجامعة مع
بع�ضهم لدعم القيمة املركزية والتحاور حول
�أن�شطة اجلامعة خا�ص ًة العمل الدعوي.
.8و�ضع ا�سرتاتيجية خم�سية دعوية تركز على توفري
البيئة الدعوية.
.9البحث يف ن�شاط اجلامعة الدعوي واحتياجاته
احلقيقة ميداني ًا وعلمي ًا ،وكذلك البحث يف نواجت
ن�شاط اجلامعة الدعوي.
� .10إقامة اال�سبوع الدعوي جلميع املنت�سبني
للجامعة.
 .11ترقية اخلطاب الدعوي باجلامعة.
� .12أن تكون القوافل تقييم للطالب والأ�ستاذ مع ًا.
 .13و�ضع املناهج الدعوية نظري ًا و عملي ًا.
 .14ت�صحيح الأفكار املعادية للإ�سالم والتي ميوج
بها املجتمع عرب برامج دعوية تعد خ�صي�ص ًا لهذا
الغر�ض.
�	.15إيجاد �آلية لربط عالقات التوا�صل الإجتماعي
بني �أفراد اجلامعة.
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أخبار ومناشط

ور�شة عمل اجلودة واالعتماد الأكادميي للكليات التطبيقية ،والهند�سة ()TEBA
حتت رعاية الربوفي�سري كمال حممد عبيد مدير اجلامعة،

�أقامت كلية �إقر�أ لدرا�سات احلا�سوب بالتعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاون مع �إدارة
اجلودة وترقية الأداء يوم اخلمي�س املوافق  11فرباير6102م
بقاعة �إفريقيا للم�ؤمترات ور�شة عمل بعنوان
«Quality assurance and ABET accreditation

»for outcome based education

اجلودة واالعتماد الأكادميي للكليات
التطبيقية والهند�سة (.)TEBA

وقال الأ�ستاذ حممد �صالح عبدالعزيز عميد كلية احلا�سوب
املكلف� ،أن الور�شة متيزت بح�ضور نوعي ُمقدر من اخلرباء

والعلماء وال�سادة عمداء الكليات املختلفة و�ضيوف من جامعات
�أخرى �أبرزها جامعة ال�سودان للعلوم والتكنولوجيا وجامعة
العلوم الطبية وجامعة قاردن �سيتي وجامعة ال�سودان املفتوحة
واملركز القومي للبحوث وغريها من اجلامعات.

وخاطب اجلل�سة الإفتتاحية للور�شة الدكتور الرباء �أبو عبيدة
حممد علي عميد كلية �إقر�أ لدرا�سات احلا�سوب ،مرحب ًا
باحل�ضور و املحا�ضرين القادمني من اخلارج ،متناو ًال
�أهداف الور�شة واجلهد الذي بذل يف �إعدادها.
كما خاطب اجلل�سة الإفتتاحية �أي�ض ًا الربفي�سري حميي
الدين �صديق عبداهلل رئي�س �إدارة اجلودة وترقية الأداء
ممثال لل�سيد مدير اجلامعة مقدم ًا �شكر �إدارته وتقديرها
جلهود املنظمني للور�شة ،م�ؤكد ًا �أن مثل هذه الور�شات
العلمية تعمل على ت�أ�سي�س اجلودة و�إدارتها باجلامعة.
و�أكد رئي�س اجلودة حر�ص اجلامعة على ترقية الأداء
وتطبيق نظام �إدارة اجلودة ال�شاملة و �أهمية ح�صول
الكليات التطبيقية باجلامعة علي �إعتم ـ ـ ـ ــاد الـ (،)TEBA
مو�صي ًا ب�ضرورة اال�ستفادة الق�صوى من �إمكانيات الور�شة.
هذا وقد �أفادنا اال�ستاذ حممد �صالح عبدالعزيز عميد كلية
احلا�سوب املكلف ومدير الور�شة باملعلومات التالية:

�أهداف الور�شة:
1.1ت�سليط ال�ضوء علي برنامج ( )TEBAاجلودة
واالعتماد الأكادميي لكليات الهند�سة والكليات
التطبيقية لن�شر ثقافة اجلودة ال�شاملة يف

14

الجودة  -ذوالحــجـة  1437هـ ســبتمبر 2016م

م�ؤ�س�سات التعليم العايل.
2.2تبادل الر�ؤى والأفكار واخلربات بني امل�شاركني
حول مو�ضوع الور�شة.
املُتحدثون:
م

اال�سم

1

د.احمد طالب (لبنان)

2

د.حممد ال�شرجبي
(اليمن)

3

د .الدين عثمان حممد

اجلهة
خبري اجلودة واالعتماد وع�ضو جمل�س
االعتماد الأكادميي
بكلية علوم

رئي�س ق�سم اجلودة
احلا�سوب بجامعة جنران
خبري اجلودة ورئي�س ق�سم نظم
املعلومات بجامعة جنران
خبري اجلودة ورئي�س علوم احلا�سوب
بجامعة جنران

اجلهات امل�شاركة:
م

اجلهات من داخل اجلامعة

م

من خارج اجلامعة

1

�إدارة اجلودة وترقية الأداء

14

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

2

كلية درا�سات احلا�سـ ــوب

15

وزارة الرتبية والتعليم

3

كلية العلوم البحتة والتطبيقية

16

املركز القومي للبحوث

4

كلية الهند�سة

17

جامعة اخلرطوم

5

كلية التمري�ض

18

جامعة ال�سودان للعلوم والتكنولوجيا

6

كلية علوم النفط واملعادن

19

جامعة قاردن �سيتي

7

كلية الآداب

20

جامعة العلوم الطبية

8

كلية الإعالم

21

جامعة كرري

9

كلية العلوم الأ�سرية وتنمية املجتمع

22

جامعة ال�سودان املفتوحة

10

مركز يو�سف اخلليفة

-

11

معهد البحوث والدرا�سات الإفريقية

-

12

املركز الإ�سالمي الإفريقي

-

13

معهد درا�سات الكوارث والالجئني

-

اجلل�سة الأويل:
1.1مقدمة عامة حول مو�ضوع اجلودة والأهداف العامة
للور�شة ونواجت التعلم التي �سيكت�سبها الدار�س بنهاية
الور�شة.
2.2ت�أ�صيل اجلودة من القران الكرمي و�أهمية اجلودة و�أهمية
االعتماد.

3.3التعليم القائم على املحتوى مقارنة بالتعليم القائم على
النتائج (.) EBC .sv EBO
4.4تخللت اجلل�سة الأوىل نقا�شات حول:
−ما يحتاجه التعليم العام يف ال�سودان.
−االحتياجات العامة لتطبيق اعتماد
 TEBAمب�ؤ�س�سات التعليم العايل بال�سودان.
5عر�ضت اجلل�سة:
.5
−املخططات االن�سيابية لعمليتي EBO.
−عمليات التقييم الأ�سا�سية يف EBC.
−االعتماد يف EBC.
6قدمت الور�شة احلقائق الأربعة الواجب معرفتها
.6
عن �إعتماد الـ TEBA.
7ختمت اجلل�سة بعر�ض قيمة احل�صول على معايري
.7
 TEBAواملعايري التف�صيلية للح�صول على االعتماد.
اجلل�سة الثانية:
1.1تناولت تنوير عام حول نواجت التعلم اخلا�صة بالطالب.
2.2ت�صنيفات نواجت التعلم وفق ًا ملا ن�صه العامل بنجامني
بلوم.
3.3تق�سيمات بلوم املعرفية ،والفرق بني الأهداف والنتائج.
�4.4أهمية نواجت التعلم ،وفوائده ،واخل�صائ�ص اجليدة
لكتابة نواجت التعلم.
 OLC5 .5من النظرية �إيل التطبيق ،وامل�شاكل العامة يف
كتابةOLC.
اجلل�سة الثالثة:
1.1تناولت نواجت التعلم ،و مت فيها تق�سيم امل�شاركني
ملجموعات عمل للتدرب على �إحكام ال�صياغة اجليدة
لنواجت التعلم لبع�ض املناهج املختارة.
خال�صات:
خل�صت الور�شة على �أن:

1.1االعتماد الأكادميي يقوم على تبني اجلامعة فكر التقومي
الذاتي ،والعمل على التطوير امل�ستمر للذات.
2.2االعتماد الأكادميي يتطلب التخطيط اال�سرتاتيجي
ل�ضمان م�ستويات عالية ومناف�سة للمخرجات املتعلقة
بوظائف اجلامعة املعروفة (التعليم ،البحث العلمي،
خدمة املجتمع) ،وت�شرتط جهات منح االعتماد وجود
خطة �إ�سرتاتيجية طموحة للجامعة.
3.3االعتماد الأكادميي ي�ستبدل فل�سفة التعلم بفل�سفة التعليم،
ومن هنا تكون الأولوية ملا ينبغي �أن يتعلمه الطالب ولي�س
ملا يرغب الأ�ستاذ يف تعليميه ،ويرتتب على ذلك بال�ضرورة
�إعطاء �أهمية ق�صوى لكيفية حتديد نتاجات تعلم الطالب
يف �صورة قابلة للمالحظة والقيا�س كمخرجات تعليمية
قوية.
�4.4أن االعتماد الأكادميي يعني جامعة منتجة للبحث العلمي،
متفاعلة مع املجتمع املحلي والعاملي� ،إذ ي�شغلها ب�شكل
رئي�س خدمة املجتمع املحلي والعاملي ،وتلبية حاجاته ،كل
ذلك يجعلنا نتيقن �أن االعتماد الأكادميي واقع ،و�ضرورة
ملحة.
تو�صيات الور�شة:
و�أو�صت الور�شة بالآتي:
�1ضرورة �إدراج ال�سعي للح�صول علي االعتماد
.1
الأكادميي للـ  TEBAباخلطة الإ�سرتاتيجية لكليات درا�سات
احلا�سوب وكليات الهند�سة والعلوم بجامعة �أفريقا العاملية.
�2ضرورة تفعيل الهيئة امل�ستقلة لالعتماد الأكادميي
.2
بوزارة التعليم العايل على م�ستوى ال�سودان ،لتعمل على
تهيئة البيئة املالئمة لتطبيق معايري اجلودة على م�ؤ�س�سات
التعليم العايل يف حملي ًا ،وفق املعايري الدولية.
3التو�سع يف �إن�شاء الربامج النوعية اجلديدة
.3
يف علوم احلا�سوب لتلبية احتياجات �سوق العمل.
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م�ؤمتر ق�ضايا املر�أة املعا�صرة وحوار احل�ضارات
اخلرطوم يف ورقته «النظر للمر�أة املعا�صرة من خالل
حتت رعاية ال�سيد امل�شري عمر ح�سن �أحمد الب�شري
رئي�س اجلمهورية ،وبت�شريف الفريق الركن بكري ح�سن �صالح
النائب الأول لرئي�س اجلمهورية ،ورئا�سة الدكتورة عفاف
�أحمد حممد الأمني العام لالحتاد الن�سائي اال�سالمي العاملي
نظم الإحتاد امل�ؤمتر التفاعلي حول ق�ضايا املر�أة املعا�صرة
وحوار احل�ضارات يف الفرتة من  8-7فرباير 2016م بقاعة
ال�صداقة باخلرطوم حتت �شعار»نحو �إمر�أة فاعلة يف ظل
التحديات املعا�صرة».
وقالت الأ�ستاذة منال مطر يعقوب من�سق وحدة
اجلودة التي �شاركت يف هذا امل�ؤمتر� ،أن امل�ؤمتر وجد �إهتمام ًا
حملي ًا وعاملي ًا حيث �شارك يف امل�ؤمتر �ستة و�سبعني من اخلرباء
والعلماء ووفود من �ست وع�شرين دولة ميثلون �أع�ضاء جمل�س
�أمناء االحتاد الن�سائي الإ�سالمي العاملي مب�شاركة فروع
االحتاد من الدول املختلفة.
وهدف امل�ؤمتر �إىل تطوير املر�أة امل�سلمة ملواكبة
الق�ضايا املعا�صرة لتفريغ مكانتها والإرتقاء مب�شاركتها متكني
قيم الت�سامح والتعاونن وذلك من خالل �أربع حماور وهي:
الدين والتدين،الواجبات واحلقوق ،الفقه والت�أ�صيل ،العوملة
.وحتديات ال�سالم والتنمية
و تناول امل�ؤمتر عدد من الأوراق ،حيث تناولت
الربوفي�سري �أماين برهان الدين لوبي�س من �إندوني�سيا «دور
املر�أة املعا�صرة يف بناء وا�ستدامة ون�شر ثقافة ال�سالم ودورها
و�أو�ضاعها يف حوار االديان».
وتناول الربوفي�سري عامر عبا�س حمد من جامعة
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قراءة يف كتيب «دية املر�أة يف الفقه الإ�سالمي» ل�سماحة
ال�شيخ �أحمد بن عبدالعزيز املبارك .ومن جامعة
اخلرطوم كذلك �شارك يف امل�ؤمتر الربوفي�سري عبداهلل
حممد �أحمد مبو�ضوع عن «دور املر�أة يف الأدب والفن».
و�شاركت يف امل�ؤمتر �أي�ض ًا الدكتورة �إقبال �أبودوم
من جامعة امدرمان اال�سالمية بورقة بعنوان «املر�أة
و�إدارة التدافع احل�ضاري ،مناذج من القر�آن الكرمي».
كما �شارك اال�ستاذ �إبراهيم الكاروري مبو�ضوع «املر�أة
ور�سالتها يف ترقية البناء احل�ضاري االن�ساين ،قراءة
من خالل ن�سق القيم اال�سالمية».
وقدمت كل من الدكتورة نزيهة معاريج ورقة
«فطرة التدين وم�ؤ�س�سة اال�سرة» ،والدكتورة هويدا
�صالح الدين العتباين ورقة «منهجية املر�أة يف �إر�ساء
احلوار وثقافة ال�سالم»� .أما اال�ستاذة �سيدة حممود
من الرابطة العاملية للمنظمات الن�سائية الإ�سالمية
فقد تناولت «اال�ستالب الثقايف و�إعادة بناء املفاهيم،
اال�ستغالل والعنف كما وردا بالوثائق الأممية»،
وحتدثت الدكتورة فاطمة �سامل عن «التطوير الفقهي
لنوازل ق�ضايا املر�أة امل�ستحدثة والأو�ضاع املتغرية
للح�ضارات».
و�شارك يف امل�ؤمتر كذلك الدكتور حممد احلرب
يو�سف يف مو�ضوع عنوانه «املر�أة والتطرف الديني
والغلو» ،والدكتورة فاطمة عبدالرحمن مبو�ضوع
«احلقوق والواجبات يف الأ�سرة».

