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نوافذ

�أ.هالة حمد عثمان الزبري

بذل��ت الدولة جهد ًا كبري ًا فى الآونة االخ�يرة فى تفعيل م�شروع التح�صيل
الإلكرتون��ى وذل��ك بحو�سب��ة �أورني��ك  15يف اط��ار حتقيقه��ا للحوكم��ة
الإلكرتوني��ة وقام��ت بتدري��ب ع��دد كبري جدا م��ن حما�سب��ي ال��وزرات املختلفة
ومتليكهم لأجهزة هواتف ذكية ل�ضمان تقدمي �أف�ضل اخلدمات.
وانطالق�� ًا من ر�سال��ة اجلامعة ودورها يف خدمة املجتم��ع و�إميانها ب�أن اجلودة
�أ�سا���س البناء ال�سليم للحكومة الإلكرتونية فق��د قامت اجلامعة ممثلة فى كلية
درا�سات احلا�سوب ويف اطار �شراكة ذكية مع امل�ؤ�س�سة ال�شبابية لتقانة املعلومات
بتدريب حوايل  45متح�صال وحما�سب ًا قادمني من واليات ال�سودان املختلفة على
كيفية التح�صيل الإلكرتونى.
وم ��ا تبذله اجلامعة من جهد يف حو�س ��بة العم ��ل الإداري ،والأكادميي،
ال ينف�ص ��ل ع ��ن احلكوم ��ة االلكرتونية ،الت ��ي تنتظم الب�ل�اد باعتبارها
منظومة ت�ش ��مل كل م�ؤ�س�س ��ات الدولة ،ومن هنا نقدم ه ��ذه املعلومات،
عله ��ا ت�سهم يف فه ��م مغذي احلكوم ��ة االلكرتونية ،و�ض ��رورة الإ�سراع،
وب ��ذل املزي ��د من اجله ��د يف �إدخال جمي ��ع برامج اجلامع ��ة و�أن�شطتها
لنواكب التطور التقني حملي ًا وعاملي ًا.
والهدف الأ�سا�سي من هذا التطور ،تقليل زمن الو�صول �إىل املعلومات،
وت�سهي ��ل التوا�صل بني النا� ��س ،بعيد ًا عن هاج� ��س اجلغرافيا ،فظهرت
عب ��ارة «الع ��امل قري ��ة �صغ�ي�رة» ،وانت�شرت م�ؤخ ��را التلفون ��ات الذكية،
ف�أ�صبحت م�ستخدمة عن ��د كل �شخ�ص حتى يف �أكرث البلدان فقر ًا ,مما
دعا ال�شركات امل�صنعة� ،إىل مزيد من االبتكار يف الربامج والتطبيقات،
وتب ��ارت ال�ش ��ركات فيما بينها جل ��ذب �أكرب عدد م ��ن امل�ستخدمني من
خالل �أجهزتها املتطورة.
و�سنتن ��اول يف ه ��ذا املق ��ال مفهوم احلكوم ��ة االلكرتوني ��ة ،و�أهدافها،
ومراح ��ل تطبيقه ��ا ,كم ��ا �سن�ستعر� ��ض ت�صني ��ف ال ��دول ،الت ��ي طبقت
ه ��ذا املفه ��وم ،و�أخ�ي�ر ًا نناق� ��ش جتربة ال�س ��ودان يف تطبي ��ق احلكومة
االلكرتوني ��ة ،مع تقدمي بع�ض النماذج خلدم ��ات احلكومة االلكرتونية،
الت ��ي ا�ستخدمت حديث ًا ،كالتقدمي االلكرتوين للجامعات ,التقدمي للحج
والعمرة ،و�آخر هذه اخلدمات هو التح�صيل االلكرتوين.
مفهوم احلكومة االلكرتونية:
ورد يف تعري ��ف البنك الدويل ع ��ام 2005م �أن احلكوم ��ة االلكرتونية،
ه ��ي :عملية ا�ستخدام امل�ؤ�س�س ��ات لتكنولوجيا املعلومات( ،مثل� :شبكات
االنرتنت ،و�شبكة املعلومات العري�ضة وغريها) والتي لديها القدرة على
تغي�ي�ر ،وحتويل العالق ��ات مع املواطنني ،من الو�ص ��ول للمعلومات ،مما
يوفر مزيد ًا من ال�شفافية ،و�إدارة �أكرث كفاءة للم�ؤ�س�سات.
وم ��ن خالل ما �سب ��ق من تعريف ،يت�ض ��ح ما يل ��ي :ال تقت�صر احلكومة
االلكرتوني ��ة ،عل ��ى ا�ستخ ��دام تكنولوجيا املعلومات ،لتق ��دمي اخلدمات
للمواطن�ي�ن� ،إمنا هي فكر متطور ،يعيد �صياغة امل�ؤ�س�سات ب�شكل جديد،
ل ��ه �أبع ��اده الإدارية واالجتماعي ��ة وال�سيا�سية ،كما �أنه ��ا ال تقت�صر على
تقدمي خدم ��ات الكرتونية للم�ستفيدين ،و�إمنا متث ��ل �أ�ساليب الكرتونية
لإجن ��از كافة الأعمال التي تتم داخل وخ ��ارج امل�ؤ�س�سات(مرمي ح�سني,
جملة كلية بغداد للعلوم االقت�صادية2013,م).

وتهدف احلكومة االلكرتونية يف جوهرها �إىل جودة اخلدمات املقدمة
من جهة احلكومة من خالل:
رفع م�ستوى الكف ��اءة ،والفعالية للعمليات ،والإج ��راءات داخل القطاع
احلكومي .وميكن �أن يتم ذلك عرب الدقة يف �إجناز الوظائف املختلفة
تقليل التكاليف احلكومية ،وذلك عن طريق حت�سني ،وتطوير ،وهند�سة
�إجراءات الأعمال.
رفع م�ستوى ر�ضا امل�ستفيدي ��ن عن اخلدمات ،التي تقدم لهم ،وهو من
�أهم �أهدافه ��ا ،ويتم من خالل ت�سهيل ا�ستخ ��دام اخلدمات احلكومية,
تقلي ��ل الوقت امل�ستغرق يف ح�ص ��ول امل�ستفيد على اخلدم ��ة التي يحتاج
�إليها.
ولتنظي ��م وتوجي ��ه عم ��ل احلكوم ��ة االلكرتوني ��ة ،ح�س ��ب القطاع ��ات
املختلف ��ة� ،صنف ��ت �إىل ع ��دة �أنواع ،لكل ن ��وع �أهداف حم ��ددة ،وو�سائل
تطبيق خمتلفة ،وخدمات موجهة ل � ً
�كل ح�سب قطاعه .وهذه القطاعات
هي :م ��ن احلكومة �إىل املواطن�ي�ن ,ومن احلكوم ��ة �إىل احلكومة ،ومن
احلكومة �إىل رجال الأعمال (املوردين).
مراحل تطور احلكومة االلكرتونية:
هناك عدد كبري من الدرا�سات ،التي بحثت يف مراحل تطبيق احلكومة
االلكرتونية ،ح�س ��ب كل دولة ،واختلفت بع�ض م�سمياتها ،ولكن ت�شابهت
يف فكرتها ,وميكننا �إيجازها يف املراحل الأولية التالية:
مرحلة دخول تقنية احلا�سب الآيل جمال التطبيقات الإدارية املختلفة,
وهي ت�سهل عمل املوظف العادي ،دون احلاجة �إىل التنقل �أو ال�سفر.
مرحلة منو القاعدة املعلوماتية و�أمتتة بع�ض اخلدمات.
ً
و�أخري ًا ظهور �شبكة املعلومات الدولية ،والتي مترحلت �أي�ضا من �إعداد
الرق ��م املت�سل�سل� ،أو املفهر�س� ،إىل التفاعل م ��ن خالل تو�سيع امل�شاركة
املدنية ،مرور ًا �إىل ربط الأجهزة احلكومية الداخلية ،مبوجهات و�أخري ًا
ربط كل امل�ؤ�س�سات احلكومية مع بع�ضها البع�ض.
متطلبات بناء احلكومة االلكرتونية:
�إن تطبيق نظام الإدارة الإلكرتونية ،الذي يتيح للمواطن �أن يتعامل مع
الإنرتن ��ت ،بد ًال من املوظ ��ف العام التقليدي ،ي�ستل ��زم �إحداث تغيريات
كث�ي�رة وا�سع ��ة ،ت�شم ��ل ج ��ودة �شامل ��ة يف نوعي ��ة العامل�ي�ن ،والأجهزة
امل�ستخدمة ،وطرق الإجراءات ,وذلك الن �إدارة اخلدمات التي تقدمها
احلكوم ��ة االلكرتونية ،من خالل االنرتنت لها خ�صو�صيتها ومقوماتها،
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التي تختلف ع ��ن الإدارة التقليدية ملثل هذه اخلدمات ،ولبناء احلكومة
االلكرتوني ��ة ،حتت ��اج �إىل مقوم ��ات ،وبع� ��ض املتطلب ��ات ،ك ��ي يكتب لها
النج ��اح ،وحتق ��ق الأعم ��ال املنوطة به ��ا ،وحتقي ��ق �أهدافه ��ا ومن تلك
املقومات:
وجود حا�سب �آيل:
ليتمك ��ن موظفو احلكوم ��ة االلكرتونية ،من ممار�س ��ة مهامهم املنوطة
بهم ،يف نطاق احلكومة االلكرتونية ،وطلب اخلدمة وا�ستخدامها ،ويتم
ذلك من خالل �شبكة الكرتونية ترتبط بها تلك احلوا�سيب ،كما �أن وجود
العن�ص ��ر الب�ش ��ري املدرب جي ��د ًا والواعي ب�أهمية امل�ش ��روع ،وتطبيقه،
يعترب م ��ن �أ�سا�سيات البناء ,فكم من م�ؤ�س�س ��ات طبقت امل�شروع ،ثم مل
جتد من يعمل عليه ،فعادت �إىل نظامها التقليدي (حجازي.)2004 ,
تطوير وحت�سني املعامالت احلكومية:
يتطل ��ب جن ��اح تطبي ��ق ا�سرتاتيجي ��ة احلكوم ��ة االلكرتوني ��ة� ،إج ��راء
التغي�ي�رات التنظيمي ��ة ،وتطبيق مفاهي ��م اجلودة ال�شامل ��ة ،يف الإدارة
التقليدي ��ة ،م ��ن تقلي ��ل الإج ��راءات الإداري ��ة واملعام�ل�ات الورقية غري
ال�ضرورية ،وحتديد املعام�ل�ات املطلوبة بدقة لكل �إجراء ,وذلك ب�سبب
�أن تطبيق ��ات احلكومة االلكرتونية ،تتطلب املرون ��ة وال�سرعة يف اتخاذ
القرارات.
متك�ي�ن املواطنني م ��ن التعامل مع احلكومة االلكرتوني ��ة ،وزيادة ن�سبة
الوعي لديهم:
وذل ��ك ب�أن يك ��ون لدى املواطن احلا�س ��ب الآيل ،وعل ��ى دراية ومعرفة
بط ��رق التعام ��ل مع احلكوم ��ة االلكرتونية ،مما يرتتب عل ��ى امل�ؤ�س�سات
التعليمية ،م�س�ؤولية تطوير مناهج وتقنيات التعليم ،مبا يتفق ومعطيات
الع�ص ��ر االلك�ت�روين ،كم ��ا يتطل ��ب زي ��ادة الوع ��ي ،وثقاف ��ة املواطنني،
وتقبله ��م ال�ستخ ��دام احلكوم ��ة االلكرتوني ��ة ،وذلك ب�إط�ل�اق عدد من
الدورات التدريبي ��ة ملوظفي امل�ؤ�س�سات احلكومي ��ة ،قبل دخولها الكامل
يف احلكوم ��ة االلكرتونية ،وحمالت �إعالني ��ة يف الو�سائط املختلفة ،قبل
�إط�ل�اق �أي خدمة لتعريف املواطنني بكيفية ا�ستخدامها ,بالإ�ضافة �إىل
ا�ستخ ��دام وا�سع وكبري لالنرتنت ،و�ضمان �أن تكون خدمته � 24ساعة يف
اليوم.
ومم ��ا �سب ��ق جن ��د �أن تطبيق مفاهيم اجل ��ودة ال�شامل ��ة ،من حت�سني
اخلدم ��ات التقليدية نف�سها ،وحت�سني خدمات االنرتنت ,وزيادة الوعي،
والرتكي ��ز عل ��ى التدري ��ب للموظف�ي�ن واملواطن�ي�ن ،على حد �س ��واء ،هو
الطريق الوحيد لبناء م�ؤ�س�سة الكرتونية.
جتارب الدول يف تطبيق احلكومة االلكرتونية:
ب ��د�أت دول العامل املختلفة يف تطبي ��ق احلكومة االلكرتونية ،منذ بداية
�إطالق الفكرة ,ونرى �أن الدول الكربى كانت الأ�سرع يف التطبيق ،وذلك