�أ�سا�سيات الأحياء اجلزيئية
واملعلومات احليوية
مبباركة من �إدارة املعامل وحتت �إ�شراف �إدارة اجلودة
وترقية الأداء �أقامت كلية العلوم مبعامل الأحياء الدقيقة دورة
�أ�سا�سيات الأحياء اجلزيئية واملعلومات احليوية يف الفرتة من
 31يناير  10 -فرباير 2016م
وجاءت فكرة �إقامة الدورة مببادرة من الأ�ستاذ
منري نا�صر حميدان رئي�س ق�سم الأحياء بكلية العلوم البحتة
والتطبيقية مب�شاركة ( )15متدرب ًا حتت �إ�شراف املدرب
�أحمد حممد �أحمد حممد.
وخاطب الدورة يف نهايتها ال�سيد رئي�س �إدارة اجلودة
وال�سيد رئي�س الإدارة الفنية للمعامل وال�سيد عميد كلية العلوم
البحتة والتطبيقية م�شيدين بنجاح الدورة وان�ضباط املتدربني
مقدمني �شكرهم للمدرب على جهده يف حتقيق �أهداف الدورة
ثم مت توزيع �شهادات احل�ضور للمتدربني.
وكانت الدورة قد خل�صت �إىل عدد من التو�صيات
لتح�سني الأداء �أهمها:
 .1تخ�صي�ص معمل متكامل وخا�ص بعلم الأحياء الدقيقة
اجلزيئية وتوفري املواد الأ�سا�سية التي يحتاجها املتدرب
لتطبيق التجارب.

تنمية مهارات القيادة اجلامعية
�أو�صت دورة تنمية مهارات القيادة اجلامعية ب�أهمية
�إقامة دورات متخ�ص�صة يف �إدارة الوقت ،والتوا�صل الفعال،
و�إقامة دورات يف فن �إ�صدار الأوامر ومعاجلة التذمرات.
وكان الربوفي�سري ال�صديق ال�شيخ حياتي مدير جامعة
اخلرطوم الأ�سبق قد حا�ضر الدورة التي �أقيمت بقاعة
النجا�شي يف يوم ال�سبت املوافق 27فرباير من هذا العام
مب�شاركة ( )41من عمداء الوحدات العلمية ور�ؤ�ساء الإدارات
ومدراء املراكز واملعاهد.
وهدفت الدورة �إىل �إعداد امل�شاركني نظري ًا وعملي ًا
ملمار�سة الأدوار القيادية بفاعلية وكفاءة بوا�سطة تنمية
املفاهيم الإدارية لدى القيادات وتزويدهم ب�أ�ساليب الإدارة
مع �ضرورة �إدراك القيادات الإدارية للمتغريات احلديثة
وت�أثريها على الإدارة والعمل ،وامل�شاركة الفعالة والتفكري
العلمي واالبتكار حلل امل�شكالت ،واكت�شاف العنا�صر القيادية
و�إعدادها وتقييمها.
ويف ختام الدورة خاطب الربوفي�سور حمي الدين �صديق
عبد اهلل رئي�س �إدارة اجلودة وترقية الأداء �شاكر ًا الإخوة
العمداء على ا�ستجابتهم حل�ضور الور�شة و�صربهم اجلميل
على زمن تنفيذ الور�شة .كما حتدث نياب ًة عن الإخوة العمداء

 .2ا�ستمرار ق�سم الأحياء يف موا�صلة التدريب مع توفري

الدكتور �أحمد الريح يو�سف �أبو عاقلة عميد كلية الرتبية،
مقدم ًا �شكره للمدرب الربوفي�سور ال�صديق حياتي واحل�ضور

يتم التمكن من التح�صل على نتائج �صحيحة يعتمد عليها.

الكرمي والقائمني على تنفذ الدورة متمني ًا املزيد من الدورات

الأجهزة و توفري املحاليل اخلا�صة بالأحياء اجلزيئية حتى
 .3تهيئة مكان منا�سب للمحا�ضرات على �أن يكون املعمل
للتطبيق فقط.

والور�ش التدريبية لتنمية القيادات الإدارية باجلامعة.
كما �أكد الدكتور �أحمد الريح عن مدى ا�ستفادتهم من
الدورة التي اهتمت ب�صقل مهارات القائد وفنون القائد
الناجح وفنون �إدارة الوقت واالت�صال وفنون �إ�صدار الأوامر.
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موضـوع
العـــدد

�إتقان العمل ثمرة الإح�سان
�أ.د.عبا�س حمجوب -

الإن�سان امل�سلم يفرت�ض فيه �أن تكون �شخ�صيته
�إيجابية ،مقبلة على احلياة ،متفاعلة معها ،ولأن
الإن�سان امل�سلم مطالب با�ستيفاء �شروط اخلالفة يف
الأر�ض وال�سعي يف مناكبها عباد ًة هلل ،و�إعمار ًا للأر�ض،
وا�ستفادة مما فيها من ثروات وخريات ال ي�صل �إليها
�إال بالعمل والعمل اجلاد ،لذلك كانت مطالبة الر�سول
�صلى اهلل عليه و�سلم �أن يتقن الإن�سان عمله�( .إن اهلل
يحب �إذا عمل �أحدكم عم ًال �أن يتقنه) .1فالإتقان �سمة
�أ�سا�سية يف ال�شخ�صية امل�سلمة يربيها الإ�سالم فيه
منذ �أن يدخل فيه ،وهي التي حتدث التغيري يف �سلوكه
ون�شاطه ،فامل�سلم مطالب بالإتقان يف كل عمل تعبدي
�أو �سلوكي �أو معا�شي؛ لأن كل عمل يقوم به امل�سلم بن ّية
العبادة هو عمل مقبول عند اهلل
ُيجازى عليه �سواء كان عمل دنيا �أم �آخرة .قال
تعاىلُ {:ق ْل ِ�إ َّن َ�صال ِتي َو ُن ُ�س ِكي وَمحَ ْ َ
ياي وَممَ ا ِتي للِ َهّ ِ
َر ِّب ا ْلعالمَ ِ َني ( )162ال َ�ش ِر َ
يك َل ُه َو ِبذ ِل َك �أُ ِم ْرتُ َو�أَ َنا �أَ َّو ُل
المْ ُ ْ�س ِل ِم َني ( .)})163الأنعام.163-162 :
وتتمثل عملية الإتقان يف تعلُّم امل�سلم لل�صالة
و�أدائها ب�أركانها و�شروطها التي تد ّرب امل�سلم على
الإتقان املادي الظاهري ،بل على الإتقان الداخلي
النف�سي املتمثل يف مراقبة اهلل عز وجل واخلوف منه،
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�شبكة امل�شكاة الإ�سالمية

فهل نحن نربي الآن يف جمتمعنا امل�سلم ال�شخ�صية
امل�سلمة التي تهتم ب�إتقان �أمور احلياة كلها؟ فردية �أو
جماعية؟ وهل �سبب تخلفنا وت�أخرنا يرجع �إىل فقدان
هذه اخلا�صية؟ وما قيمة ال�شعائر والو�سائل التعبدية
التي ال تغري يف �سلوك الإن�سان ومنط حياته وو�سائل
�إنتاجه؟
�إننا نفتقد الرتبية الأ�سرية واملدر�سية
واالجتماعية ،التي جتعل عمل الإتقان يف حياتنا مهارة
داخلية تعرب عن قوة ال�شخ�صية التي تك�سب الإن�سان:
االتزان ،والثقة ،واالطمئنان ،والتفرد� ،إىل جانب
اكت�ساب املهارة املادية واحلركية.
�إننا مطالبون برت�سيخ هذه القيمة الرتبوية
احلياتية يف واقعنا و�سلوكنا؛ لأنها متثل معيار �سالمة
الفرد وقوة �شخ�صيته و�سمة التغيري احلقيقي فيه،
كما �أننا مطالبون ببذل اجلهد كله يف �إتقان كل عمل
يف احلياة يطلب منا �ضمن واجباتنا احلياتية �أو
التعبدية.
وعادة الإتقان يك�سب الأمة امل�سلمة الإخال�ص يف
العمل الرتباطه باملراقبة الداخلية ،كما �أنه جترد العمل
من مظاهر النفاق والرياء ،فكثري من النا�س يتقن
عمله ويج ّوده �إن كان مراقب ًا من رئي�س له� ،أو ق�صد
به حتقيق غايات له� ،أو �سعى �إىل ال�سمعة وال�شهرة؛

وذلك لأنه يفتقد املراقبة الداخلية التي جتعله ي�ؤدي
عمله ب�إتقان يف كل احلاالت دون النظر �إىل االعتبارات
التي اعتاد بع�ضهم عليها.
ظاهرة ح�ضارية:
فالإتقان كما قلنا هدف تربوي ،ومن �أ�س�س الرتبية
يف الإ�سالم ،لأن الإتقان يف املجتمع امل�سلم ظاهرة
�سلوكية تالزم امل�سلم يف حياته ،واملجتمع يف تفاعله
و�إنتاجه ،فال يكفي الفرد �أن ي�ؤدي العمل �صحيح ًا بل ال
بد �أن يكون �صحيح ًا ومتقن ًا ،حتى يكون الإتقان جزء ًا
من �سلوكه الفعلي.
والإتقان يف املفهوم الإ�سالمي لي�س هدف ًا �سلوكي ًا
فح�سب ،بل هو ظاهرة ح�ضارية ت�ؤدي �إىل رقي اجلن�س
الب�شري ،وعليه تقوم احل�ضارات ،ويعمر الكون ،وترثى
احلياة ،وتنع�ش ،ثم هو قبل ذلك كله هدف من �أهداف
الدين ي�سمو به امل�سلم ويرقى به يف مر�ضاة اهلل
والإخال�ص له؛ لأن اهلل ال يقبل من العمل �إال ما كان
خال�ص ًا لوجهه ،و�إخال�ص العمل ال يكون �إال ب�إتقانه.
ولعلنا نالحظ �أن من �أ�سباب التخلف يف املجتمعات
الإ�سالمية افتقادها خا�صية الإتقان كظاهرة �سلوكية
وعلمية يف الأفراد واجلماعات ،وانت�شار ال�صفات
املناق�ضة للإتقان :كالفو�ضى ،والت�سيب ،وفقدان
النظام ،وعدم املباالة بقيمة الوقت ،واختفاء الإح�سا�س
اجلمعي ،والإهمال ،والغ�ش ،واخلديعة ،وهذا منعك�س
يف فقدان امل�سلمني للثقة يف كل �شيء ينتج يف بالدهم
مع ثقتهم يف ما ينتج يف غري بالد امل�سلمني.
وال�شباب امل�سلم يتعر�ض للكثري من املخاطر
بفقدان هدف الإتقان يف املنا�شط املتعلقة به ،بينما
كان امل�سلمون الأوائل يحر�صون على تعليم ال�شباب

�إتقان العمل حتى كان طالب الطب مطالب ًا بتح�سني
خطة و�إتقانه لها قبل �أن يتعلم مهنة الطب ،ليكون
الإتقان �سمة خلقية �سلوكية ،وقيمة �إن�سانية .و�صفة
الإتقان و�صف اهلل بها نف�سه لتنقل �إىل عباده .قال
تعاىلَ (:و َت َرى الجْ ِ َب َال تحَ ْ َ�س ُب َها َج ِام َد ًة َو ِه َي تمَ ُ ُّر َم َّر
ري بمِ َ ا
اب ُ�ص ْن َع َهّ ِ
ال�س َح ِ
الل ا َّل ِذي �أَ ْت َقنَ ُك َّل َ�ش ْيءٍ ِ�إ َّن ُه َخ ِب ٌ
َّ
َت ْف َع ُلونَ )النمل .88
هناك عالقة متداخلة بني الإتقان والإح�سان،
غري �أن الإتقان عمل يتعلق باملهارات التي يكت�سبها
الإن�سان ،بينما الإح�سان قوة داخلية ترتبى يف كيان
امل�سلم ،وتتعلق يف �ضمريه وترتجم �إىل مهارة يدوية
�أي�ض ًا ،فالإح�سان �أ�شمل و�أعم داللة من الإتقان ،ولذلك
كان هو امل�صطلح الذي ركز عليه القر�آن وال�سنة ،وقد
وردت كلمة الإح�سان مب�شتقاتها املختلفة مرات كثرية
يف القر�آن الكرمي ،منها :ما ورد ب�صيغة امل�صدر اثنتي
ع�شرة مرة ،بينما وردت كلمة املح�سنني ثالث ًا وثالثني
مرة ،وب�صيغ ا�سم الفاعل �أربع مرات ،والالفت للنظر
�أنها مل ترد ب�صيغة الأمر �إال مرة واحدة للجماع .قال
الل َو اَل ُت ْل ُقوا ِب�أَ ْي ِدي ُك ْم ِ�إلىَ
تعاىل�(:أَن ِف ُقوا فيِ َ�س ِب ِيل َهّ ِ
ال َّت ْه ُل َك ِة َو�أَ ْح ِ�س ُنوا �إِ َّن َهّ َ
الل ُي ِح ُّب المْ ُ ْح ِ�س ِننيَ) البقرة
.195
وكما ذكر الأ�ستاذ �سعيد حوى يف كتابه جند اهلل
ثقافة و�أخالق ًا� :إن الإح�سان ذو جانبني ،عمل احل�سن
�أو الأح�سن ثم ال�شعور �أثناء العمل ب�أن اهلل يرانا �أو
ك�أننا نراه ،وهذا هو تعريف الر�سول �صلى اهلل عليه
و�سلم للإح�سان بـ�( :أن تعبد اهلل ك�أنك تراه ،ف�إن مل
تكن تراه ف�إنه يراك([ ،1فالإح�سان مراقبة دائمة هلل،
و�إح�سا�س بقيمة العمل ،وعلى هذا تندرج كل عبادة
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�شرعية� ،أو �سلوكية �أو عائلية حتت م�صطلح الإح�سان
الذي يعني انتقاء الأح�سن يف كل �شيء ،فال�شخ�صية
امل�سلمة تتميز بالإح�سان الذي يرتبط بالتقوى وعرب
عنه كمرحلة �سامية من مراحل الإميان امل�صاحب
للعمل ،يقول تعاىلَ (:ل ْي َ�س َع َلى ا َّل ِذينَ � َآم ُنوا َو َع ِم ُلوا
ات ُج َنا ٌح ِفي َما َط ِع ُموا �إِ َذا َما ا َّت َقوا َّو� َآم ُنوا
ال�صالحِ َ ِ
َّ
ات ُث َّم ا َّت َقوا َّو� َآم ُنوا ُث َّم ا َّت َقوا َّو َ�أ ْح َ�س ُنوا
ال�صالحِ َ ِ
َو َع ِم ُلوا َّ
َو َهّ ُ
الل ُي ِح ُّب المْ ُ ْح ِ�س ِننيَ) املائدة .93
ف�إذا كان امل�سلم مطالب ًا بالعبادة ،والعمل
املرتجم للإميان ف�إنه مطالب دائم ًا بالإح�سان يف
العمل واحلياة ،غري �أن هناك تفاوت ًا يف جماالت
الإح�سان حيث ركز القر�آن الكرمي ،يف طلب الإح�سان
يف �أمور منها :الإح�سان �إىل الوالدين ،مع دوام
الإح�سان يف كل �شئ ،يقول اهلل تعاىلَ ( :و ْاع ُبدُوا َهّ َ
الل
َو اَل ُت ْ�ش ِر ُكوا ِب ِه َ�ش ْي ًئا َو ِبا ْل َوا ِل َد ْي ِن �إِ ْح َ�سا ًنا َو ِب ِذي ا ْل ُق ْر َبى
َوا ْل َيت ََامى َوالمْ َ َ�س ِاك ِني َوالجْ َ ا ِر ِذي ا ْل ُق ْر َبى َوالجْ َ ا ِر الجْ ُ ُن ِب
ال�س ِب ِيل َو َما َم َل َك ْت �أَيمْ َ ا ُن ُك ْم ِ�إ َّن
ال�ص ِاح ِب ِبالجْ َ ِ
َو َّ
نب َوا ْب ِن َّ
َهّ َ
الل اَل ُي ِح ُّب َمن َكانَ مخُ ْ ت اًَال َف ُخو ًرا) الن�ساء (، )36
فالإح�سان بن�ص هذه الآية انفتاح على قطاعات كثرية
يف املجتمع ،يطالب امل�سلم بالتعامل معها ،والتفاعل
على �أ�سا�س من التقوى واحلر�ص على اجلماعة ،حتى
يكون اجلهد املبذول يف �سبيل الإح�سان �إليها ذا قيمة
اجتماعية يراعى فيها ر�ضاء املوىل عز وجل لقوله
تعاىلَ ( :و ِ�إ ِن ْام َر�أَ ٌة َخا َف ْت ِمن َب ْع ِل َها ُن ُ�شو ًزا �أَ ْو ِ�إ ْع َر ً
ا�ضا
ال�ص ْل ُح
َفلاَ ُج َن َاح َع َل ْي ِه َما �أَن ُي ْ�ص ِل َحا َب ْي َن ُه َما ُ�ص ْل ًحا َو ُّ
الن ُف ُ�س ُّ
ال�ش َّح َو�إِن تحُ ْ ِ�س ُنوا َو َت َّت ُقوا َف�إِ َّن
َخيرْ ٌ َو�أُ ْح ِ�ض َر ِت َْ أ
َهّ َ
الل َكانَ بمِ َ ا َت ْع َم ُلونَ َخ ِب ًريا)الن�ساء .128
والر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم يربط بني الإتقان
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والإح�سان فيقول�(( :إن اهلل كتب الإح�سان على كل
�شئ ف�إذا قتلتم ف�أح�سنوا القتلة ،و�إذا ذبحتم ف�أح�سنوا
الذبحة) ،2فالإح�سان هنا مرادف لكلمة الإتقان ،وقد
�أراد الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم �أن يزرع بذلك
الرحمة يف قلب امل�سلم ،ويك�سبه عادة الإتقان يف العمل
حتى ولو مل يكن للعمل �آثار اجتماعية كالذبح الذي
ينتهي ب�إمتام العمل كيفما كان.
و�أول عمل يتطلب الإتقان يف حياة امل�سلم ،هو:
ال�صالة حيث يطالب بها يف ال�سابعة وي�ضرب عليها
يف العا�شرة ،ف�إذا و�صل مرحلة ال�شباب والتكليف كان
متقن ًا لل�صالة جمود ًا لها حم�سن ًا �أداءها ،فامل�سلم يف
ال�صالة يتقن عدد ًا من املهارات املادية واملعنوية،
ف�إقامة ال�صالة وما يطلب فيها من خ�شوع وا�ستح�ضار
لعظمة اخلالق ،وطم�أنينة اجلوارح ،وت�سوية ال�صفوف،
ومتابعة الإمام ،ثم ممار�سة ال�صالة خم�س مرات يف
اليوم ،كل هذه من املمار�سات التي تتطلب التعود على
الإتقان حتى تنتقل هذه العادة من ال�صالة �إىل �سائر
�أعمال امل�سلم اليومية دنيوية �أو �أخروية.
�إن الإح�سان دعوة �إىل �إيجاد ال�شخ�صية املثلى،
ال�شخ�صية التي اجتهت حركة املجتمع وجهود الرتبية
�إىل �إيجادها ،هذه ال�شخ�صية متثل املثالية التي حتققت
يف واقع املجتمع امل�سلم يف املا�ضي ،وميكن �أن تتحقق
يف واقعنا �إذا توافرت ال�شروط املو�ضوعية لتحقيقها،
وقد اخت�صر القر�آن الكرمي ال�صورة الإن�سانية
املثالية يف �آية واحدة ،يقول تعاىل( َو ِ�إ ْذ �أَ َخ ْذ َنا ِمي َث َاق
َب ِني ِ�إ ْ�س َرا ِئ َيل اَل َت ْع ُبدُونَ ِ�إ َاّل َهّ َ
الل َو ِبا ْل َوا ِل َد ْي ِن ِ�إ ْح َ�سا ًنا
ا�س ُح ْ�س ًنا
َو ِذي ا ْل ُق ْر َبى َوا ْل َيت ََامى َوالمْ َ َ�س ِاك ِني َو ُقو ُلوا ِلل َّن ِ

ال�صلاَ َة َو�آ ُتوا َّ
الز َكا َة ُث َّم َت َو َّل ْيت ُْم ِ�إ َاّل َق ِليلاً ِم ْن ُك ْم
َو�أَ ِقي ُموا َّ
َو�أَ ْنت ُْم ُم ْع ِر ُ�ضون)البقرة ،83وللو�صول �إىل �شخ�صية
امل�سلم التي حتققت فيه معاين الإح�سان نرى �أن الأمر
يحتاج �إىل جماهدة �شديدة للنف�س تتحقق فيها كثري
من ال�صفات ،منها قول اهلل تعاىل :الذين ينفقون
يف ال�سراء وال�ضراء والكاظمني الغيظ والعافني عن
النا�س واهلل يحب املح�سنني)�آل عمران .134
ولأن الإح�سان جماهدة وجهاد يقول �سبحانه
وتعاىل :والذين جاهدوا فينا لنهدينهم �سبلنا و�إن اهلل
ملع املح�سنني) (العنكبوت 69وقد و�صف اهلل �سبحانه
الأنبياء جميع ًا ب�أنهم من املح�سنني الذين ي�ستحقون
ح�سن اجلزاء عند اهلل؛ لأنهم كانوا يجاهدون �أنف�سهم
خوف ًا من اهلل وتقوى ،يقول اهلل تعاىل� :إن املتقني
يف جنات وعيون �آخذين ما �آتاهم ربهم �إنهم كانوا
قبل ذلك حم�سنني كانوا قلي ًال من الليل ما يهجعون
وبالأ�سحار هم ي�ستغفرون ويف �أموالهم حق لل�سائل
واملحروم) الذاريات .19-17
و�إىل جانب املجاهدة هناك و�سيلة �أخرى الكت�ساب
�صفة الإح�سان ،وهي :الإقبال على اهلل بالطاعة
والعبادة والذكر ،يقول اهلل تعاىل� :إن �أح�سنتم �أح�سنتم
لأنف�سكم و�إن �أ�س�أمت فلها)(الإ�سراء ).7
والإح�سان يف �أمور الدنيا ي�شمل :احلياة كلها �إذ
�أن احلياة ال تنموا وال تزدهر ،واحل�ضارات ال تبنى
وال تتقدم �إال بالإح�سان (�إح�سان التخطيط ،و�إح�سان
التنفيذ ،و�إح�سان التقدير)� ،إن اهلل كتب الإح�سان على
كل �شئ ،وامل�سلم ال يرتبى على الإح�سان �إ ّال �إذا ق�صد
الإح�سان يف تفاعله مع املجتمع ،لي�س بق�صد اللياقة
االجتماعية املظهرية؛ بل بق�صد مراعاة حق الإن�سان

وحق الأخوة الإ�سالمية يف �إح�سان التعامل على قاعدة
من الأمانة وال�صدق والإخال�ص والتقوى ،وامل�س�ؤولية
االجتماعية املتجذرة يف وجدانه وكيانه.
الإح�سان �إيجابية ،وامل�سلم مطالب بان يكون
الإح�سان هدفه ،وغايته؛ لأن اهلل ي�أمر بالعدل
والإح�سان قو ًال وعم ًال ،يقول تعاىل :وقل لعبادي
يقولوا التي هي �أح�سن)[الإ�سراء  ،53ويقول تعاىل:
ليجزيهم اهلل �أح�سن ما كانوا يعملون)[التوبة ،121
وكذلك ف�إن الإ�سالم توجه يف تربيته �إىل جمتمع العمل
ليكون متقن ًا ،كما علمنا ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم :وجعل الإ�سالم العمل املعيار الأوحد ملا يك�سبه
الإن�سان يف احلياة ،وجعل �إتقان العمل عبادة حتبب
العامل �إىل اهلل ،وحتقق له �سر ا�ستخالفه ووجوده،
فاملجتمع العامل هو املجتمع املنتج الذي يعتمد �أفراده
يف ك�سبهم على جهدهم الع�ضلي والفكري ،لذلك دعا
الإ�سالم �إىل العمل وباركه وجعل له جزاء يف الآخرة
مع جزاء الدنيا.
ا�ستغالل الإن�سان وحق العامل:
كما �أن الإ�سالم يحرم ا�ستغالل الإن�سان ،و�سلب
جهده وطاقته ،كما �أكد الإ�سالم على حق العامل يف
ملكية �أجره وحمايته والوفاء له والتعجيل ب�إعطاء
الأجري حقه قبل �أن يجف عرقه ،بل جعل الإ�سالم
كل عمل يقوم به امل�سلم طاعة هلل �إذا ق�صد م�صلحة
الب�شر و�أتقنه و�أخل�ص فيه ،وجعل العمل عبادة وقربى
يعترب من �أعظم الدوافع لبذل اجلهد وكرثة الإنتاج،
ويف املقابل حرم الإ�سالم البطالة وعابها فجعل اليد
العليا خري ًا من اليد ال�سفلى وح�ض على العمل ،حيث
يقول الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم :لأن ي�أخذ �أحدكم
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حبله في�أتي بحزمة احلطب على ظهره فيبيعها فيكف
اهلل بها وجهه خري له من �أن ي�س�أل النا�س �أعطوه �أو
منعوه)[.3
و امل�شكلة �أننا نقر هذه املبادئ نظري ًا ونحدث عنها
كثري ًا ،ولكننا ال نرتجمها يف واقع جمتمعنا الذي يتميز
ب�ضعف الإنتاج ،والتهرب من العمل ،وعدم الإتقان بل
يحمل قيم ًا فكرية نحو العمل خمالفة ملفهوم الإ�سالم.
جمتمعنا يحتاج �إىل تغيري جذري يف مفاهيم
العمل و�أهمية الإنتاج ،ويحتاج �إىل تعليم مكثف لأهمية
الإتقان لكل عمل يقوم به ،فنحن ال نتعلم من ديننا وال
نتعلم من غرينا ،وتربيتنا الأ�سرية واملدر�سية واحلياتية
ال تقوم على �أهمية �أن تعمل وتكد وجتتهد وتبني يف
احلياة ،بل �إن املفاهيم اخلاطئة ال تفرق بني التكافل
كقيمة حياتية ،والتواكل والتكا�سل كعيوب �سلوكية
وحياتية ،و�إىل الآن مل تو�ضع الربامج التي �ستغري من
�أ�ساليب العمل.
مفاهيم الإنتاج يف التعليم:
و مفاهيم الإنتاج يف امل�ستقبل والتعليم العام
واجلامعي يف بالدنا يدالن على �أننا ال ن�سعى لتغيري
هذا املجتمع �إىل الأف�ضل والأح�سن ،و�سنظل عالة على
غرينا ن�ستهلك ما ي�صنعون وينتجون ،ومنار�س ف�ضيلة
املناق�شة واجلدال والتنظري والتجديد لل�شعارات
والأماين و�أحالم اليقظة التي �أدمنها جمتمعنا.
و املجتمع املتعلم هو املجتمع الذي يب�شر باحل�ضارة
والرفاهية والنظام والتخطيط والإنتاج واالزدهار،
وهو املجتمع املع�صوم من الفو�ضى والت�سيب ،واملرب�أ
من الأمية واجلهل واخلرافة ،وكل مظاهر التخلف
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احل�ضاري والعلمي ،وهو املجتمع الذي يربط الأ�سباب
بامل�سببات ،والنتائج باملقدمات ،ويكت�شف قوانني اهلل
يف الكون ،ويح�سن التعامل معها واال�ستفادة منها ،و�أول
�آيات الوحي كانت دعوة �إىل املجتمع املتعلم املعتمد
على املنهج العلمي.
واملنهج العلمي الذي �أ�صله امل�سلمون وعممه علماء
احلديث ،وقبل ذلك و�ضع �أ�سا�سه القر�آن الكرمي ،هذا
املنهج هو الذي �أوجد جمتمع العلم واحل�ضارة وكان
�سر التقدم وبناء العقلية امل�سلمة على منهجية العلم
والإميان.
والذين يظنون �أن �أكرث امل�ؤ�س�سات الفارغة من
امل�ضامني العلمية احلقيقية ميكن �أن حتدث تغيري ًا
يف املجتمع فه�ؤالء واهمون؛ لأن هذا النوع من التغيري
�سيكون تغيري ًا �شكلي ًا مظهري ًا �أجوف ال قيمة له يف
احلياة وال �أثر له يف عملية التنمية والتقدم ،و�سنظل
نحرث يف البحر ون�ضرب يف حديد بارد.
هوام�ش:
 1متفق عليه� :صحيح البخاري ،كتاب الإميان،
باب �س�ؤال جربيل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،ح رقم
 ، 48وم�سلم كتاب الإميان ،باب بيان الإميان والإ�سالم
والإح�سان ح رقم .9
� 2سنن الرتمذي ،كتاب الديات باب ما جاء يف
النهي عن املثلة ،ح رقم 1329
 3البخاري ،كتاب الزكاة ،باب اال�ستحقاق يف
امل�س�ألة ،ح رقم 1378