لأن البني ��ة التحتية لتلك الدول كانت جاهزة ،ت�سمح بتطبيق مبا�شر من
�أمتت ��ة للأعم ��ال ،والتخل�ص م ��ن املعامالت الورقي ��ة ،وحتديد وتب�سيط
الإجراءات ,رغم ذلك مل يتم تطبيق كامل للحكومة االلكرتونية يف تلك
الدول� ،إال قبل �سنوات قليلة.
�أم ��ا يف الدول العربية ،فقد ت�أخ ��ر التطبيق ،وذلك ب�سبب نظم احلكم،
كم ��ا �أن �أمتتة الأعم ��ال الإداري ��ة .مل تكن موجودة ،وكان ��ت احلكومات
التقليدي ��ة تعانى م ��ن كرثة الإج ��راءات الإدارية ،ويف ال ��دول الإفريقية
جن ��د �أن م�شاكل احلروب الأهلي ��ة ،وعدم ا�ستق ��رار الأنظمة احلاكمة،
وك�ث�رة االنقالب ��ات الع�سكرية ،كان ل ��ه دور �أي�ض ًا يف ت�أخ ��ر التطبيق فى
معظم دول القارة .
وق ��د درجت هيئ ��ة الأمم املتح ��دة على �إ�ص ��دار تقرير �سن ��وي ،يو�ضح
ترتيب الدول ح�سب م�ؤ�شر احلكومة االلكرتونية ،والذي يحدد ا�ستخدام
احلكوم ��ة االلكرتوني ��ة ك�أداة ت� ��ؤدى �إىل و�ص ��ول املعلوم ��ات ،وتق ��دمي
اخلدمات احلكومية �إىل اجلمهور ،ب�صورة �سهلة.
ونالح ��ظ �أن كوريا اجلنوبية حافظت على �صدارتها ،منذ العام ,2011
وتع ��د جتربة �سنغاف ��ورة جتربة رائدة ،وبها الكثري م ��ن الدرو�س ،للدول
التي تريد االنطالق نحو احلكومة االلكرتونية� ،إذ بد�أت التجربة يف عام
 2000وتط ��ورت ب�شكل ملحوظ خالل ال�سنوات املا�ضية ،ب�سبب تطبيقها
ملفاهي ��م اجلودة� ،إذ كانت تعانى من �أمية تقنية كبرية ،مما دفع الدولة
لو�ض ��ع برنامج تدريب حلوايل � 400ألف ف ��رد �سنوي ًا ،للنهو�ض مب�شروع
بوابة املواطن االلكرتوين.
احلكومة االلكرتونية يف ال�سودان:
بد�أت فك ��رة احلكومة االلكرتونية ،من خالل ورق ��ة مبدئية ،قدمت يف
م�ؤمت ��ر ال�شبك ��ة القومية للمعلومات ،يف يولي ��و 1992م ون�شرت يف جملة
الدرا�س ��ات اال�سرتاتيجي ��ة ،و�أدى النقا� ��ش حوله ��ا �إىل �إن�ش ��اء ال�شبكة
القومي ��ة للمعلوم ��ات ،والذي بذل جهد ًا حثيث ًا لتحقي ��ق امل�شروع ،وتطور
�إىل املرك ��ز القومي للمعلوم ��ات� ,إال �أن امل�شروع واجه بع�ض التعرثات يف
نهاية الت�سعينات ،وكذلك مل ت�ستفد احلكومة من الدعم الأجنبي ،مثل:
م�ش ��روع الأمم املتح ��دة الإمنائي ،لظرف البالد يف تل ��ك الفرتة� ,إال �أن
امل�ش ��روع نه�ض مرة �آخرة ،يف �صورة خدمات �شبه متكاملة ،وهى مرحلة
التكامل العمودي� ،إذ عمدت معظم الوزارات� ،إىل �إن�شاء موقع ي�ضم كل
امل�ؤ�س�س ��ات التابعة لها ،وبد�أت بتقدمي خدمات معلوماتية فقط ,وكذلك
فعلت بع�ض الواليات ،واملحليات املختلفة.
مثال :حملية �ش ��رق النيل ،والتي د�شن ��ت م�شروعها اخلا�ص باحلكومة
االلكرتوني ��ة الع ��ام  ،2014ك�أول حملي ��ة عل ��ى م�ست ��وى القط ��ر تطب ��ق
امل�شروع ،قبل �أن ين�ضم الحق ًا �إىل م�شروع بوابة ال�سودان االلكرتونية.