�أهمية امل�ؤ�شرات الإح�صائية االلكرتونية
يف تطوير العملية التعليمية
د.محمد دفع اهلل محمد
أ.آمنة إبراهيم عبد اهلل

مقدمة:
�أ�صدرت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي قرار ًا
ب�إن�شاء وحدات �إدارية للإح�صاء الأكادميي يف جميع
امل�ؤ�س�سات التعليمية العليا؛ وذلك دلي ًال على �أهمية
العمليات الإح�صائية يف التعليم العايل.
وال�شاهد �أن �إدارة اجلودة قد اهتمت بهذا اجلانب
منذ �أكرث من �ست �سنوات عندما عينت متخ�ص�ص ًا
يف الإح�صاء الأكادميي يف عام 2009م ،وكانت تعامله
كوحدة �إدارية مكملة لوحدات اجلودة الأخرى.
ويف حقيقة الأمر �أن هذا االهتمام يجب �أن يكون من
جميع كليات اجلامعة ووحداتها الإدارية ،بذلك بالتعاون
مع وحدة الإح�صاء يف توفري البيانات املطلوبة بدقة
و�سرعة ،وذلك الرتباطها بتوفري املعلومات للجهات
العليا داخل اجلامعة وخارجها� ،إ�ضافة �إىل ذلك
اال�ستفادة من هذه املعلومات بعد معاجلتها يف عمليات
التقومي الذاتي وتطوير الأداء الكلي باجلامعة.

ما هو الإح�صاء:
الإح�صاء هو العلم الذي يخت�ص بجمع البيانات
وتبويبها وحتليلها وتف�سريها للو�صول �إىل نتائج ت�ساعد
يف اتخاذ القرارات املنا�سبة.
ماذا نعني بامل�ؤ�شرات:
امل�ؤ�شرات عبارة عن �إح�صائيات ت�صف خ�صائ�ص
و�أداء الإدارات واخلدمات التعليمية؛ للتخطيط والتنب�ؤ
مب�سارات واجتاهات الأعمال؛ لتحقيق الأهداف ب�أقل
التكاليف وب�أقل قدر من الهدر.
�أهمية امل�ؤ�شرات الإح�صائية االلكرتونية يف
تطوير العملية التعليمية:
مما ال�شك فيه �أن هناك �أهمية كبرية ال�ستخدام
امل�ؤ�شرات الإح�صائية يف امل�ؤ�س�سات اجلامعية يف عمل
وحدات �ضمان اجلودة وتقييم الأداء اجلامعي فيها،
والتي حتتاج دائما �إىل هذه امل�ؤ�شرات ،وكذلك احلاجة
�إىل توظيف معطيات التطور العلمي والتكنولوجي
بتقنياته املختلفة ،ومنها :احلا�سوب بتطبيقاته
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املتعددة؛ وذلك من �أجل احل�صول على م�ؤ�شرات
�إح�صائية الكرتونية تعتمد على ا�ستخدام احلا�سوب
وتطبيقاته املختلفة؛ لكي ن�ستطيع من خاللها احل�صول
على معلومات دقيقة ومعاجلة البيانات الإح�صائية
التي تخ�ص متطلبات تقييم اجلودة يف عنا�صر العملية
التعليمية املختلفة من �أجل امل�ساهمة يف تطويرها
وجعلها �أكرث فاعلية وكفاءة ومبا يتنا�سب مع التوجهات
احلديثة يف ا�ستخدام التقنية وتطبيقاتها يف حلقات
العمل والإنتاج يف جميع امل�ؤ�س�سات ،ومنها :امل�ؤ�س�سات
الرتبوية (اجلامعية على وجه اخل�صو�ص)؛ كونها
متتلك الإمكانيات املادية والب�شرية والعلمية الالزمة
لإجناح هذه امل�شاريع والتوجهات.
ومن الأمور الأ�سا�سية التي ازداد االهتمام بها يف الآونة
الأخرية هو مو�ضوع اجلودة ال�شاملة يف امل�ؤ�س�سات
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املختلفة على اختالف �أهدافها و�أ�ساليب العمل بها.
حيث عملت تلك امل�ؤ�س�سات على درا�سة مدى توفر
متطلبات هذه اجلودة فيها ،وخ�ص�صت الإمكانيات
املادية والب�شرية من اجل ذلك كما مت �إن�شاء وحدات
متخ�ص�صة بدرا�سة اجلودة وتقييم الأداء تهدف �إىل
مراقبة وتقييم �سري العمل يف تلك امل�ؤ�س�سات وتقييمه
وحتديد الأمور االيجابية لغر�ض تعزيزها وتطويرها
وكذلك الأمور ال�سلبية لغر�ض معاجلتها وتالفيها يف
امل�ستقبل ومن اجل �أن تعطي �صورة دقيقة ووا�ضحة عن
جميع عنا�صرها وخ�ص�صت الأموال الالزمة لذلك.
لقد عملت امل�ؤ�س�سات التعليمية مبختلف مراحلها
الدرا�سية وخا�صة اجلامعية منها �ش�أنها �ش�أن
امل�ؤ�س�سات الأخرى يف هذا االجتاه ،و�أن�ش�أت وحدات
متخ�ص�صة لهذه الغر�ض (وهو ما يطلق عليه وحدة

�ضمان اجلودة وتقييم الأداء اجلامعي �أو �أي م�سمى
�آخر) �ضمن نف�س املجال والأهداف .حيث خ�ص�صت
لها العنا�صر الب�شرية ،والإمكانيات الأخرى الالزمة
للقيام مبهام عملها ،ومراقبة �سري العملية التعليمية
بجميع عنا�صرها ومفرداتها يف امل�ؤ�س�سة اجلامعية.
ويعد الإح�صاء وامل�ؤ�شرات الإح�صائية من �أهم الأمور
التي ال غنى عنها يف عمل وحدات �ضمان اجلودة
والأداء اجلامعي؛ لأنه من خالله ن�ستطيع تكميم جميع
احلاالت التي يتم درا�ستها وا�ستق�صائها واحل�صول
على معلومات كمية ودقيقة عن املعلومات املطلوبة من
�أجل تقييم جميع عنا�صر العملية التعليمية.
كذلك �أهمية الإح�صاء تكمن يف كونه و�سيلة ت�ستخدم
يف م�ساعدة الباحثني يف خمتلف �أنواع املعرفة ،من
خالل :تزويدهم بالأدوات ،وامل�ؤ�شرات الرقمية التي
ت�ساعدهم يف :حتليل املعطيات ،واال�ستنتاجات ب�شكل
علمي دقيق ،وا�ستخراج النتائج الكمية ،ومن ثم اتخاذ

القرارات املنا�سبة التي حتقق �أف�ضل النتائج ملخرجات
العمل.
ا�ستخدام الأجهزة االلكرتونية يف الإح�صاء:
�أ�صبح من ال�ضروري االلتفات �إىل �أهمية ا�ستخدام
الأجهزة التقنية االلكرتونية ،ويف مقدمتها :احلا�سوب
بتطبيقاته املختلفة يف امل�ؤ�شرات الإح�صائية التي يتم
ا�ستخدامها ،والتعامل معها يف امل�ؤ�س�سات التعليمية،
ومنها :امل�ؤ�س�سات اجلامعية (خا�صة يف جمال احل�صول
على م�ؤ�شرات رقمية الكرتونية يف عمل وحدات �ضمان
اجلودة والأداء اجلامعي) التي هي م�س�ؤولة عن
تقييم العمل يف خمتلف عنا�صر العملية التعليمية يف
امل�ؤ�س�سة اجلامعية؛ من �أجل امل�ساهمة يف تطوير هذه
العملية ،وجعل امل�ؤ�س�سة اجلامعية قادرة على �إنتاج
�أف�ضل املخرجات من الطلبة اخلريجني القادرين على
التفاعل ب�صورة ايجابية ،مع �إفرازات ومعطيات التطور
العلمي ،والتكنولوجي وخدمة املجتمع وبناء البلد.
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الإح�صاء والتقومي الذاتي:
وهناك عدة عنا�صر يف امل�ؤ�س�سة اجلامعية ،تتطلب
تقييمها ودرا�سة جودتها بدقة ،ومنها:
ر�ؤية امل�ؤ�س�سة اجلامعية.
ر�سالة امل�ؤ�س�سة اجلامعية.
�أهداف امل�ؤ�س�سة اجلامعية.
التخطيط الإ�سرتاتيجي والر�ؤية امل�ستقبلية.
الإمكانيات الب�شرية .
الإمكانيات املادية والتقنية.
الإمكانيات التعلمية.
الإمكانيات املالية.
الإمكانيات الإدارية والقيادية .ومن عنا�صر العملية
التعليمية التي ينبغي التعرف على جودتها وكفاءتها ما
ي�أتي:
الأ�ستاذ.
الطالب.
املنهج الدرا�سي وي�شمل:
الأهداف التعليمية.
املحتوى الدرا�سي.
طرائق التدري�س.
التقومي.
البيئة ال�صفية.
وال بد من ا�ستخدام الإح�صاء وامل�ؤ�شرات الإح�صائية
يف :تعميم نتائج التقييم التي تقوم بها وحدة الإح�صاء
ب�إدارة اجلودة؛ من �أجل احل�صول على م�ؤ�شرات دقيقة
وقابلة للقيا�س عن جميع عنا�صر امل�ؤ�س�سة اجلامعية
(من خاللها عنا�صر العملية التعليمية)؛ كذلك من
�أجل تاليف ال�سلبيات وتعزيز االيجابيات.
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والبد من �إدخال التقنيات احلديثة ،مثل :احلا�سوب
وتطبيقاته ،واالهتمام بامل�ؤ�شرات الإح�صائية
االلكرتونية يف عمل وحدة الإح�صاء ،من �أجل:
احل�صول على نتائج دقيقة و�صحيحة ،وتقليل الوقت
واجلهد والكلفة ،وم�سايرة التطور العلمي ،وامل�ساهمة
يف تطوير العملية التعليمية يف امل�ؤ�س�سة اجلامعية.
وعليه البد �أن ن�ؤكد هنا على:
 .1اهتمام جميع مكونات اجلامعة بحفظ البيانات
اخلا�صة بهم بدقة ،وحتديثها ب�صورة م�ستمرة،
وتوفريها متى ما طلبت منهم.
� - 1أهمية اعتماد الإح�صاء وامل�ؤ�شرات الإح�صائية يف
عمل �إدارة اجلودة باجلامعة.
� - 2أهمية ا�ستخدام التقنيات احلديثة ،ومنها:
احلا�سوب ،والعمل مبوجب امل�ؤ�شرات الإح�صائية
االلكرتونية.
� -3ضرورة العمل على ا�ستخدام امل�ؤ�شرات الإح�صائية
االلكرتونية يف تقييم جميع عنا�صر العملية التعليمية.
� - 5إخ�ضاع جميع عنا�صر العملية التعليمية لعملية
التقييم الدوري وب�صورة تف�صيلية.
 - 6تعميم نتائج التقييم الدوري ،وحتويله �إىل م�ؤ�شرات
�إح�صائية دقيقة قابلة للقيا�س.
 - 7ا�ستخدام التقنيات احلديثة ،ومنها احلا�سوب:
يف عمل وحدة الإح�صاء ب�إدارة اجلودة ،وامل�س�ؤولني
عن حفظ البيانات يف الوحدات املختلفة؛ للح�صول
على م�ؤ�شرات �إح�صائية الكرتونية ت�ساهم يف تطوير
العملية التعليمية.
 - 8العمل يف �ضوء نتائج التقييم على تعزيز احلاالت
االيجابية ،ومعاجلة احلاالت ال�سلبية يف عنا�صر
العملية التعليمية املختلفة وب�صورة تف�صيلية.