جدول يو�ضح ترتيب الدول يف العام  2014م
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اخلدمات االلكرتونية:
جن ��د �أن هناك عدد ًا م ��ن اخلدمات الهامة ،والت ��ي قدمت خالل العام
املا�ض ��ي والعام احل ��ايل ,وقد قدمت هذه اخلدمات م ��ن جهات خمتلفة،
ول ��كل جه ��ة موقعه ��ا االلك�ت�روين املنف�ص ��ل من اجله ��ة الأخ ��رى ،وذلك
قب ��ل تد�ش�ي�ن بوابة ال�س ��ودان االلكرتونية ،حت ��ت �إ�شراف املرك ��ز القومي
للمعلوم ��ات ،ال ��ذي يحتوى موقع ��ه االلكرتوين على تقري ��ر �شامل ،يو�ضح
خطوات تطبيق امل�شروع ،و�سن�ستعر�ض �أهم هذه اخلدمات:
�أ  .خدمة التقدمي للجامعات يف العام املا�ضي :2014
�ص ��در القرار من وزارة التعلي ��م العايل ،والبحث العلمي ،بتطبيق خدمة
التق ��دمي االلك�ت�روين للجامع ��ات يف الع ��ام  ,2014وقد نفذ الق ��رار فع ًال
بع ��د ت�أكيدات م ��ن مركز املعلوم ��ات بال ��وزارة ،اكتمال اجلوان ��ب الفنية
والتقني ��ة للم�شروع� ,إال �أنه وخالل مرحل ��ة التقدمي واجه الربنامج الكثري
م ��ن االنتقادات ،من قبل الط�ل�اب و�أ�سرهم ،مثل :ع ��دم و�ضوح خطوات
التق ��دمي ،وبطء اخلدم ��ة ،وتوقفها يف بع� ��ض الأحيان� ،أثن ��اء عملية ملء
اال�ستم ��ارة ،وكذل ��ك ت�سدي ��د الر�س ��وم ع�ب�ر البن ��وك .وت�صاع ��دت هذه
االنتقادات بعد ظهور نتيجة القبول� ،إذ فقد عدد من الطالب مقاعدهم،
ب�سبب �أخطاء يف التقدمي ،كما �أدى عدم انت�شار حمالت �إعالنية توعوية،
تع ��رف باخلدمة ،وكيفي ��ة ا�ستخدامها م ��ن قبل املواط ��ن �إىل ظهور هذا
اخللل يف امل�شروع ،بالإ�ضافة �إىل الإعالن املت�أخر عن اخلدمة.
وبعد املراجع ��ات الب�سيطة� ،شهدت اخلدمة هذا الع ��ام تطور ًا ملحوظاً،
وتدارك ��ت خل ��ل الع ��ام املا�ض ��ي ،وح�صل ��ت على ن�سب ��ة ر�ضا كب�ي�رة من
م�ستخدمي اخلدمة.
ب  .التقدمي االلكرتوين للحج والعمرة:
�أطل ��ق امل�شروع يف بدايته ،عرب موقع احل ��ج والعمرة ،ومت الإعالن عنه
قبل وقت طويل ،و�صاحب ذلك حمالت �إعالنية تعليمية للمواطنني ،عن
خطوات التقدمي كاملة ،مما �أدى �إىل جناح امل�شروع.
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بوابة حكومة ال�سودان االلكرتونية:
�أعلن ��ت وزارة العل ��وم واالت�ص ��االت� ،أن بواب ��ة حكوم ��ة ال�س ��ودان
االلكرتوني ��ة ،وال ��ذي ي�ش ��رف عليها املرك ��ز القومي للمعلوم ��ات ،الزى
ب ��ذل جهود كب�ي�را ول�سن ��وات طويل ��ة ،حت ��ى ر�أى ه ��ذا امل�ش ��روع النور
يف 2015/6/30م� ،أعلن ��ت �أنه ��ا تعت�ب�ر الواجه ��ة الرئي�سي ��ة حلكومة
ال�س ��ودان ،واملعرب الأ�سا�سي جلميع اخلدم ��ات االلكرتونية التي تقدمها
امل�ؤ�س�س ��ات احلكومية ،وهي عبارة ع ��ن موقع الكرتوين يجمع املعلومات
م ��ن م�صادر متع ّددة ،بطريقة موحدة ،فبواب ��ات َ
احل ْوكمة االلكرتون ّية،
ه ��ي القن ��اة الأكرث �شهرة لتق ��دمي اخلدمات احلكومي ��ة ،عرب االنرتنت
وتق ��وم بت�سهيل التعامل بني الأفراد وال�شركات وامل�ؤ�س�سات ،وتتوافر بها
املعلومات الأ�سا�سية عن ال�س ��ودان ،وكل ما يحتاجه املواطنون ،والزوار
وقطاع الأعمال من معلومات ،وخدمات م�صنفة ح�سب احتياجات زائر
البوابة ،وعربها يتم حت�صيل ر�س ��وم اخلدمات ،بوا�سطة من�صة الدفع
امل َوحد املعروفة با�سم �سداد ( ،)esudan.gov.sdوت�شمل اخلدمات
التي ت�شملها البوابة ،اخلدم ��ات التي تقدمها البوابة ،وتتمثل يف تقدمي
معلوم ��ات متكامل ��ة عن ال�س ��ودان ب�شكل ع ��ام ،وت�شمل كذل ��ك “دلي ًال
للخدم ��ات” مل�ساع ��دة الأفراد يف الو�ص ��ول �إليها ..كم ��ا توفر جمموعة
�ضخم ��ة م ��ن اخلدم ��ات االلكرتوني ��ة ،الت ��ي وفرته ��ا �أ�سا�س� � ًا الدوائر
احلكومي ��ة ،مثل :اخلدمات ال�صحية ،خدم ��ات التعليم ،خدمات الدفع
االلكرتوين ،واخلدمات التجارية.
وبع ��د  ...ن�أم ��ل �أن يح ��رز ال�س ��ودان مراك ��ز متقدم ��ة ،يف الت�صنيف
القادم ،لتطبيق احلكوم ��ة االلكرتونية ،وذلك بعد تد�شني بوابة حكومة
ال�س ��ودان االلكرتوني ��ة ،وه ��ى بال �ش ��ك �إجن ��از حقيقي ،يعك� ��س تطور
التكنولوجي ��ا ،والتقان ��ة يف ال�سودان .كم ��ا ن�أمل �أن ت�سه ��م اجلامعة يف
�إجناح هذا امل�ش ��روع ،با�ستقطاب املعني�ي�ن ،وتدريبهم داخل اجلامعة،
وكذل ��ك بتجويد حو�سب ��ة العملية التعليمي ��ة ،واخلدمات الت ��ي تقدمها
اجلامعة للمجتمع.
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أخبــــــار ومناشــــط

�إعداد:
د .حممد دفع اهلل حممد
�أ .عز الدين علي عبد اهلل

دورة �إعداد الكوادر الو�سيطة للمواقع القيادية

تفق ��د الربوفي�س ��ور كم ��ال حمم ��د عبيد مدي ��ر اجلامعة �سري
تنفيذ ال ��دورة التدريبية التي ا�ستهدفت الك ��وادر الو�سيطة للمواقع
القيادي ��ة باجلامع ��ة والت ��ي نفذته ��ا �إدارة اجل ��ودة وترقي ��ة الأداء
بالتعاون مع مرك ��ز الفدرالية للبحوث وبناء القدرات يف الفرتة من
�/19-17أغ�سط�س2015م بقاعة اجلودة.
وخاطب الربوفي�سور حامت عثمان حممد خري نائب املدير لل�ش�ؤون
االدري ��ة واملالية افتتاح الدورة م�ؤكد ًا على اهمية التدريب يف تطوير
العمل االداري باجلامعة.
وق ��ام الدكتور �سم�ي�ر قر�شي حممد نائب املدي ��ر لل�ش�ؤون العلمية
والثقافي ��ة يف خت ��ام الدورة بتوزي ��ع ال�شهادات عل ��ى املتدربني ،كما
خاطب حفل اخلتام الدكتور ابراهيم اخل�ضر عميد �ش�ؤون الطالب
مبين ًا �أهمية التدريب جلميع الفئات العاملة مهما اختلفت اعمارهم
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و�سنني خربتهم وذلك ملواكبة امل�ستجدات والتطور يف العمل االداري
وتبادل اخلربات وتقوية التوا�صل بني العاملني.
كم ��ا خاطب حف ��ل اخلتام الربوفي�س ��ور عمر احم ��د �سعيد رئي�س
�إدارة اجلودة مقدم ًا �شكره ملركز الفدرالية وم�شيد ًا بالتفاعل الذي
وجدت ��ه الدورة من قب ��ل املتدربني متمني ًا ان ي�ص ��ب ذلك يف ترقية
االداء باجلامعة.
يذك ��ر ان ال ��دورة حا�ضره ��ا كل م ��ن الدكت ��ور احم ��د النق�شبندي
والدكت ��ور حاف ��ظ العمري وهما م ��ن اخل�ب�راء املعتمدين يف جمال
التدري ��ب االداري مب�شاركة ( )28من القيادات الو�سيطة باجلامعة
حي ��ث نال املتدربون معارف يف ال�سل ��وك االن�ساين ،ومفهوم القيادة
ومهاراتها ،والذكاء العاطفي ،وال�شخ�صية القيادية ،وحل امل�شكالت،
واتخاذ القرارات وغريها من املعارف املتبوعة بتطبيقات عملية.
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جامع��ة �إفريقي��ا العاملي��ة ت�ش��ارك ب���أوراق علمي��ة يف
امل�ؤمتر الرابع للغة العربية
�شارك ��ت جامعة �إفريقيا العاملية يف امل�ؤمتر الرابع للغة العربية
ال ��ذي انعقد يف دبي بدولة الإم ��ارات العربية املتحدة يف الفرتة بني
/10 -5مايو 2015م.
وجاءت م�شاركة اجلامعة من خالل تقدمي ورقتني علميتني ،حملت
االوىل عنوان "دور جامعة �إفريقيا يف ن�شر اللغة العربية يف �إفريقيا"
قدمته ��ا الدكتورة �آمال مو�سى عبا�س من معه ��د اللغة العربية .كما
حتدثت الورق ��ة الثانية عن "�إ�شكالية البح ��ث العلمي يف الدرا�سات
اللغوي ��ة" ،والتي قدمته ��ا الدكتورة �آمال مو�س ��ى عبا�س م�شاركة مع
الأ�ستاذة فائزة حممد يعقوب من معهد اللغة العربية.
ه ��ذا وقد وج ��دت الورقتني قبول جي ��د من قبل امل�ؤمتري ��ن ،خا�صة
الورق ��ة التي حتدثت عن دور اجلامعة يف ن�ش ��ر اللغة العربية ،حيث

�أ�ش ��اد اجلمي ��ع بالدور الرائ ��د التي تق ��وم اجلامعة ب ��ه ،وقد متيز
امل�ؤمت ��ر بح�ض ��ور متميز من خريج ��ي جامعة افريقي ��ا العاملية مما
�أعطى الورقة بعد ًا عملي ًا ا�ضافة لبعدها العلمي.
كم ��ا �أ�شارت الورقت�ي�ن للدور الذي يقوم به مرك ��ز يو�سف اخلليفة
�أبوبك ��ر يف ن�شر اللغة العربية ،وق ��د وجدت هذه اجلزئية ت�أكيد ًا من
احل�ض ��ور خا�صة رئي�س ��ة اللجنة العليا املنظم ��ة للم�ؤمتر ،الذي بني
�إ�سهام ��ات اجلامعة من خالل هذا املركز يف كتابة اللغات الإفريقية
باحلرف العربي.
ويف ذات ال�سياق وج ��دت �سل�سلة جامعة �إفريقيا للثقافة الإ�سالمية
�إ�شادة خا�صة ،و�أك ��دت العديدة من امل�ؤ�س�سات رغبتها يف احل�صول
علي هذه ال�سل�سلة.
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م�شاركة اجلامعة يف اللقاء التفاكري الأول ل�سنة 2015م
لوحدات اجلودة مب�ؤ�س�سات التعليم العايل
�ش ��ارك الدكتور حمم ��د دفع اهلل حمم ��د يو�سف رئي�س
وح ��دة اجلودة املكلف ممث ًال لإدارة اجل ��ودة وترقية الأداء
بجامعة �إفريقيا العاملي ��ة يف اللقاء التفاكري الأول لر�ؤ�ساء
وح ��دات اجل ��ودة باجلامع ��ات ال�سوداني ��ة للع ��ام 2015م،
وال ��ذي نظمته الهيئة العليا للتقومي واجلودة بوزراة التعليم
الع ��ايل والبح ��ث العلم ��ي وذل ��ك يف الفرتة م ��ن /16- 14
يوني ��و2015م بجامعة بحري بالكدرو حتت رعاية الدكتورة
�سمية �أبو ك�شوة وزيرة التعليم العايل والبحث العلمي.
وثمن ��ت وزي ��رة التعلي ��م الع ��ايل يف �إفتتاح جل�س ��ات اللقاء
اجلهود التي تقوم بها الهيئة العليا للتقومي ووحدات اجلودة
التابعة لها يف ترقية وجتويد العمل باجلامعات م�ؤكد ًة على
دعم الوزارة لتلك اجلهود ،و�أنها �ستعمل على تطوير الهيئة
العليا للتق ��ومي ورفدها باخلرباء مبين ًة �أن العبء الأكرب يف
جم ��ال التقومي الذاتي يق ��ع على عاتق اجلامع ��ات نف�سها.
وقالت �أن ال ��وزارة ت�سعى اىل التق ��ومي الرباجمي باعتباره
املطلوب يف الت�صنيفات العاملية كما �أنه �أ�صعب من التقومي
امل�ؤ�س�سي.
كما خاطب اجلل�سة الإفتتاحية الربوفي�سور �أيوب �آدم مدير
جامعة بح ��ري مرحب� � ًا بال�سي ��دة الوزي ��رة وباحلا�ضرين،
متمني ًا جناح امللتقى معلن ًا ع ��ن �إنطالقة التقومي امل�ؤ�س�سي
بجامعة بحري.
م ��ن جهة �أخرى هن�أت الدكتورة خالدة حممد كامل رئي�سة
الهيئة العليا للتقومي و �إنابة عن وحدات اجلودة باجلامعات
ال�سي ��دة الوزيرة على جتديد ثق ��ة ال�سيد رئي�س اجلمهورية
و�إعادة تكليفها مبهام الوزارة متمني ًة لها ال�سداد والتوفيق.
و�أ�ش ��ارت رئي�سة الهيئة على الربامج الت ��ي تقوم بها الهيئة
يف تطبي ��ق معايري اجلودة والتق ��ومي باجلامعات ،حيث بد�أ
تنفي ��ذ دليل التق ��ومي بجامعة �شندي و�سيت ��م اختيار ثالث
جامعات �أخ ��رى ،وبعد �إجراء التحلي ��ل �سيتم تطبيقه على
بقية اجلامعات تباع ًا.
وانطلق ��ت جل�س ��ات اللقاء ال ��ذي ا�ستمر ملدة ثالث ��ة �أيام،
وقدم ��ت يف اليوم الأول جل�ستي عم ��ل ،الأوىل بعنوان "دور
اجل ��ودة يف تطوي ��ر التعليم الع ��ايل" قدمه ��ا الدكتور على
حمود علي م ��ن كلية الرتبية بجامع ��ة اخلرطوم .واجلل�سة
الثاني ��ة بعن ��وان "ال�سم ��ات العام ��ة لدليل املعاي ��ر الوطنية
ل�ضم ��ان اجلودة مب�ؤ�س�سات التعليم العايل" قدمها الدكتور
زين العابدين ح�سن حمجوب مدير �إدارة اجلودة والتطوير
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بجامعة بحري.
ويف اليوم الثاين �أقيمت جل�سة العمل االوىل بعنوان "التقومي
الذات ��ي مل�ؤ�س�س ��ات التعلي ��م الع ��ايل" قدمه ��ا الربوفي�سور
عبدالباقي عبد الغني خبري اجلودة بوزارة التعليم العايل.
وخ�ص�ص ��ت بقية جل�س ��ات اللقاء يف يومي ��ه الثاين والثالث
لإ�ستعرا� ��ض بع� ��ض النماذج م ��ن جتارب وح ��دات اجلودة
والتقومي باجلامعات.
وق ��دم الدكتور حممد دفع اهلل حمم ��د يو�سف رئي�س وحدة
اجلودة ،يف اليوم الثاين للقاء ،جتربة �إدارة اجلودة وترقية
الأداء حي ��ث قدم نبذة ت�أريخية عن جامعة �إفريقيا العاملية
وخ�صو�صية ر�سالتها و�أهدافها يف ن�شر الدعوة الإ�سالمية،
مو�ضح ًا �أن �إدارة اجلودة جتد رعاية خا�صة من الربوفي�سور
كمال حممد عبيد مدير اجلامعة ونوابه .وقام رئي�س وحدة
اجل ��ودة ب�سرد الأن�شط ��ة التي قامت به ��ا �إدارة اجلودة يف
الفرتة املا�ضية وخططها لهذا العام 2015م.
وقد وجدت جتربة جامع ��ة �إفريقيا يف اجلودة الإ�شادة من
احلا�ضرين و�أن�صبت نقا�شاتهم يف �آلية تنفيذ تلك الأن�شطة
بحجمها الكبري وكانت الإجابة من ممثل اجلامعة يف تفهم
االدارة العليا لربامج اجلودة� ،إ�ضافة اىل خربة الربوفي�سور
عمر �أحمد �سعيد رئي� ��س �إدارة اجلودة يف جماالت اجلودة
وترقي ��ة الأداء ،والتعاون الكبري الذي جت ��ده �إدارة اجلودة
من عمداء الكلي ��ات ور�ؤ�ساء الوح ��دات الإدارية والعاملني
باجلامعة يف تنفيذ منا�شط اجلودة.
كم ��ا �أ�شاد اللقاء مبجل ��ة اجلودة التي مت توزي ��ع ن�سخ منها
على احلا�ضري ��ن مطالبني ب�ضرورة �إرفاده ��م بن�سخ منها
ح ��ال �صدوره ��ا ،و�أك ��د دكتور حمم ��د دفع اهلل ب� ��أن �أبواب
املجلة مفتوحة ل ��كل امل�شاركات التي حتق ��ق �أهداف املجلة
باعتباره ��ا و�سيلة لن�ش ��ر ثقافة اجلودة يف حم ��اور التعليم
الع ��ايل املختلف ��ة مقدم� � ًا �شك ��ره للجمي ��ع على م ��ا وجدته
جامعت ��ه و�إدارت ��ه من الثن ��اء مقدم� � ًا الدع ��وة للم�شاركني
لزي ��ارة اجلامع ��ة ومعاينة التط ��ور الذي ح ��دث فيها على
�أر�ض الواقع.
ه ��ذا وقد ختم اللق ��اء التفاكري مبجموعة م ��ن التو�صيات
ح ��ول ب ��ذل املزي ��د من اجله ��د يف جم ��ال التق ��ومي الذاتي
باجلامع ��ات باعتبار �أن الوزارة تخط ��ط يف املرحلة املقبلة
لإكتمال برام ��ج التقومي الذاتي باجلامع ��ات تهيئ ًة للتقومي
اخلارجي.
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مو�ضــــوع العدد

تقويم الطالب من منظــــــور
اجلودة واالعتماد األكادميي
�إعداد:
د.حممد دفع اهلل حممد يو�سف
رئي�س وحدة اجلودة املكلف

انق�ض��ى الع��ام الدرا�س��ي (2014م 2015 -م) بجلو���س الط�لاب �إىل
�إمتحانات الف�صول الزوجية لتقومي ح�صيلتهم املعرفية وفق ما تلقوه من
املناه��ج التعليمي��ة ،ويبق��ى ال�س���ؤال هل ه��ذه الإمتحان��ات �أد�أة حقيقية
لقيا���س م�ست��وى الط�لاب مب��ا ي�ؤهله��م لدخ��ول �س��وق العم��ل واملناف�س��ة
اخلارجية؟
فق��د �شه��د التعلي��م ب�ص��ورة عام��ة حرك��ة ا�ص�لاح جذري��ة تتمث��ل يف
�إدخ��ال مفاهيم جديدة مث��ل مفهوم التقومي املتع��دد �أو التقومي البديل،
ومفهوم معايري اجلودة واالعتماد الأكادميي لتحقيق التميز لدى اخلريج
اجلامعي الذي ي�سمح له مبواجهة التحديات التي يفر�ضها القرن الواحد
والع�شرين.
وقد جاءت هذه الإ�صالحات ،نتيجة لتغري مفهوم التعلم من املفهوم
التقلي ��دي ال�سلوكي ،الذي يتخذ فيه املتعلم موقف ًا �سلبي ًا من العملية
التعليمي ��ة� ،إىل املفه ��وم البنائ ��ي املعريف احلديث ،ال ��ذي يتخذ فيه
املتعل ��م موقف ًا ايجابي ًا ودينامكيا يف العملية التعليمية .وقد ا�ستدعى
ه ��ذا الإ�صالح �إعادة النظر يف عملية التقومي التقليدية ،التي تكتفي
باختب ��ارات الورق ��ة والقل ��م ،واختب ��ارات ال�ص ��ح واخلط� ��أ ،التي ال
تقي� ��س �إال املعارف وامل�ستويات الدنيا من التفكري .لت�شمل كل مرافق
امل�ؤ�س�س ��ة التعليمية ،كتقومي تعلم الطال ��ب ،وتقومي الأداء التدري�سي
لع�ض ��و هيئة التدري�س ،واملناهج ،واملواد التعليمية ،واملناخ التعليمي،
والن�شاطات الطالبية ،واخلدمات الطالبية ،واملرافق والتجهيزات،
واملختربات ،واملكتبة ،والتنظيم داخ ��ل امل�ؤ�س�سة ،والإدارة وغريها،
ف�ض�ل� ًا عن ربط التقومي بالواقع ،ومب ��دى قدرة الطالب وا�ستعداده،