الت�صنيف العاملي للجامعات  ...يد ًا بيد نحو التميز
�أ.هالة حمد الزبري
كلية �إقر�أ لدرا�سات احلا�سوب
مما ال�شك فيه �أن التعليم هو �أ�سا�س نه�ضة ال�شعوب
والأمم ،فالتعليم مبا ي�شمله من مراحل درا�سية خمتلفة
(بالإ�ضافة �إىل البحث والن�شر العلمي) �أ�صبح هو
املقيا�س لريادة الدول .ومن هنا كان االهتمام باجلودة
العملية التعليمية وخمرجاتها.
وقد اهتمت عدد من امل�ؤ�س�سات التعليمية الكربى
مبعايري ت�ساعد على جتويد خمرجات العملية
التعليمية ،ومن ّثم تناف�ست اجلامعات فيما بينها للفوز
ب�أعلى الدرجات وحتقيق معظم هذه املعايري .ويبقى
القا�سم امل�شرتك بني خمتلف الت�صنيفات العاملية،
هو :اعتمادها على التحليل الك ِّمي للمخرجات العلمية
للم�ؤ�س�سات الأكادميية.
ففي هذه امل�ساحة نحاول �إلقاء ال�ضوء على عدد
من معايري ت�صنيفات اجلامعات ،متناولني �سلبيات
وايجابيات هذه الت�صنيفات.
الت�صنيف الأكادميي للجامعات:

هناك عدد كبري من الت�صنيفات العاملية للجامعات
من�ش�أة بوا�سطة م�ؤ�س�سات تعليمية معروفة وموثوق
بها ،كل ت�صنيف يعتمد على معايري حمددة ،ف� ّأي
جامعة ت�ستوفى كل املعايري تو�ضع لها رتبة �أو درجة
يف الت�صنيف .ومن هنا ميكن �أن نعرب عن مفهوم
الت�صنيف العاملي للجامعات ب�أنه( :نظام ترتيب
اجلامعات من حيث امل�ستوى الأكادميي ،والعلمي
�أو الأدبي ،وهذا الرتتيب يعتمد على جمموعة من
الإح�صاءات� ،أو ا�ستبانات توزع على الدار�سني
والأ�ساتذة وغريهم من اخلرباء واملحكمني� ،أو تقييم
املوقع الإلكرتوين �أو غري ذلك من املعايري).
بع�ض �أ�شهر هذه الت�صنيفات ومعايريها املختلفة:

ت�صنيف جامعة �شنغهاي:
ت�صنيف �شنغهاي العاملي للجامعات والذي يعرف بـ
(الت�صنيف الأكادميي جلامعات العامل)
World

of

Ranking

Academic
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 ،)Universities (ARWUيعتمد ت�صنيف
�شنغهاي على الأداء فيما يتعلق بالبحوث العلمية
وقد بد�أ يف العام 2003م ،وهو ترتيب ُ�صنف من قبل
معهد التعليم العايل التابع جلامعة �شانغهاى جياو
تونغ ،وي�ضم كربى م�ؤ�س�سات التعليم العايل ُم�صنفة
وفق ًا ل�صيغة حمددة تعتمد على عدة معايري لت�صنيف
�أف�ضل اجلامعات يف العامل ب�شكل م�ستقل ،وكان الهدف
الأ�صلي لهذا الت�صنيف هو :حتديد موقع اجلامعات
ال�صينية يف جمال التعليم العايل وحماولة تقلي�ص
الهوة بينها وبني �أف�ضل اجلامعات النخبوية يف العامل.
واجلدير بالذكر �أن املعايري املو�ضوعية التي ي�ستند
عليها هذا الت�صنيف جعلته يحتل �أهمية عند
اجلامعات التي �أخذت تتناف�س الحتالل موقع متميز
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فيه؛ حتى ت�ضمن �سمعة علمية عاملية جيدة ،ويقوم هذا
الت�صنيف على فح�ص �ألفي جامعة يف العامل من �أ�صل
قرابة ع�شرة �آالف جامعة م�سجلة يف اليون�سكو امتلكت
امل�ؤهالت الأولية للمناف�سة.
خالل اخلطوة الثانية من الفح�ص يتم ت�صنيف �ألف
جامعة منها وتخ�ضع مرة �أخرى للمناف�سة على مركز
يف �أف�ضل  500جامعة يتم ن�شرها.
املعايري املعتمدة لقيا�س كفاءة اجلامعات وجودتها يف
هذا الت�صنيف �أربعة معايري ،هي:
�أ .جودة التعليم :وهو م�ؤ�شر خلريجي امل�ؤ�س�سة الذين
ح�صلوا على جوائز نوبل و�أو�سمة فيلدز ،وي�أخذ ن�سبة
 %10من املجموع النهائي.
ب .جودة هيئة التدري�س :وهو م�ؤ�شر لأع�ضاء هيئة

التدري�س الذين ح�صلوا على جوائز نوبل و�أو�سمة
فليدز ،وي�أخذ ن�سبة  ،%20و�أي�ض ًا يف هذا املعيار م�ؤ�شر
للباحثني الأكرث ا�ست�شهاد ًا بهم يف  21تخ�ص�ص ًا علمي ًا،
وي�أخذ منهم ن�سبة .%20
ج .خمرجات البحث :وهو م�ؤ�شر للمقاالت املن�شورة
يف جملتي  Natureو  Scienceوي�أخذ � ،%20أي�ض ًا
املقاالت الواردة يف دليل الن�شر العلمي املو�سع ،ودليل
الن�شر للعلوم االجتماعية ودليل الن�شر للفنون والعلوم
الإن�سانية وت�أخذ ن�سبة .%20
د .حجم امل�ؤ�س�سة :وهو م�ؤ�شر للإجناز الأكادميي
ن�سبة �إىل املعايري �أعالها وي�أخذ ن�سبة  .%10واجلدير
بالذكر �أن هذا الت�صنيف هو الأكرث اعتمادا على
م�ستوى العامل ،ويرتب (فقط) على م�ستوى �أول 500
جامعة العامل.
ومن املهم ذكره يف هذا الت�صنيف هو� :إنه يعتمد على
تخ�ص�صات معينة للجامعات فنجد ،مث ًال :الت�صنيف
الأكادميي جلامعات العامل يف جماالت :العلم الطبيعي،
والريا�ضيات ،والهند�سة ،والتكنولوجيا ،والكمبيوتر،
واحلياة ،والزراعة العامة ،والدواء ،والطب ،وكذلك
يف العلوم االجتماعية .و�أي�ض ًا ت�صنيف �شانغهاى لي�س
جتاري ًا كما هو احلال يف بع�ض الت�صنيفات ،بل هو
�إدراك للفجوة بني اجلامعات ال�صينية ،واجلامعات
العاملية الأخرى� ،إ�ضافة �إىل �أن معايري الت�صنيف
ال�صيني هي �أ�شمل للأداء الأكادميي من املعايري
الأخرى .رغم ذلك ف�إن الت�صنيف قد واجه بع�ض
االنتقادات منها:
1 .1هناك اعتماد ًا كبري ًا بن�سبة %30على الإجنازات
الفردية (�أي اخلريجني) من �أع�ضاء هيئة
التدري�س الذين نالوا جوائز نوبل و�أو�سمة فيلدز.
2 .2ال يوجد قيا�س ملدى انت�شار اجلودة الأكادميية يف
اجلامعة ،ف�إن ا�ستخدام الفائزين يف ال�سنوات

املا�ضية كمقيا�س اجلودة يف الفرتة احلالية �أمر
م�شكوك فيه.
ت�صنيف جملة التاميز للتعليم العايل:
هو ت�صنيف تقوم من خالله جملة التاميز بت�صنيف
�أف�ضل  100جامعة يف العامل ،وذلك وفق للمعايري التي
تعتمدها املجلة.
وتقوم �أي�ضا بت�صنيف �أف�ضل  100جامعة مل مير على
ن�ش�أتها خم�سني عام  ،...كما يعترب هذا الت�صنيف من
�أكرث الت�صنيفات املعتمدة عامليا.
وتعتمد جملة (التاميز للتعليم العايل) يف ت�صنيفها
هذا على معايري ،منها :حجم و�سعة الأبحاث العلمية
التي ت�صدرها اجلامعات� ،إ�ضافة �إىل مناخ التح�صيل
والتدري�س ،واالبتكارات التي يقوم بها الطلبة والأ�ساتذة
من جتديد يف طرق التدري�س ومناهجه.
قائمة التاميز لأف�ضل خم�س جامعات يف منطقة
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا للعام 2015م
املرتبة
الأوىل
الثانية
الثالثة
الرابعة
اخلام�سة

امل�ؤ�س�سة
جامعة تك�سا�س (�إي �أند �أم) يف قطر
اجلامعة اللبنانية الأمريكية
جامعة امللك عبد العزيز
جامعة قطر
اجلامعة الأمريكية يف بريوت

الدولة
قطر
لبنان
اململكة العربية ال�سعودية
قطر
لبنان

ت�صنيف كواكواريلي �سيموند�س :QS
م�ؤ�س�سة Quacquarelli Symonds Limited
 :)(QSهي م�ؤ�س�سة غري ربحية مقرها الرئي�سي
لندن ،ولها فروع منت�شرة حول العامل حيث ت�أ�س�ست
عام  ،1990وبد�أت عملها كم�ص ِنف منذ العام ،2004
و�أ�صدرت �أول قائمة عام 2005م.
وهو ت�صنيف �سنوي للجامعات حول العامل ،ويتم
ن�شره عرب ال�شركة الربيطانية كواكاريلي �سيموند�س
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 ،Quacquarelli Symondosوالتي كانت
(بالأ�صل) تن�شر ت�صنيفاتها عرب من�شورات
�صحيفة التاميز للتعليم العايل من عام 2004
وحتى عام  2009حتت ا�سم (ت�صنيف جامعات
العامل ل�صحيفة التاميز للتعليم العايل وكواكاريلي
�سيموند�س).
يف بداية الأمر كانت �شركة (كيو �إ�س) تقدم
خدمات اال�ست�شارة الدرا�سية واملهنية ،ولكنها
اليوم تعنى ب�ش�ؤون التعليم العايل والت�صنيف
العاملي للجامعات� ،إ�ضافة �إىل اهتمامها
بالت�صنيفات الإقليمية على م�ستوى دول �شرق
�آ�سيا ودول البا�سفيك ،ودول اليورو�آ�سيوية ،كما
تعنى ب�إقامة املعار�ض املخت�صة مب�ؤ�س�سات التعليم
العايل عموم ًا ،وببع�ض الربامج املتخ�ص�صة.
وت�صنف �أف�ضل  800جامعة يف العامل وفقا للمعايري
التالية:
املعايري التي يعتمد عليها ت�صنيف
كيو�إ�س:
1 .1تقومي الربامج الأكادميية عن طريق �آراء
الأكادمييني النظراء يف جامعات �أخرى ،وال
ي�سمح للأكادميي بتقومي برامج جامعته،
وهذا التقومي له .%40
2 .2الأبحاث املن�شورة لأع�ضاء هيئة التدري�س
ومعدل الن�شر .%20
3 .3ا�ستطالع �آراء جهات التوظيف عن خريجي
اجلامعة .%10
4 .4ن�سبة عدد الطالب �إىل عدد الأ�ساتذة .%20
5 .5ن�سبة عدد �أع�ضاء هيئة التدري�س الأجانب
للعدد الكلي .%5
 6 .6ن�سبة الطالب الأجانب للمجموع الكلي
للطالب .%5
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ت�صنيف كيو ا�س للجامعات العربية:
ظهرت ال�سعودية يف قائمة الت�صنيف ب�ست جامعات
حمقق ًة احل�صة الأكرب ،تلتها م�صر بجامعتني ،ومن
ثم الإمارات بخم�س جامعات ،وكان لكل من :لبنان
والأردن جامعتان ،وجامعة واحدة لكل من عمان
وقطر والبحرين ،بينما غابت عن القائمة اجلامعات
ال�سورية منها جامعة دم�شق ،كما غابت �أي�ض ًا جامعات
العراق واجلزائر واملغرب وتون�س وال�سودان وليبيا
وموريتانيا واليمن.
ت�صنيف 2015م للجامعات العربية
1

جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن

ال�سعودية

2
3
4
5
6
7
8
9

اجلامعة الأمريكية ببريوت ()AUB
جامعة امللك �سعود ()KSU
جامعة امللك عبد العزيز()KAU
اجلامعة الأمريكية يف القاهرة
جامعة الإمارات العربية املتحدة
اجلامعة الأمريكية بال�شارقة
جامعة الأردن
جامعة القاهرة

لبنان
ال�سعودية
ال�سعودية
م�صر
الإمارات
الإمارات
الأردن
م�صر

10

اجلامعة الأردنية للعلوم والتكنولوجيا

الأردن

واجه ت�صنيف كيو ا�س بع�ض االنتقادات من
الأكادميني ت�ضمنت:
1 .1تقييم التاميز للبحوث يحدث من خالل حكم
و�آراء النظراء والأقران والذي يبلغ عددهم 6000
�آالف �شخ�ص من الأكادمييني يف تخ�ص�صات
علمية و�أكادميية خمتلفة ،كما �أن �أ�سلوبه ن�سبي
يعطي قيا�س ًا مطرد ًا ،وال يدل مبفرده على جودة
البحوث.
2 .2تقييم التاميز للبحوث ال يرجع �إىل اال�ست�شهاد