عل ��ى �أداء مه ��ام فعلي ��ة يف احلي ��اة املهني ��ة .و�أ�صبح التق ��ومي بهذا
املفه ��وم ،عملية يتم م ��ن خاللها العم ��ل على التح�س�ي�ن ،والتطوير
امل�ستمر ،مل�ؤ�س�سات وبرام ��ج التعليم العايل ،وربطها بالواقع ،وذلك
م ��ن خالل عمليتي التق ��ومي الذاتي ،والتقومي اخلارج ��ي للم�ؤ�س�سة،
وبراجمها التعليمية.
نع�ت�رف ب�أن هناك جه ��و ًد تبذل يف �إ�صالح التعلي ��م العايل ،ولكنها
جه ��ود دون امل�ستوى املطلوب ،وذلك لكونه ��ا تطبق دون وجود نظرة
�شامل ��ة للتطوي ��ر ،ف�ض�ل� ًا ع ��ن �أن املق ��ررات واملناهج يغل ��ب عليها
اجلان ��ب النظري� ،إ�ضافة �إىل ق�صور النظام التعليمي عن االهتمام
بالطال ��ب ،من حيث ميوله ومواهبه وقدرات ��ه ،وعدم فاعلية و�سائل
تقومي الطلبة.
وم ��ن هنا ف�إن هناك �ضرورة لتبني �سيا�سة علمية جريئةُ ،
و�شجاعة
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لإح ��داث تغي�ي�رات جذري ��ة يف �سيا�س ��ة التعلي ��م اجلامع ��ي ،ملواجه ��ة
حتديات القرن الواحد والع�شرين .نظرا �إىل �أن عملية التقومي ب�صورة
عام ��ة ،وتقومي الطالب ب�صورة خا�صة ،تعد من العنا�صر الأ�سا�سية يف
اجل ��ودة ال�شاملة للنظام التعليمي عام ��ة ،والتعليم العايل خا�صة ،ف�إن
الإ�صالح ��ات التي جت ��ري يف العقود الأخرية ح ��ول اجلودة ،واالعتماد
بالتعلي ��م العايل تركز على تق ��ومي النواجت التعليمية .لذلك �شهدت وما
زال ��ت ت�شهد عملية التقومي تطورات هامة ،جنم عنها تغيريات جذرية
يف مفه ��وم ،و�أ�ساليب ،و�أغرا�ض ،ووظائ ��ف ،وخ�صائ�ص التقومي� ،أدت
�إىل ظه ��ور ما ي�صطلح عليه الآن بالتق ��ومي البديل� ،أو التقومي املتعدد،
�أو تقومي الأداء.
وخال�ص ��ة الق ��ول �إن الإ�صالح ��ات احلديثة ،الت ��ي تتمثل يف معايري
اجل ��ودة ،واالعتماد ،وك ��ذا التقومي البديل ،ج ��اءت نتيجة لالنتقادات
الكثرية ،التي وجهت للتقومي التقليدي .نوجزها فيما يلي:
 .1يق ��دم �ص ��ورة �ضيق ��ة و�سريع ��ة عن تعل ��م الطلبة ،فه ��و ال يبني ما
ي�ستطيع �أن يقوم به الطلبة يف احلياة العملية.
 .2يق ��دم املعلومات عن تقدم الطلبة يف �شكل درجات ،و يقت�صر على
مقارن ��ه الفرد بغريه ،و�إهمال معيار التق ��ومي ،الذي يتحدد يف الهدف
التعليمي ،والذي البد �أن يحققه الطالب.
 .3م�ضمون ��ه ب�شكل عام يرتكز يف قيا� ��س قدرة املتعلمني ،على التذكر
واال�ستيع ��اب ،وقلي�ل�ا جدا م ��ا يهتم بقيا� ��س امل�ستويات العلي ��ا للتعلم،
كالتفكري ،والتحليل ،والتقومي ،وحل امل�شكالت.
 .4ن ��ادرا م ��ا يرك ��ز عل ��ى قيا�س م�ست ��وى تق ��دم الطلب ��ة يف املجاالت
الوجدانية ،والنف�س حركية واالجتماعية.
�إ�ضاف ��ة �إىل ذل ��ك ،ف�إن ه ��ذا النظ ��ام التقوميي ،قا�صر ع ��ن �إعطاء
م�ؤ�ش ��ر حقيقي عن �سري العملية التعليمي ��ة ،فالتغذية الراجعة اجليدة
مفقودة� ،إ�ضافة �إىل وجود نق�ص كبري يف املعلومات امل�ستمرة ،املتعلقة
مبتابعة تقدم الطلبة.
لهذه الأ�سباب وغريها ،ر�أى املربون ،وال�سيا�سيون� ،ضرورة ا�ستحداث
نظ ��ام جديد للتق ��ومي الرتب ��وي ،ي�ستطي ��ع �أن يحقق معاي�ي�ر اجلودة،
واالعتماد والتميز ،فكان ذلك التقومي الرتبوي البديل.
مفهوم التقومي الرتبوي البديلAlternative Evaluation ِ :
لي� ��س هناك اتفاق عل ��ى تعريف التقومي الرتب ��وي البديل ،لكن هناك
اتف ��اق عل ��ى مفهوم ��ه و�أغرا�ضه .يق ��وم مفه ��وم التق ��ومي البديل على
االفرتا� ��ض القائل ،ب� ��أن املعرفة يتم تكوينها وبنائه ��ا بوا�سطة املتعلم،
ولي�س بوا�سطة املعلم ،و�أن دور املعلم هو تي�سريي �أكرث مما هو تلقيني،
وبالت ��ايل ف�إن الهدف الأ�سا�سي هو تقدمي �ص ��ورة متكاملة ،عن املتعلم
مبا فيها من مع ��ارف ،ومهارات واجتاهات ،ومدى قدرته على توظيف
م ��ا تعلمه يف املواقف العملية ،وذل ��ك با�ستعمال جمموعة من البدائل،
الت ��ي تقي� ��س الأداء احلقيقي للطالب ،ولي�س جم ��رد التح�صيل القائم
على اختبارات الورقة والقلم.
تتع ��دد التعاريف بتعدد علم ��اء التقومي ،فمنهم م ��ن يركز يف تعريفه
عل ��ى الأ�ساليب� ،أو الأدوات امل�ستعملة يف عملي ��ة التقومي ،مثل :تعريف
 ،Birenbaum and Dochyحي ��ث يعرفان التقومي البديل ب�أنه
جمموع ��ة من الأ�سالي ��ب والأدوات ،التي ت�شمل مه ��ام �أدائية �أ�صيلة �أو
واقعي ��ة ،وحم ��اكاة وملفات �أعم ��ال ،و�صحائف وم�شروع ��ات جماعية،
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ومعرو�ض ��ات ،ومالحظات ،ومقابالت وعرو� ��ض �شفهية ،وتقومي ذاتي
وتقومي الأقران ،وغري ذلك.
وهن ��اك من يركز على حمتويات عملية التق ��ومي ،كما احلال بالن�سبة
مليلز ( ،)Millsالذي يعرفه ب�أنه منط من �أمناط العمليات االختيارية،
يتطلب من املتعل ��م �أداء مهمة معينة بد ًال من اختيار �إجابة ،من قائمة
م ��ن بدائل معط ��اة .فمثال :ق ��د يطلب من ��ه تف�سري �أح ��داث تاريخية،
�أو �صياغ ��ة فرو� ��ض علمية� ،أو ح ��ل م�سائل ريا�ضي ��ة� ،أو التخاطب بلغة
�أجنبية �أو �إجراء بحث يف مو�ضوع معني.
وفري ��ق ثالث يركز على الأهداف ،التي ت�سعى عملية التقومي حتقيقها
مثل :تعريف كلهان ، kelaghanالذي ين�ص على �أن التقومي هو عملية
احل�صول عل ��ى املعلومات ،التي ت�ستعمل يف اتخ ��اذ القرارات الرتبوية
ح ��ول الط�ل�اب ،و�إعطائه ��م التغذي ��ة الراجع ��ة حول م ��دى تطورهم،
وجوان ��ب القوة والنق�ص لديهم ،وكذا �إ�صدار احلكم حول مدى فعالية
العملية التعليمية ،ومالءمة املنهج ،و�إعالم �سيا�سة التعليم.
وميك ��ن هنا ا�ستخال� ��ص تعريف �شام ��ل للتقومي ،ب�أن ��ه "العملية التي
تعتم ��د على قيا�س الأداء يف املهام احلقيقي ��ة ،با�ستعمال عدة �أ�ساليب
ومقايي� ��س ،مث ��ل :املالحظة ،واالختب ��ارات ،والتق ��ومي الذاتي ،وتقومي
الأق ��ران ،واحلقائ ��ب التعليمي ��ة ،وملف ��ات الأعم ��ال ،وغريها .وميكن
ا�ستخال�ص عدة خ�صائ�ص من هذه التعاريف منها:
 .1يركز على تقومي الأداء الفعلي� ،أو ما ي�سمى "العملية و املخرجات"
� Process and productأي م ��اذا ي�ستطي ��ع الطال ��ب �أن ينت ��ج،
وكي ��ف يفع ��ل ذلك؟ وه ��ذا من خالل م ��ا تعلمه من مع ��ارف ومهارات
واجتاه ��ات وقي ��م .وهذا يعن ��ي �أن التقومي يتجاوز جم ��رد الإجابة عن
جمموع ��ة م ��ن البدائل ،كما هو احل ��ال يف اختب ��ارات ال�صح واخلط�أ،
�إىل م ��ا هو �أعمق من ذل ��ك� .إنه االنتقال من ال�س�ؤال ماذا يعرف؟ �إىل
ال�س�ؤال ماذا ي�ستطيع �أن يفعل مبا يعرف؟
 .2انه يقوم بتقومي جمال وا�سع من �أنواع الأداء� ،أو القدرات ومهارات
التفكري العليا ،كالتحليل والرتكي ��ب والنقد والتقييم ،وحل امل�شكالت،
وابتكار الأ�شياء وتنفيذها.
ولتحقيق النقطة ال�سابقة ،يعتمد التقومي البديل على التنوع
.3
يف �أ�سالي ��ب التقومي ،كالتقومي ال�شف ��وي وال�سمعي ،والكتابي ،والعملي،
وه ��ذا با�ستعمال ع ��دة فنيات ،مثل املالحظ ��ة ،واالختبارات ،والتقومي
الذات ��ي ،وتق ��ومي الأق ��ران ،واحلقائب التعليمي ��ة ،وملف ��ات الأعمال،
وغريها.
�	.4أن ��ه يوف ��ر تغذي ��ة راجع ��ة ل ��كل م ��ن الطال ��ب ،لتح�س�ي�ن
�إ�سرتاتيجيته يف التعلم ،وللمدر�س لتطوير مهاراته يف عملية التدري�س،
وللمقرر لتطويره وجتديده
توفري تغذية راجع ��ة للإدارة ،لتطوي ��ر اجلوانب التدعيمية
.5
للعملي ��ة التعليمة ،كتوفري الو�سائل التعليمي ��ة ،واملرافق ،والتجهيزات،
واملختربات ،واملكتبة ،وتدعيم املن ��اخ التعليمي ،واخلدمات الطالبية،
والتنظي ��م داخ ��ل امل�ؤ�س�س ��ة والإدارة ،وغريها ،وكذا توف�ي�ر معلومات
�صحيح ��ة ودقيق ��ة و�شاملة ،عن الطال ��ب ت�ساعد يف اتخ ��اذ القرارات
الأكادميية
التحوالت التي �أحدثها التقومي البديل
وعل ��ى كل حال فقد �أحدث التق ��ومي البديل ،حتوالت جذرية يف فل�سفة
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التقومي الرتبوي عامة ،وتقومي حت�صيل الطالب و�أدائهم خا�صة ،منها
ثالثة حتوالت �أ�سا�سية هي:
 .1التحول من �سيا�سة االختبارات �إىل �سيا�سة التقومي املتعدد.
 .2التحول من اختبار القدرات املعرفية �إىل تقومي قدرات متعددة.
 .3التحول من تقومي منف�صل �إىل تقومي متكامل.
ونرى �أن هناك حتوال �آخر جدير ًا بالذكر وهو:
 .4التح ��ول م ��ن التقومي الذي ي�ستهدف حتقي ��ق الكفاية� ،إىل التقومي
الذي ي�ستهدف حتقيق اجلودة واالمتياز.
�أهداف التقومي البديل:
�إذا كان الغر� ��ض الرئي�س من عملية التق ��ومي ،هو حت�سني عملية تعلم
الطالب ،مبا يحقق �أهداف الربنامج ،ور�سالة امل�ؤ�س�سة التعليمية ،ف�إن
هن ��اك �أهدافا �أخ ��رى ت�ستخدم لتحقيق عدة �إغرا� ��ض �أخرى ،تختلف
باختالف اجلهة التي حتتاج �إىل نتائج التقومي ،مثل� :أ�صحاب القرار،
واملعلمني ،والطالب ،و�أوليائهم ومن بني هذه الأهداف ما يلي:
�صياغة ال�سيا�سات
• املكاف�آت ،واجلزاءات ،واملمار�سات ،املختلفة.

• حتديد الأولوية ونقاط القوة وال�ضعف يف الربنامج.

•
• احل�صول على االعتماد.
• الت�شخي�ص وحتديد �أداء الفرد ور�صد تقدمه ومنح الدرجات.
• حتفيز الطالب.
• حتديد م�س�ؤولية امل�ؤ�س�سة التعليمية.
• اتخاذ القرارات التعليمية واملهنية.
تخطيط وحت�سني الربامج.

 .1التمرين ��ات �أو الأ�سئلة املفتوحة ،ح ��ول مو�ضوعات حتريرية ،مثل:
حل م�سائل ريا�ضية� ،أو كتابة مقال.
 .2املهمات املمتدة :ك�إجراء جتربة� ،أو بحث� ،أو �إعداد تقرير.
 .3احلقيب ��ة التعليمي ��ة :وحتت ��وى عل ��ى جمموعة كبرية م ��ن الوثائق،
تك ��ون مبثابة �أدلة يتم جتميعها عن م�ست ��وى معارف ،وخربات املتعلم،
ومهارات ��ه ،واجتاهات ��ه ،وقيم ��ه ،وا�ستعداداته ،وذلك �أثن ��اء عمل هذا
املتعلم مع املدر�سني ،وم�شاركته لهم يف �إجناز مهام ،و�أبحاث ،وتقارير
معملي ��ة� ،أو متابعة ومناق�شة الأخبار ،والتقارير العلمية� ،أو عمل �أوراق
بحثي ��ة ،وميك ��ن يف �ضوء هذه الوثائق حتديد م�ست ��وى قدرات املتعلم،
حيث ي�ستند �إليها يف �إ�صدار احلكم بدقة ومو�ضوعية ،على مدى متكن
ذلك املتعلم.
 .4امل�شروع ��ات طويل ��ة الأم ��د :ك�إج ��راء البح ��وث امليداني ��ة� ،أو جمع
معلوم ��ات ميدانية ح ��ول مو�ضوع معني� ،أو ت�صمي ��م خمطط هند�سي،
�أو ت�صمي ��م برنام ��ج حا�س ��وب ،وميكن تنفي ��ذ هذه امل�شاري ��ع فرديا �أو
جماعيا.
 .5التج ��ارب :مث ��ل� :إج ��راء التج ��ارب املعملي ��ة ،لدرا�سة �أث ��ر بع�ض
املتغ�ي�رات على متغ�ي�رات �أخرى� ،أو درا�سة نتائ ��ج تفاعل متغريات� ،أو
مواد مع متغريات� ،أو مواد �أخرى.
 .6املح ��اكاة :وت�شري �إىل قيام الطال ��ب مبحاكاة موقف� ،أو دور معني،
كمحاكاة دور الطبيب� ،أو دور املدر�س� ،أو دور ال�صحايف ،وغريه.

اخلال�صة:

يف خال�ص ��ة ه ��ذا املو�ضوع ال بد �أن ن�شري �إىل خط ��وات ت�صميم عملية
تق ��ومي الأداء ،فم ��ن بني �أهم الوظائ ��ف اال�سرتاتيجية الت ��ي يقوم بها
التقومي ،هي �أنه ير�س ��م �إ�سرتاتيجية التعليم والتعلم ،لكل من الأ�ستاذ
والطال ��ب .ف�إذا كان التقومي يقي�س م�ستويات تفكري خمتلفة ،كالتذكر،
والفه ��م ،واال�ست ��دالل ،والتحليل ،والرتكيب ،والتق ��ومي ،وغريها ،ف�إنه
يجع ��ل ك ًال م ��ن املعلم والطالب يتبني ��ان ا�سرتاتيجية قوي ��ة يف التعليم
والتعل ��م .وباملثل ،فالطالب ال ��ذي يتوقع �أ�سئلة تقي� ��س م�ستوى التذكر
فق ��ط ،قد يلج� ��أ �إىل تبني ا�سرتاتيجي ��ة �ضعيفة يف التعل ��م واملراجعة،
تعتم ��د على احلف ��ظ ،وا�سرتجاع املعلوم ��ات ،كما �أخذه ��ا عن معلمه.
فالطال ��ب قد ينجح ،ولكن لي�س بالنوعية اجليدة ،التي تتطلبها معايري
اجل ��ودة .وهنا يكم ��ن الفرق بني الكف ��اءة الكمية ،والكف ��اءة النوعية،
للنظ ��ام الرتب ��وي .وعليه ينبغ ��ي �أن يراعى يف ت�صمي ��م عملية التقومي
الرب ��ط الوظيفي ،ب�ي�ن كل من ر�سال ��ة اجلامعة ،و�أه ��داف الربنامج،
و�أهداف العملية التعليمية ،و�أهداف التقومي.
يتطل ��ب ت�صميم تقومي الأداء عدة �إجراءات ،وخطوات متكاملة ،تبد�أ
يف الواق ��ع من �أول خط ��وة ،وهي �أهداف املق ��رر ،وتنتهي عنده كتغذية
راجعة.