بالبحوث ،كما يحدث يف ت�صنيف �شنغهاي.
3 .3يوجد م�ؤ�شران (للقيا�س العددي فقط) للموظفني
الدوليني من �أع�ضاء هيئة التدري�س ،وللطالب
الأجانب.
�4 .4إن اال�ست�شهاد املرجعي للبحوث لكل ع�ضو من
�أع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعة والذي ي�أخذ وزن
 ٪20م�صدره قاعدة بيانات امل�ؤ�شرات الأ�سا�سية
للعلوم التي تنتجها م�ؤ�س�سة طوم�سون العلمية ISI
يف الواليات املتحدة.
� 5 .5إن املنهجية يف االعتماد على مراجعة النظراء �أو
�آراءهم من خالل الردود على اال�ستق�صاء بوزن
ن�سبي ( ،)٪40ي�شكك ب�ش�أن مو�ضوعية النتائج.
ت�صنيفالويبومرتك�س :Webometrics
ي�صدر هذا الت�صنيف عن املركز الأ�سباين لتقييم
اجلامعات واملعاهد  ،CSICوهو :ترتيب يغطي �أكرث
من  12000جامعة ومعهد عايل على م�ستوى العامل،
حيث يعتمد على قيا�س �أداء اجلامعات من خالل
مواقعها االلكرتونية ،وميكن اعتباره ت�صنيف ملوقع
اجلامعة االلكرتوين ،وي�صدر من مركز �أبحاث تابع
لوزارة الرتبية والتعليم يف مدريد .والهدف من هذا
الت�صنيف :ت�شجيع الن�شر على �شبكة املعلومات ،ولي�س
ترتيب �أو ت�صنيف اجلامعات ،بل ترتيب موقع اجلامعة
من  4000موقع جامعة ّمت ت�صنيفه من بني �أكرث 14000
موقعا الكرتوني ًا.
وهناك العديد من الت�صنيفات الأخرى ال يت�سع املجال
لتف�صيلها جميعها ،وعليه �سنكتفي بذكرها فقط،
ومنها :الت�صنيف املهني للجامعات ،وهو :ت�صنيف
فرن�سي مت ت�صميمه و�إن�شا�ؤه عام 2007م ،و�أي�ضا
ت�صنيف الكفاءة للأبحاث واملقاالت العلمية العاملية
للجامعات بتايوان عام 2007م.

اجلامعات العربية (اختالف املعايري):
مع كل �إعالن لرتتيب اجلامعات العاملي ح�سب �أحد
املعايري ال�سابقة حيث يكرث اجلدل يف الأو�ساط
الأكادميية عن وجود جامعاتنا يف الرتتيب العاملي.
وقد بحث عدد من الأكادميني عن �سبب عدم وجود
اجلامعات العربية� ،أو الأفريقية يف الرتتيب العاملي،
وناق�شوا بع�ض امل�شاكل ومنها:
1 .1عدم وجود ا�سرتاتيجية وخطط وا�ضحة للتعليم
ب�شكل عام ونظريه العايل على وجه اخل�صو�ص،
وكذلك اختالف املعايري ،فنجد �أن من و�ضع هذه
املعايري هي دول �أمريكية و�أوروبية ،وهذه املعايري
تنا�سب طبيعية جامعاتها ،ورمبا �أي�ض ًا جند �أن
هذه املعايري ال تنطبق على جامعاتنا ولكننا جند
باملقابل معايري تتوفر يف جامعاتنا غري موجودة
يف الت�صنيف العاملي ،ويت�ضح من ذلك �أن هناك
حوجة لو�ضع معايري تنا�سب اجلامعات يف الوطن
العربي ودول �أفريقيا.
2 .2كذلك ت�شري درا�سات حديثة �إىل �أن التقدم العلمي
وتوطني التكنولوجيا لي�س من �أولويات الأقطار
العربية والأفريقية؛ حيث توظف معظم ميزانياتها
للجوانب الأمنية والع�سكرية.
وت�أ�سي�س ًا على ما تقدم ذكره ،ف�إن �صورة الو�ضع
العلمي والتكنولوجي يف العاملني العربي والأفريقي تبدو
حالكة وقامتة (غري وا�ضحة)� ،إذ ال تزال معاهدنا
وجامعاتنا تعاين الأم ّرين من :نق�ص يف التجهيزات
والبنى التحتية ،بالإ�ضافة �إىل تخلف املناهج والقوانني
الإدارية املنظمة للعملية التعليمية ،واالنف�صال �شبه
التام بني التعليم و�سوق العمل ،بالإ�ضافة �إىل عدم
تكاف�ؤ فر�ص التعليم وتعدد م�ساراته (ازدواجية بني
تعليم النخبة والعامة) ،و�أي�ض ًا عزوف املدر�سني
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بوجه عام عن امل�ساهمة يف حركة الإ�صالح والتجديد
الرتبوي ،وعدم فاعلية البحث العلمي ،وتخ�ص�ص
املبعوثني للدرا�سة يف اخلارج يف جماالت علمية ال �صلة
لها باحلاجات ال�ضرورية ملجتمعاتنا ،وتدين م�ستوى
اخلريجني (حت�صيل ومهارات)
ولكيما ن�ستطيع اللحاق بركب العلم والتكنولوجيا
واملناف�سة يف التقدم احل�ضاري العاملي يجب زيادة
الإنفاق يف جمال التعليم والبحوث ،وتوطني العلم يف
معاهدنا وجامعاتنا ،و�أهم من كل ذلك البد �أن تتغري
مفاهيمنا التقليدية نحو العلم ودوره يف احلياة .كما
�أدى غياب املفهوم التاريخي لنظام العلم �أن انزلقت
امل�ؤ�س�سات التعليمية العربية والإ�سالمية والأفريقية
�إىل اجتاه املحاكاة والتقليد والقفز �إىل نهايات العلوم
دون وجود �أر�ضية يرتكز عليها لال�ستفادة من هذه
النهايات ودون �أن يكون لذلك �صلة بالواقع االقت�صادي
واالجتماعي.
جامعاتنا ال�سودانية والت�صنيف العاملي:
 ت�صنيف ويب مرتك�س ويعتمد على قيا�س �أداءاجلامعات من خالل مواقعها االلكرتونية �ضمن
املعايري التالية «احلجم ـ الأبحاث ـ الأثر العام»،
وهو الذي و�ضع جامعة اخلرطوم يف املرتبة «»1394
وجامعة م�أمون حميدة « »15716وجامعة زالنجي يف
املرتبة «.»20600
 ت�صنيف «كيو �إ�س الربيطاين  THE-QSطوم�سونرويرتز» ،ففي هذا الت�صنيف مل تذكر �أي جامعة
�سودانية كلي ًا.
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 ت�صنيف «الكفاءة للأبحاث واملقاالت العلمية العامليةللجامعات» يف تايوان ،وهذا �أي�ض ًا مل يذكر �أي بحث �أو
ورقة علمية �سودانية �أو �إ�شارة للجامعات ال�سودانية.
 ت�صنيف «الت�صنيف العاملي املهني لأ�ساتذةاجلامعات» الفرن�سي ،وهذا كذلك مل يذكر �أي بحث �أو
ورقة علمية �سودانية �أو �إ�شارة للجامعات ال�سودانية.
 ت�صنيف «الت�صنيف الدويل للموقع الإلكرتوينللجامعات والكليات على ال�شبكة العاملية» الأ�سرتايل
الأخري ،فهو يطلب من كل جامعة و�ضع �أبحاثها العلمية
لي�صنفها ،ورغم ذلك و�ضع جامعة اخلرطوم يف املرتبة
« »1837على م�ستوى العامل ،وجامعة م�أمون حميدة يف
« »9288على م�ستوى العامل.
ومن التحديات التي تواجه جامعاتنا
ال�سودانية:
�1 .1ضعف البنية التحتية ،و�شح الإمكانيات واملعينات
التدري�سية ،من :معامل ،وور�ش ،ومزارع
وم�ست�شفيات ،ومكتبات.
2 .2عدم توافر الكوادر الفنية امل�ساعدة.

3 .3اال�ستغناء عن الأ�ساتذة امل�ؤهلني باملعا�ش �أو
الإبعاد.
4 .4عدم مواكبة املناهج مل�ستحدثات الع�صر ،مع
الرتكيز على التعليم الأكادميي ،و�إهمال التعليم
التقني الذي يعترب �أ�سا�س التنمية يف كل الدول.
�5 .5ضعف امليزانيات املمنوحة للجامعات ،مع غياب
متويل البحث العلمي.
احللول املقرتحة ملجابهة امل�شاكل والتحديات
�أعاله:

1 .1تغيري �سيا�سات وا�سرتاتيجيات و�أهداف التعليم
العايل احلالية.
2 .2تغيري املفاهيم احلالية التي حتكم املناهج
و�ضرورة املواكبة مع تخفي�ض العبء الأكادميي
على الطالب.
3 .3توفري الأجهزة باملعامل والور�ش وتركيز املناهج
على الناحية العملية واالجتاه اىل التعليم التقني
بذات هذه اجلامعات.
4 .4التعاون مع اجلامعات الأجنبية (عاملية و�إقليمية)،
وا�ستقطاب الأ�ساتذة املتميزين منهم (وفق
برتوكوالت حمددة) باجلامعات ال�سودانية؛
لتغطية العجز ،ورفع م�ستوى �صغار الأ�ساتذة،
ومواكبة امل�ستحدثات يف العلوم.
5 .5الرتكيز على توفري الكوادر الفنية بكل الأق�سام
والكليات.
6 .6االرتقاء مب�ستوى املكتبات و�إعطائها الأولوية
الق�صوى.

7 .7تفعيل عمل عمادات الطالب بكل اجلامعات مع
توفري احتياجاتها بالكامل.
8 .8العودة �إىل نظام البعثات بالدول املتقدمة خا�صة
الواليات املتحدة وبريطانيا وكندا.
يد ًا بيد نحو التميز:
و�إميانا منا بالدور الكبري الذي تلعبه مواقع اجلامعات
االلكرتونية ،وما حتتويه من معلومات فى تقدمها يف
الت�صنيف العاملي للجامعات ،فقد تبنت �إدارة اجلودة
يف جامعة �أفريقيا جائزة �سنوية عرفت با�سم جائزة
املدير للتميز امل�ؤ�س�سي وهى متنح لأي كلية �أو معهد
ي�ستوفى �شروط اجلائزة.
ويالحظ االهتمام الكبري من قبل :ال�سيد مدير
اجلامعة ،و�إدارة اجلودة ،و�إدارة مركز تقانة املعلومات،
بتطوير مواقع الكليات واملراكز املختلفة .وت�أكيد ًا
على �أهمية املواقع االلكرتونية للكليات وللجامعة فقد
مت ترتيب تلك الوحدات بح�سب ا�ستيفاء مواقعها
االلكرتونية ملعايري جائزة املدير ،وهو �أ�سلوب عاملي
معتمد كما ا�شرنا �إىل ذلك يف هذا املقال ،وقد مت
منح اجلائزة يف ن�سختها الأوىل �إىل :املركز الإ�سالمي
الإفريقي ،وهو تكرمي وجناح �صادف �أهله.
ون�أمل �أن حتذو بقية الوحدات طريقة املركز الإ�سالمي،
وذلك باالهتمام مبواقعها االلكرتونية؛ لنتعاون يف
النهو�ض برتتيب اجلامعة ،ونيلها �أعلى الدرجات يف
الت�صنيفات العاملية قريب ًا ب�إذن اهلل.
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هموم وق�ضايا يف الطريق �إىل اجلودة وترقية الأداء
�أ .د .حمي الدين �صديق عبد اهلل
رئي�س �إدارة اجلـودة وترقيـة الأداء
هناك ثمة اعتبارات جتول يف خاطري و�أنا �أحت�س�س
الدروب يف الطريق �إىل اجلودة وترقية الأداء،
اخت�صرتها يف النقاط التالية.
�أو ًال :الهموم:
1 .1البلوغ بالأداء يف اجلامعة مرتبة الإح�سان كفاءة
وفاعلية وامتياز ًا.
2 .2الو�صول �إىل كليات وعمادات و�إدارات ومراكز
متميزة �إدارة و�أداء وبيئة.
3 .3الو�صول �إىل مكاتب تتميز باالن�ضباط العام،
واملظهر املتح�ضر يف ال�سلوك والقيم ،وتقدم فيها
اخلدمة بجودة عالية ،وتقانة متقدمة تق�ضى فيها
حاجات املراجعني ب�أعلى درجات الكفاءة والر�ضا،
وي�شعر فيها الداخل باالطمئنان والأمان يف كل
تعامالته واحرتام كرامته.
4 .4الو�صول �إىل عاملني يحققون الر�ضا امل�ستمر،
وذلك بتقدمي اخلدمة للطالب و�أولياء الأمور
واملجتمع من حولهم مبا يفوق التوقعات ،وبتوقيت
يتطابق �أو ي�سبق ما اتفق عليه ،وبلم�سة �شخ�صية
و�إن�سانية.
5 .5تخريج طالب �أكفاء يعون دورهم الطليعي يف قيادة
التنمية يف بالدهم .م�شبعون بالعلم والأ�صالة.
ي�سعدون من يتعامل معهم .وين�شرون �صورة ذهنية
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موجبة جلامعة �إفريقيا العاملية بال�سودان.
6 .6الو�صول �إىل جمموعة عمل تبدع وتبتكر يف �سبيل
اجلودة والتميز .وتنادي :كلنا للجودة ،كلنا يف
الإدارة!!We are all for quality. We are( .
)all in management