�أ�ساليب التقومي البديل
م ��ن مزاي ��ا التق ��ومي البديل ،الذي ي�سه ��م يف حتقي ��ق معايري اجلودة
واالعتم ��اد� ،أن ��ه يعتمد تق ��ومي الأداء ،م�ستعمال يف ذل ��ك عدة تقنيات
ن�ستعر�ضها فيما يلي:
تقومي الأداء: Performance Evaluation :
يع ��رف تق ��ومي الأداء ب�أن ��ه جمموع ��ة م ��ن اال�سرتاتيجي ��ات ،لتطبيق
املعرف ��ة ،واملهارات ،وعادات العمل من خالل �أداء املتعلم ملهام معينة،
ينفذه ��ا ب�شكل عملي ومرتبط بواقع احلي ��اة ،وذات معنى بالن�سبة له.
كم ��ا يعرف �أي�ض� � ًا ب�أنه �إج ��راء ،ت�ستخدم فيه املهم ��ات للح�صول على
معلومات ع ��ن مدى جودة تعلم الطالب ،وقدرته على تطبيق ما تعلمه،
من معرفة ومهارات يف عدة مواد تعليمية ،ويف مواقف متعددة ،ليظهر
املزيد من املعلومات عن هذا املو�ضوع جتدونها يف املراجع التالية:
�أنه قادر على حتقيق هدف تعليمي من خالل الأداء.
�.1شحاتة ،ح�س ��ن ( :)2001التعليم اجلامعي والتق ��ومي اجلامعي :بني النظرية
وم ��ن �أمثلة تق ��ومي الأداء ،تقدمي عر�ض �شفوي ،ح ��ول مو�ضوع معني ،والتطبيق،القاهرة ،مكتبة الدار العربية للكتاب.
�إعداد م�شروع بحث ،تلخي�ص كتاب� ،إدارة حوار� ،إجراء جتربة علمية�.2 ،ص�ب�ري ،ماهر والرافع ،حمب ( ،)2001التق ��ومي الرتبوي� ،أ�س�سه و�إجراءاته،
كتابة مقالة حول مو�ضوع معني  ،كتابة تقرير حول حادثة معينة ،جمع الريا�ض ،مكتبة الر�شد.
.3عب ��د احلفيظ �سعيد مقدم ،االجتاهات احلديثة يف تقومي الطالب من منظور
م�صادر من االنرتنت وغريها.
اجلودة واالعتماد الأكادميي ،من�شورات جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
وهناك عدة فنيات لتقومي الأداء منها:
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الربوف�س��ور حمي��ي الدين �صديق رق��م كبري يف جمال التدريب الأكادمي��ي ،واملهني ي�صعب لأحد �أن
يتج��اوزه من خ�لال �إ�سهاماته الكبرية يف هذا املجال وقد �أ�صبح التدريب جزء ًا من حياته وم�ؤثر ًا
وجداني ًا عظيم ًا يف تكوين �شخ�صيته.
ه��ذا الأث��ر الوجداين ،وهو من �أهم الأهداف التدريبية يف كل عملي��ة تدريب� ،أك�سب �أ�ستاذنا اجلليل
خ�صائ���ص م��ن ال�صع��ب توافرها يف �إن�س��ان يف ع�صرنا احلا�ضر م��ن �أهمها :حب التدري��ب ،واالنفعال به،
وال�سع��ادة العام��رة بتوفري بيئته ،ه��ذا ف�ض ًال عن �سرع��ة اال�ستجابة لأي دعوة يف جم��ال التدريب ،مما
ينجم عنه امل�شاركة الإيجابية يف عمليته.
بكل خرباته النادرة يف �إدارة التدريب ،ويف عملياته على حد �سواء ،مبا يف ذلك قيادته للهيئة القومية
للتدري��ب بال�سودان ،وب��كل هذا الرتاث والتاري��خ التدريبي يف ال�سودان وخارجه ،وب��كل ذلك ا�ستطاعت
جامعة �إفريقيا العاملية �أن ت�ضم هذا الرقم التدريبي ،بعلمه وم�ؤلفاته ،وجتاربه �إىل هيئة تدري�سها يف
كلية الإدارة اجلديدة املنبثقة عن كلية االقت�صاد والعلوم الإدارية التي
يعمل بها �أ�ص ًال ،وهذا يف حد ذاته يعد مفخرة لهذه اجلامعة.

جمل��ة اجل��ودة بتقدميه��ا ه��ذه ال�شخ�صي��ة الرائ��دة ،يف جم��ال
التدري��ب لقرائها ،تدعو للربوف�س��ور الرقم بدوام ال�صحة ،والعافية،
والق��وة ،واملنعة يف �أداء ر�سالته العملية والتدريبية ،يف هذه اجلامعة
الر�سالية ،وترحب به عون ًا لإدارة اجلودة م�شري ًا ومدرب ًا.

الربوفي�سور
مـــن
الرواد حمييالدين�صديق
1

�أعدها :ال�شيخ الأمري حممد

ول ��دت يف بيت �صغري يتو�سط بيوت �أعمامي من �آل درار من معامل بيتنا  .ظ ��روف احلي ��اة  ،و �سبل ك�سب العي�ش �أبعدتنا عن البلد  .ويف كل عودة
�ش ��ارع ال�سلك (�أ�س�ل�اك التليفونات املمتدة من القول ��د �إىل اخلندق )� .أقف مت�أم�ل ً�ا  ،جائ ًال بب�صري يف �شارع ال�سلك الكبري مردد ًا " �أنا ذلك
�ش ��ارع م�شهور �شهرة درب املام ��ور يف ال�سواقي ! بئر �صالح هنتو�ش التي الولد الذي دنياه كانت هاهنا  ...بلد النخيل �أتذكر من �أنا ؟ " .
امليالد :
يق�صدها ال�سقاة يف رحلتي ال�صباح و امل�ساء .
ً
�أه ��ل احلي ن�س ��اء و رجاال  ،كل ل ��كل و�إن مل ال �أعل ��م متى ولدت؟ وهذا يحزنني  .لي�ست لدي �شهادة ميالد �أ�صلية .
" �أنا ذلك ي�شع ��روا خ ��دم  ،ال ��كل م�ؤمت ��ن ،و الولد ولد مبلف خدمتي �شهادة ميالد بالتقريب ي�سمونها الت�سنني  .كم عمري ؟ ال
الكل  .احلي ��اة ب�سيطة ب�ساط ��ة الأهل  .فيها �أدري ! كيف و�أين ولدت ؟ ال �أدري !! ف�أنا بدون !!
الولد الذي امل�سان ��دة والرتوي ��ح ع ��ن النف� ��س ( النف�ي�ر اليوجد باملنطقة مركز �صحي وال م�ستو�صف وال م�ست�شفى توليد  .و�إمنا
دنياه كانت والف ��زع  ،البو�ش و التايات  ،جر احل�صا يوم داي ��ة احلب ��ل ! عرفت من والدت ��ي (رحمها اهلل) �أن الداي ��ة التي قامت
ال�صدق ��ة يف الوفيات  .و الي ��وب يوب و كعود بعملية التوليد ت�سمى"التومة" وهي القابلة املعتمدة يف كل احلي.
ها هنا"
ت�صفح ��ت و قلب ��ت �صفح ��ات امل�صح ��ف ال�شري ��ف ال ��ذي كان يق ��ر�أه
�شلعت التي �أ�صبحت خرافات ) .
مب ��رور الوقت بد�أت معامل احلي يف الإندثار (املرح ��وم) والدي ومل �أجد تاريخ ميالدي  .و جلت بعيوين جدران بيتنا
علي �أجد تاريخ ميالدي ومل �أفلح  .عندما بلغت �سن التعليم ،
و معظ ��م البي ��وت حتول ��ت �إىل (خرابات)  .املتوا�ض ��ع ِّ
وبع� ��ض املفردات و الأ�سماء من تراث �أيام ال�صبا ذهبت �أدراج الن�سيان دخلت املدر�سة الأولية بعمر غري حقيقي � .أكملت تعليمي الأويل والثانوي

14

اجلودة -ذو احلجة 1436هــ � -سبتمرب 2015م  -العدد العا�شر

واجلامع ��ي و دخلت احلي ��اة العملية ب�شهادة ت�سن�ي�ن ! وعندما بلغت �سن
املعا�ش الإجباري (�ستني �سنة من 1946/1/1م تاريخ امليالد التقريبي)
تقاعدت �إجباريا لعمر غري حقيقي .
ما �أق�سى �أن تكون بعمر غري حقيقي  ،لكن ما يخفف هذه الق�ساوة � ،أن
الأعم ��ار بيد اهلل  ،و�أن املوت و احلياة لي�س ��ت بتواريخ امليالد الأ�صلية .و
�أنا اليوم يف عمر ينادونني فيه بجدو! .