7 .7الو�صول �إىل فكر �إداري يتفاعل ايجابي ًا مع
املتغريات املت�سارعة بل وي�سبقها؛ ال�ست�شراف
امل�ستقبل والتح�سب للم�ستجدات قبل حدوثها.
ومن �صفات هذا الفكر �أن يكون:
�أ -فكر �إداري يتجنب الروتني وما هو م�ألوف من �أمناط
ال�سلوك البالية.
ب -فكر �إداري يتحرر من طرق وو�سائل �أداء العمل
التقليدية.
ج -فكر �إداري ي�ؤمن بر�ؤية ور�سالة اجلامعة ويعززها
بالقيم الداعمة.
د -فكر �إداري يحدد الأهداف ويتح�س�س املعامل
ويتحرى الو�سائل قبل التحرك و البدء يف التنفيذ.
يقول اهلل تعاىل�( :أَ َف َمن يمَ ْ ِ�شي ُم ِك ًّبا َع َلى َو ْج ِه ِه �أَ ْه َدى
اط ُّم ْ�س َت ِق ٍيم .)1
�أَ َّمن يمَ ْ ِ�شي َ�س ِو ًّيا َع َلى ِ�ص َر ٍ

ثاني ًا :الق�ضايا:

حتديد ،من ،وماذا يعمل؟ ومن (يجب) �أن يقوم مبا
� -1سورة امللك الآية .22

(يجب) القيام به؟.
التعرف والتفرقة بني املهام الإ�سرتاتيجية ،واملهام
الفنية ،واملهام التنفيذية (املبا�شرة والإ�شرافية).
التعرف والتفرقة بني املهام العاجلة واملهام الغري
العاجلة.
التعرف والتفرقة بني املهام اليومية واملهام الدورية.
التعرف والتفرقة بني املهام والأن�شطة املرتبطة بالنا�س
(داخليني �أو خارجيني) واملهام املكتبية.
ثالث ًا :القيم الداعمة:
-1التدريب:
لي�س هناك من ي�ؤهله مولده� ،أو تعليمه� ،أو جتربته
اخلا�صة وحدها بدون تدريب ،وبدون ا�ستيعاب طرق
�أداء و�أ�ساليب املهام املوكولة �إليه .فالتدريب مهم
و�ضروري لت�أهيل العن�صر الب�شري ،وبناء قدراته بنية
�إيجاد اجلهاز الإداري املقتدر على الإيفاء باحتياجات
ومتطلبات النمو والتقدم باملنظمات.
وعلى الرغم من ثقافة التدريب املوجبة �شفاهة
(نظري ًا) ،يالحظ كاتب الورقة �أن هناك اعتقاد ًا
�سائد ًا يف �أو�ساط العاملني القدامى ب�أن املعرفة املوروثة
واملتكررة منذ �سنوات خلت كافية ل�سري العمل و�صاحلة
لكل زمان وجمال ،فمثل هذا االعتقاد ي�ؤدى على
نهاية التعلم ،كما ي�ؤدى �إىل اجلمود الذي ميثل �شك ًال
من �أ�شكال املوت بالن�سبة للإن�سان� ،أو املنظمة التي
ينتمي �إليها ،ف�ض ًال عن �أنه ميثل �أوىل مظاهر مقاومة
التغيري �إن مل يكن رف�ضه متام ًا ،وبالتايل يغيب عن�صر
التغيري من املفهوم ال�سائد للتدريب .فالتدريب و�سيلة
من و�سائل التعلم والتغيري عملية م�ستمرة .و�أي �إيعاز
بتوقفه يف مرحلة معينة يعني القناعة بالو�صول �إىل

نهاية التعلم ،وهذا �أمر يتناق�ض مع منطق احلياة.
كما يالحظ الكاتب �أي�ض ًا� :أن هناك مت�سك ًا �شديد ًا
بالإجراءات احلرفية للروتني ،وما يرتتب على ذلك
من جمود وتراكم للأوراق يف املكاتب ،واختناق لتيار
العمل وتعطيل للم�صالح والأعمال.
فيمكن عالج ما تقدم يف :تفعيل دور القيادات يف
ا�ستثمار برامج التدريب ،و�أن ال ت�سند الوظيفة ل�شخ�ص
ما مل يتلق الدورة احلتمية املوجهة واملخ�ص�صة للوظيفة
التي ي�شغلها .فالقواعد التي تنظم �سري العمل قد تكون
فنية �أو منظمة حتت معايري معرتف بها .والتطبيق
اجليد لهذه القواعد يتطلب تدريب ًا ر�سمي ًا.
كما يرى الكاتب �أن التدريب واجب ديني ،فمنذ بلوغ
الإن�سان �سن الر�شد يدخل يف طور التكليف ،وهو :وجوب
العمل والذي يرتتب عليه اجلزاء يف الدنيا والآخرة.
قال تعاىل� :إ نْ �أَ ْح َ�سنت ُْم َ�أ ْح َ�سنت ُْم ِ َ ألن ُف ِ�س ُك ْم َو ِ�إنْ �أَ َ�س ْ�أتمُ ْ
وه ُك ْم َو ِل َي ْد ُخ ُلوا
َف َل َها َف�إِ َذا َجا َء َو ْع ُد ْال ِآخ َر ِة ِل َي ُ�سو ُءوا ُو ُج َ
َبوا َما َع َل ْوا َت ْت ِبري ًا.
المْ َ ْ�س ِج َد َك َما َد َخ ُلو ُه �أَ َّو َل َم َّر ٍة َو ِل ُيت ِرّ ُ
وعن الر�سول (�صلى اهلل عليه و�سلم) �أنه قال�( :إن
اهلل يحب العبد �إذا عمل عم ًال �أن يتقنه) ،وذلك لأن
الإتقان والإح�سان تعود ثمرتهما على املتقن املح�سن،
فهو �أول امل�ستفيدين .قال تعاىلَ :و ِق َيل ِل َّل ِذينَ ا َّت َق ْوا َم َاذا
�أَنزَ َل َر ُّب ُك ْم َقا ُلوا َخيرْ ً ا ِّل َّل ِذينَ �أَ ْح َ�س ُنوا فيِ َه ِذ ِه ال ُّد ْن َيا
َح َ�س َن ٌة َو َل َدا ُر ْال ِآخ َر ِة َخيرْ ٌ َو َل ِن ْع َم َدا ُر المْ ُ َّت ِق َني . .2ويقول
ال ْح َ�سانُ ).3
ال ْح َ�س ِان �إِ َاّل ِْ إ
�سبحانه
َ
وتعاىل(:ه ْل َجزَ ا ُء ْ إِ
فالعمل الذي يبلغ بعامله �أعلى الدرجات هو ذلك
العمل املقرون بالإح�سان والإتقان ،ولن يت�أتى ذلك �إال
عن طريق التدريب.
2
3

 اإلسراء -اآلية .7 -الرحمن -اآلية .60
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قطوف
كلمة الدكتور عميد كلية الطب بجامعة ال�سلطان قابو�س ب�سلطنة عمان

مبنا�سبة تخريج دفعة جديدة من الأطباء

�ضيوفنا الكرام :ا�سمحوا يل �أن ا�ستقطع دقائق معدودة
من وقتكم الثمني؛ لأوجه كلمات من القلب �إيل القلب
�إيل �شباب هذا اجليل من طلبة الطب والأطباء اجلدد،
وهي بعنوان :الطب يتغري والإن�سان هو الإن�سان.
�أيها اجليل :الطب يتغري ويتغري ب�سرعة� .إن قدركم
�أيها اجليل �أنكم وجدمت يف مرحلة حرجة مليئة بالإثارة
من مراحل تطور الطب ،فالطب �أ�ضحي يتغري وب�شكل
حلظي ومتجدد.
يخربنا امل�ستقبليون املكت�شفون ملا وراء حجاب الزمن:
�إنه خالل ال�سنوات اخلم�سني القادمة �ستكون ممار�سة
الطب خمتلفة متاما عن ما هو اليوم ،و�سي�ستطيع
الإن�سان لأول مرة بعون اخلالق جل وعلى التحكم يف
�سر احلياة من خالل ت�سخري تقنيات الهند�سة الوراثية
لزراعة الأع�ضاء ،و�سيكون ب�إمكان كل �شخ�ص �أن
يح�صل علي حتليل كامل ل�شفرته الوراثية اخلا�صة
به مقابل مبلغ زهيد ،و�سيتقل�ص حجم جهاز ت�صوير
الرنني املغنطي�سي (�أمري) الذي هو الآن بحجم غرفة
كبرية ليكون بحجم الهاتف املحمول .ومثل ما توجد
اليوم هواتف ذكية �ستوجد مر�آه ذكية ينظر �إليها املرء
كل �صباح وت�ستطيع املر�آة الذكية �أن ت�ست�شعر �أي تغريات
تطر�أ علي ج�سمه بوا�سطة م�ست�شعرات االلكرتونية،
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ومن ثم تخربه �إن كان بحاجة لر�ؤية الطبيب.
وبف�ضل تقنيات متطورة للخاليا املن�ش�أة �سيتم
ا�ستخدام اخلاليا املن�ش�أة ب�صورة وا�سعة النطاق
تكاد تكون م�شابهة لالنت�شار الوا�سع حاليا با�ستخدام
امل�ضادات احليوية ،كما يتوقع �أن ت�صبح معاجلة �أي
ع�ضو خمتل ممكنة با�ستخدام اخلاليا املن�ش�أة :بحيث
ميكن تخليق �أع�ضاء جديدة يحتاجها ج�سم الإن�سان
بكل �سهوله .و�ستختفي كثريا من عمليات املناظري
(كما نعرفها) اليوم بف�ضل تقنيات (النلوتكنوجلي)
حيث �سيتقل�ص حجم الأجهزة التي يراد �إدخالها يف
ج�سم الإن�سان �إيل كب�سوالت جمهرية تقوم بالتقاط
ال�صور ومعاجلة موا�ضع اخللل.
�أيها اجليل :علي الرغم من الآفاق الكبرية املتوقعة
من التقنيات احلديثة �إال �أنه �ستظل هناك �أ�سئلة كثرية
بحاجة �إيل �إجابة ،فيا ترى كم �ستكون تكلفة هذه
التقنيات؟ وهل �ست�ستطيع كل دول العامل احل�صول
عليها؟ ويا ترى كم �سيكون ن�صيب الفقراء وامل�ساكني يف
�أنحاء املعمورة من هذه التقنيات؟ وما هي التعقيدات
الأخالقية التي �ستفر�ضها التقنيات احلديثة علي
الثقافات الب�شرية؟ وكيف ميكن التعاي�ش معها؟
�أيها اجليل :الطب يتغري ولكن الإن�سان هو الإن�سان.

�أيها اجليل� :إن قدركم �أنكم تتعاملون مع �أكرم واعقد
كائن علي ظهر هذا الكوكب .يخربنا الفيزيائيون �أنه
لو ح�سبنا عدد حبات الرمال املنثورة علي �شط�أين
هذا الكوكب ف�إننا �سنح�صل علي رقم فلكي ًا هائ ًال،
ولأ�شك �أنهم يخربوننا� :إننا لو ح�سبنا عدد النجوم
املوجودة يف الكون لوجدناها �أكرث من عدد حبات
الرمال ،ولو حاولنا ح�ساب (الرتابقات) الع�صبية
املوجودة علي �سطح خلية ع�صبية واحدة يف الدماغ
الب�شري (اوليدودندرهاي) لوجدناها �أكرث من عدد
النجوم ،والتي بدورها هي �أكرث من عدد الرمال� ،إذ
�أن الرتابطات الع�صبية املوجودة يف خلية ع�صبية
واحدة هي �أكرث من عدد النجوم التي هو بدورها �أكرث
من عدد الرمال ،وهذا الرتكيب العجيب هو يف خلية
واحدة ،حيث �أنّ هناك مليارات ومليارات من اخلاليا
يف املخ الب�شري .و�أنتم �أيها اجليل من ي�صاحب هذا
الكائن العجيب منذ حلظة والدته وحتى اللحظة التي
يغادر فيها احلياة.
�أيها اجليل :الإن�سان �سيبقي هو الإن�سان حيث ما حل،
و�أين ما ارحتل ،يظل متطلع �إيل الأمل واحللم واحلب
والأمان.
قبل �سنوات قالئل اكت�شفت كتابات �إغريقية يف مقربة
فرعونية تبني بعد ترجمتها� :أنها كتبت بخط �شخ�ص
جمهول ي�شتكي فيه من تغري �أحوال النا�س ،وي�صف
كيف �أن الأبناء �أ�صبحوا ال يحرتمون �أبائهم و�أمهاتهم،

وان الزوجات ال يطعن �أزواجهن كما كن يف ال�سابق،
فكتبت تلك اخلواطر قبل خم�سة �ألف عام ،و�أظن �أننا
لو ت�صفحنا ال�صحف ال�صادرة هذا ال�صباح رمبا
وجدنا مقاالت بنف�س املحتوي ،...و�سيظل الإن�سان هو
الإن�سان.
�أيها اجليل �إن ال�شم�س التي �أ�شرقت عليكم هذا
ال�صباح هي نف�س ال�شم�س التي كانت �أ�شرقت علي
�آدم (عليه ال�سالم) ،و�أن القمر الذي �سيطل عليكم
هذا امل�ساء هو :نف�س القمر الذي كان ينظر �إليه نوح
(عليه ال�سالم) علي �سفينته ،وكذلك امل�صريون علي
�أهراماتهم ،وال�صينيون علي �أ�سوارهم ،والهنود يف
معابدهم ،وقبائل املايا علي �أبراجهم .ولو قدر لل�شم�س
والقمر �أن يتكلما لأخربكما� :أن �أجمل �شي يف هذا
الكون هو �إعادة الب�سمة �إيل الوجوه احلزينة ،وهذه هي
مهمتكم ال�شريفة النبيلة.
�أيها اجليل :اختم ب�شعر قي�س ابن �سعده الأيادي الذي
يقول فيه:
يف الذاهبني الأولني من الق ـ ـ ـ ــرون لنا ب�ص ـ ــائر
ملا ر�أيت موارد للموت لي�س لهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا م�ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادر
ور�أيت قومي نحوها مي�ضي الأ�صاغر والأكابر
ال يرجع املا�ضي وال يبقي من الب ـ ــاقني غ ـ ـ ــابر
�أيقنت �إين ال حمالة حيث �صـ ـ ــارت نحن �صائر
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�إعالن مهم للأ�ساتذة والباحثني

جملة اجلودة والتقومي املحكمة
ي�سر �إدارة اجلودة وترقية الأداء �أن تعلن عن فتح جديد يف
جمال البحث العلمي ون�شر ثقافة اجلودة ،وذلك بح�صولها
على رقم االعتماد الدويل ملجلة اجلودة والتقومي املح َّكمة،
وهي الأوىل من نوعها� ،إميان ًا منها ب�أهمية البحوث العلمية
خا�صة يف جمال جودة التعليم العايل ،باعتبار �أن جمال
اجلودة وتطبيقاتها عموم ًا جمال حديث يندر املتخ�ص�صون
فيه.
وهذه الب�شرى مبثابة دعوة لكل الأ�ساتذة والباحثني داخل
جامعة �إفريقيا وخارجها للم�شاركة يف هذه املجلة ،والتي
يخطط لإ�صدار عددها الأول يف الن�صف الثاين من هذا
العام ب�إذن اهلل تعاىل.
وي�شرف على هذه املجلة بروف�سور :كمال حممد عبيد (مدير
اجلامعة).
وتتكون هيئة حترير املجلة من ّ
كل من:
 -1بروف�سور :حميي الدين �صديق عبد اهلل (رئي�س �إدارة
اجلودة وترقية الأداء)  :رئي�س التحرير.
 -2دكتور :حممد دفع اهلل حممد يو�سف (رئي�س وحدة
اجلودة) :مدير التحرير.
 -3دكتور :عبد النا�صر بن علي الفكي (من مركز البحوث
والدرا�سات الإفريقية)� :سكرتري التحرير.
وت�ست�شري املجلة عدد من املخت�صني ،وهم:
 -1بروف�سور :يو�سف اخلليفة �أبو بكر (مدير مركز يو�سف
اخلليفة لكتابة اللغات باحلرف العربي).
 -2بروف�سور :عمر �أحمد �سعيد (عميد الدرا�سات العليا).
 -3الدكتور :يو�سف خمي�س �أبو رفا�س (عميد مركز البحوث
والدرا�سات الإفريقية).
 -4والدكتور :علي حمود علي (خبري اجلودة بوزارة التعليم
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العايل والبحث العلمي).
جمال الن�شر للمجلة:
اجلودة والتقومي :جملة علمية حم ّكمة ،ت�صدر �سنوي ًا عن
�إدارة اجلودة وترقية الأداء بجامعة �إفريقيا العاملية ،وغايتها:
ن�شر الأبحاث املتطورة واملحكمة يف جمال اجلودة والتقومي
واالعتماد يف التعليم العايل وجماالته املختلفة.
و ُتف�ضل املجلة الأبحاث التي تعالج ق�ضايا ت�أ�صيلية� ،أو
ا�سرتاتيجية� ،أو ق�ضايا وم�شكالت تطبيقية� ،أو تطبيقات
م�ؤ�س�سية متميزة ((� ،Best Practicesأو بحوث تقومي
واعتماد ميدانية.
�أهداف املجلة:
هدف املجلة الأ�سا�سي هو :امل�ساهمة ب�إ�ضافات جديدة عن:
دور اجلودة يف ترقية الأداء الأكادميي وفق ر�ؤية ت�أ�صيلية،
مع الأخذ يف االعتبار التطورات الإقليمية ،والعاملية املتجددة
يف جمال جودة التعليم ب�صفة عمة ،والتعليم العايل ب�صفة
خا�صة.
�أو ًال :قواعد الن�شر:
ت�صدر جملة اجلودة والتقومي وفق ال�ضوابط الآتية:
�أو ًال :القواعد العامة لقبول الن�شر:
االلتزام بالت�أ�صيل الإ�سالمي للمفاهيم واملعايري والقيم
(ر�ؤية ور�سالة) ،و�أهداف جامعة �إفريقيا العاملية.
االلتزام بقوانني الإ�صدار والن�شر يف جامعة �إفريقيا
العاملية.
�أن يكون البحث �أ�صي ًال ،وتتوافر فيه �شروط البحث العلمي
املعتمدة حملي ًا و�إقليمي ًا وعاملي ًا.
االلتزام بالعلمية واملنهجية املتعارف عليها يف كتابة البحوث
الأكادميية يف جمال جودة التعليم العايل.

ثاني ًا� :ضوابط ن�شر البحوث املحكمة:
�أن تكون الورقة العلمية مل تقدم للن�شر� ،أو �سبق ن�شرها يف
جملة علمية �أُخرى �إال �إذا كانت الن�سخة املقدمة �أكرث �إثرا ًء
باملعلومات عن الن�سخة ال�سابقة (على �أن ترفق الن�سختني
مع ًا).
يف حالة قبول الورقة العلمية للن�شر يلتزم الباحث بعدم
ن�شرها يف �صورتها املن�شورة باملجلة يف �أي مواقع ن�شر �أخرى.
للمجلة احلق يف حتكيم �أي عمل علمي يقدم لها.
للمجلة احلق يف �إجراء التعديالت التحريرية ال العلمية ،ويف
حالة التعديالت العلمية ال�ضرورية يرد العمل �إىل �صاحبه
لإجراء التعديالت الالزمة يف فرتة �أق�صاها ثالثة �أ�سابيع،
ف�إن مل يفعل حتى انق�ضاء املدة يحق للمجلة �إجراء التعديالت
العلمية ال�ضرورية �أو عدم ن�شر العمل العلمي املعني.
للمجلة احلق يف االعتذار عن ن�شر �أي عمل علمي دون �إبداء
�أ�سباب لقرارها.
املجلة لي�ست ملزمة ب�إعادة الأعمال العلمية التي ال تن�شرها
لأ�صحابها.
تقبل املجلة ن�شر البحوث باللغتني العربية والإجنليزية ،مع
�ضرورة كتابة ملخ�ص باللغتني.
ميكن للمجلة �إذا دعت ال�ضرورة �أن تطرح حمور ًا واحد ًا
�أو حمورين ميكن للباحثني الكتابة فيه ،مع حرية التنويع،
فاملحاور املطروحة غالب ًا ما يق�صد بها ا�ستدرار الأفكار
و�إثارة احل�س العلمي.
ثالث ًا� :إعداد الورقة العلمية:
ال تتعدى الورقة العلمية ع�شر �آلآف كلمة ،مع ترك م�سافة
.))A4
تر�سل الورقة مطبوعة على جانب واحد من ورقة ()ward
مزدوجة ،بالإ�ضافة �إىل �إرفاق ن�سخة الكرتونية يف هيئة
ملف.
خط الكتابة باللغة العربية يكون النوع Simplified
 Arabicبحجم  ،14بينما يكون نوع خط الكتابة باللغة
الإجنليزية ، Times New Romanوبحجم .12

ت�ستخدم الأرقام العربية لرتقيم �أ�سفل ال�صفحات ابتدا ًء من
�صفحة العنوان.
ترتك الهوام�ش �أعلى و�أ�سفل وعلى جانبي ال�صفحة ومبقدار
 33ملمرت.
�أن يلتزم الباحث بال�ضوابط العلمية املعروفة.
�إرفاق م�ستخل�صني ،بالعربية والإجنليزية يف حدود �صفحة
واحدة.
تتبع املجلة نظام الإحالة والتوثيق� ،أي� :أن لكل �إحالة يف
املو�ضوع هام�ش يرقم ترقيم ًا حتتي ًا ح�سب موقعه يف املنت،
وتكتب ( )Footnoteحتتي.
تكتب امل�صادر يف (الببليوغرافيا) يف نهاية البحث وترتب
ترتيب ًا �ألفبائي ًا.
رابع ًا� :إجراءات الن�شر:
تعنون الر�سائل �إىل مكتب حترير املجلة� ،أو مدير التحرير
الدكتور :حممد دفع اهلل حممد ،عرب الربيد الإلكرتوين
. alsafrawe@iua.edu.sd

حتتفظ املجلة بحقوق الن�شر فور �صدور حكم ن�شر العمل من
قبل املحكم وهيئة التحرير.
الآراء الواردة يف الأوراق العلمية هي �آراء امل�ؤلفني ،وال تعرب
ب�أي حال من الأحوال عن ر�أي املجلة.
يعطي الباحث خم�س ن�سخ من املجلة.
قيمة اال�شرتاك ال�سنوي 15 :دوالر ًا �أمريكي ًا للأفراد (�أو ما
يعادلها) ،و  30دوالر ًا �أمريكي ًا للم�ؤ�س�سات (�أو ما يعادلها)،
تدفع لأمر جامعة �إفريقيا العاملية – اخلرطوم – ال�سودان.
عنوان املجلة:
جملة اجلودة والتقومي املحكمة – �إدارة اجلودة وترقية
الأداء – جامعة �إفريقيا العاملية – اخلرطوم – ال�سودان.
�ص ب  2469اخلرطوم – ال�سودان.
بريد �إلكرتوينQem@iua.edu.sd:
واهلل املوفق
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األخيرة
د.حممد دفع اهلل حممد يو�سف
رئي�س وحدة اجلودة

الثقافة العمـــالية

الثقافة كلمة قدمية وعريقة يف العربية ،فهي تعني �صقل النف�س واملنطق والفطانة ،وثقف نف�سه (�أي �صار حاذق ًا
خفيف ًا فطن ًا) ،وا�ستعملت كلمة الثقافة �أي�ض ًا للداللة على الرقي الفكري والأدبي واالجتماعي للأفراد واجلماعات.
ويف القرن التا�سع ع�شر �أ�صبح مفهوم الثقافة ي�شري ب�صورة وا�ضحة �إىل حت�سني �أو تعديل املهارات الفردية للإن�سان
(ال �سيما من خالل التعليم والرتبية).
والثقافة العمالية ،هي( :جمموعة القيم ،والعادات والتقاليد ،واملبادئ ،التي يتبناها العاملون يف املنظمة ،من خالل
جمموعة من االن�شطة املوجهة لل�سلوك الإداري والإنتاجي لهم) .وتتمثل تلك االن�شطة يف الإ�صدارات الثقافية،
واملحا�ضرات والندوات ،وور�ش العمل والدورات التدريبية واملعار�ض  ..وغريها.
والثقافة العمالية من �ش�أنها ان تعمل على زيادة الوعي باحلقوق والواجبات ،وتثقيف املجتمع املهني وامل�ساهمة يف حل
امل�شكالت املهنية ،وتغيري املفاهيم ال�سلبية لدي العاملني ،وغر�س مفهوم حب املهنة والت�شجيع على العمل ،و�إك�ساب
مهارات ا�ضافية خمتلفة.
كما �أنها تقدم خدم ًة تعريفي ًة تتناول عدد ًا من املو�ضوعات املت�صلة مبا�شر ًة ب�أطراف العملية التعليمية اجلامعة
(�سوق العمل ،العاملني) ،وتتناول حماور ال�سالمة املهنية ،والتطوير الذاتي ،ورفع روح الإنتماء للم�ؤ�س�سة ،واالت�صال
والتوا�صل ،وتقليل اجلدل عرب ن�شر ثقافة التفاو�ض مع الغري ..الخ.
ويبقى ال�س�ؤال ملاذا ال تنتظم ا�صدارتنا الثقافية؟ حيث �أ�صبحت تظهر فقط عند اللزوم ،فاجلامعة التي بها ما يقارب
الـ  700من الأ�ساتذة ومثلهم من العاملني ،فمن ال�صعوبة مبكان �أن جتد من ي�شارك معك يف الكتابة� ،أو يوافق على
ورقة علمية ي�سهم بها يف م�ؤمتر �أو ندوة �أو ا�صدارة حمكمة او تثقيفية �أو حقيبة تدريبة ،والذين يقفون على ر�أ�س
هذه الأن�شطة ي�س�ألون النا�س �إحلافا (�أعطوهم او منعوهم) ،ومع ذلك ف�إن الإقبال على ح�ضور الأن�شطة القائمة من
املحا�ضرات ،وور�ش العمل ،والدورات التدريبية �ضعيفة من كل امل�ستويات وال تتنا�سب مع مايبذل فيها من جهد.
ومن املالحظ �أن الثقافة العمالية جتد اهتمام ًا �أكرب على امل�ستوى احلكومي ،ممثلة يف امل�ؤ�س�سة العامة للثقافة
العمالية التي �أ�صدرت بالتعاون مع م�ؤ�س�سة فريدري�ش ايربت (دليل الثقافة العمالية ل�سنة 2009م) كنوع من االهتمام
باجلوانب التثقيفية للعمال� ،إ�ضافة اىل تنفيذ عدد من الدورات يف ذات املجال.
ومن ال�ضروري ان جتد الثقافة العمالية االهتمام كذلك من جامعتنا خا�صة و�أن جامعتنا متلك كثري من اخلربات
يف هذا املجال ،فقط حتتاج �إىل الت�شجيع وا�ستنها�ض الهمة؛ وذلك من خالل تهيئة البيئة املادية واملعنوية لتنفيذ
�أن�شطة الثقافة العمالية.
وباهلل التوفيق
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