البيت الذي ن�ش�أت فيه:

.و يعرف باللهجة العامية بـ"الواور ."wawour
التوج ��د باحلج ��رة �شبابيك .بل فتحت�ي�ن �صغريتني  .تع ��رف بالطاقة .
تفت ��ح يف الركنني علي ال�ش ��ارع  ،لزوم التهوية .وتقف ��ل يف ال�شتاء حماية
م ��ن برد ال�شت ��اء ال�صحراوي النا�شف !! يف و�سط احلج ��رة توجد ِ�ش ْع َبة
ال�ش ْع َبة مبثابة العمود وبجانبها ط�ست لزوم التدفئة
حتمل ا ِمل � ِ�رق  .وهذه ِ
ُ
مليئ ��ة باحلط ��ب و الرماد و ال�سك ��ن (�أ ُبرتي و �أم�ب�روج Uborty and
.) ombrooj

احلج ��رة اخلارجي ��ة تع ��رف بالدي ��وان .عبارة ع ��ن م�ضيف ��ة لإ�ستقبال
ال�ضيوف .و �أمامها راكوبة و بر�ش لل�صالة و بع�ض الأباريق .هناك غرفة
تعرف بـ (الآرنكا Arenka
جانبية مدخلها من احلجرة الداخلية
�أو القاط ��وع ) حتف ��ظ فيها املواد التمويني ��ة يف (ق�سيبات ) Qusaibat
متاث ��ل ال�صوامع .لكل �صنف ق�سيبة  .التمر ب�أنواعه املختلفة يف ق�سيبات
 .القم ��ح يف ق�سيبة .الذرة يف ق�سيبة  .وهك ��ذا املكادة (الذرة ال�شامية �أو
عي�ش الريف) و الفول و اللوبيا...الخ .

البي ��ت الذي ن�ش� ��أت فيه بيت �صغري متوا�ض ��ع  .ال كروكي وال تخطيط .
يتك ��ون م ��ن :حو�ش  ،حجرتني  ،راكوبة  ،ت ��كل  ،بيت غنم  ،بيت احلمار ،
بيت الدجاج و مزيرة !!
احلو� ��ش مدخله البوابة  .مبنية بطريقة هند�سي ��ة معينه ت�سمح بدخول
احلم ��ار وما حم ��ل ! الباب م�صن ��وع من اخل�شب املحلي يع ��رف باللهجة
املحلي ��ة بـ "ال ُكبد" (�ضم الكاف و ك�س ��ر الباء و �سكون الدال ( .kubid
وكالون ��ه يع ��رف بالـ"دُول ��ق" (�ضم الدال و فت ��ح الالم و �سك ��ون القاف
 . )Dulagو�أم ��ا املفتاح فيع ��رف بالـ" ُك َ�ش ْر" (�ضم ال ��كاف وفتح ال�شني
ال ُت� � ُكل (املطبخ) ب�سي ��ط يف �شكله ،ب�سيط يف حمتويات ��ه  .ال دواليب وال
و�سكون الراء . ) kushar
�س ��ور احلو�ش حماط بردمي ��ة ترابية ت�سمى بـ"الدك ��ة"  Dukkaحتمي بوتوج ��از وال حو� ��ض غ�سيل !! فقط  3لدايات (ثالث ��ة حجار ت�شكل فرن ًا
ال�س ��ور من ال�سي ��ول والأمطار وت�ستخ ��دم كمتك�أ و جل�س ��ة للون�سة (كانت للطبخ و العوا�سة) .و عنقريب حبل قدمي عبارة عن من�شف للعدة !

املت ��ك�أ للجدي ��ن عب ��داهلل �أحم ��د درار و عبا�س ع�شمي ��ق رحمهما اهلل) .
احلجرت ��ان  ،الداخلي ��ة منه ��ا هي احلج ��رة الرئي�سية  .به ��ا �سرير كبري
و�سرير �صغري و�صندوق م�صنوع من اخل�شب حلفظ بع�ض الأمتعة املهمه
علي قلتها وتعرف بال�سحارة .وهي متاثل الف�ضية �أو ال�صايدبورد بثقافة
وح�ضارة اليوم  .تتزين احلجرة بعدد من ال�صحون احلديدية تعرف بـ"
ال�س َل ��م � " cilamصناع ��ة م�صرية تتدىل م ��ن ال�سقف علي طول اجلدار
ِ
مبع�ل�اق ي�سم ��ى الأُ ِلي ��ل  . " olilت�ستخ ��دم هذه ال�صح ��ون احلديدية يف
املنا�سب ��ات خا�صة يف (البو�ش) توزع على املدع ��وات من الن�ساء ممتلئة
(باللقيمات) و اللحم و الفطري املعروف ب" �إل َن ِاجي . "Elenagi
تتزين احلجرة الداخلية �أي�ض ًا باملعالق حمار الهدوم (حمالة املالب�س).
عب ��ارة عن قطعة من ف ��رع �شجرة طول  3مرت تقريب� � ًا  .تعلق علي جانب
احليط ��ة من �أعلى ال�سقف  .الكل ي�ضع مالب�سه عليها (دوالب م�شرتك)

البي ��ت رغ ��م �صغره ي�س ��ع اجلميع يف �أريحي ��ة و طيب خاط ��ر  :اجلدود
والدجاج!! و�أحيان ًا ال�ضيوف.
والآباء و الأبناء .احلمري ،الغنم ،احلمام
ِ
علي �أن
طفولت ��ي كانت مليئ ��ة بالن�ش ��اط .ب�إعتباري �أك�ب�ر �إخوت ��ي كان ّ
�أ�ساعد والدت ��ي يف ترتيب و�إدارة �ش� ��ؤون البيت.
ال�س َقاي ��ة  .ملء الأزيار ما �أق�سى
علي ِ
يف ال�صب ��اح الباك ��ر َّ
 ،الق ��دور و اجلرادل من بئ ��ر (املرحوم) �صالح �أن تكون
هنتو� ��ش ،امللتق ��ى ال�صباحي و امل�سائ ��ي ل�شباب
و �شاب ��ات احل ��ي .يتبادل ��ون الأخب ��ار و التحاي ��ا بعمر غري
احلميمة !
حقيقي
كنت مغرم ًا ب�صيد الطيور (القمري و الدبا�س).
�أحمل (�شركي) و�أت�صيد يف ال�سوق الذي تق�صده
الطيور بحث ًا عن ما (ت�شتت) من (اجلرم) و احلبوب .و�أعود �إىل البيت
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وجيوب ��ي ملأى بالطيور .كل هذا يف ال�صب ��اح  .بعد املدر�سة ،كنت �أ�شغل
نف�س ��ي بالبحث عن حبات الفول يف التقاند(جم ��ع تقند)  ،ويف حي�ضان
ما بع ��د القي�ساب (ال�ب�رود ، )barwadو�أجمع ما تي�س ��ر .وكذلك جمع
(ال�ص ُرف)
ثم ��ار القر�ض رغم ق�س ��اوة طعنات ال�شوك ول�سع ��ات ح�شرة ُ
وما ترتك ��ه من ح�سا�سية على اجللد � .أرج ��ع البيت وبيدي (طا�سة) من
الفول �أو القر�ض.
يف مو�س ��م غ ��زو �أ�سراب اجل ��راد كن ��ت �أنتق ��ي ال�سمينة منه ��ا (املائلة
للخ�ض ��رة الداكن ��ة)� .أملأ جيوب ��ي و�أ�شويها علي الط ��وة ! و �أتلذذ ب�أكلها
.فلها نكهة و طعم خا�ص � .أما يف مو�سم الفي�ضان ،كنت �أ�صطاد ال�سمك
م ��ن ال�ت�رع املتقطع ��ة ف�أ�صبحت خب�ي�ر ًا يف �أنواعها م ��ن (د�شكوك و كور
...الخ) .
كل ه ��ذا الن�ش ��اط مل يقعدين و ي�ؤخرين عن درا�ست ��ي  .فقد وفقني اهلل
�أن �أك ��ون دائما �أول ف�صلي  .رغم �إهتمام والدتي (رحمها اهلل) بتعليمي
�إال �أنه ��ا كان ��ت ال تدرك معنى الرقم واح ��د (�أول الف�صل) .جرتني جر ًا
ذات م ��رة �إىل عمي احلاج علي �سيد �أحم ��د درار (رحمه اهلل) قائلة له:
"الولد ده �أبوه �شقيان يجيب واحد  ،والأوالد يجيبوا  30و  . "!! 40احلاج
علي �سيد �أحمد يطيب خاطرها ويقول لها ":يا رو�ضة  .الولد برجني!"
ال �أدري كي ��ف عرفت الوال ��دة رو�ضة �أن احل�ساب "م ��ادة الريا�ضيات"
مهم ��ة و فراقة احلبايب .كلم ��ا �إلتقينا نحن �أوالد احل ��ي يف بيتنا �أو دكة
احلو� ��ش (�أن ��ور عامل �شق ��دي ،معت�ص ��م مريغني ،عب ��داهلل حممد �سيد
�أحم ��د ،حممد عز الدين...الخ) تقول لن ��ا الوالدة رو�ضة (رحمها اهلل)
"ه ��ي بتاين ح�سابك ��ي ذاكريوي "يعني يا �أوالد ذاكروا احل�ساب ،ومن
ذاك احل�ي�ن  ،كلم ��ا التقيت بالأخ �أنور عامل �شقدي يذكرين بـ "هي بتاين
ح�سابك ��ي ذاكريوي" .رحم اهلل الوالدة رو�ض ��ه حمزه درار رحمة وا�سعة
وادخلها ف�سيح اجلنان .
ً
ً
ال�ساقي ��ة و الزراعة �أي�ض� �ا نالتا حظا من ن�شاطي  .كنت �أ�سكن مع جدي
عبداهلل �أحمد درار (رحمه اهلل) يف حلة عبا�سية (فوق).
ج ��دي (عب ��دون) كان رج ًال هميم� � ًا تلقبة اجلدة (هيت ��ي) رحمها اهلل
والدة العم املرحوم عو�ض ال�سيد بعبدون �أحمد درار �صمدن خيار ال قرد
وال �أب ��الآي .وفع ًال كان �صمد ًا ل�ساقية �أحمد درار  .وال عجب يف ذلك فهو
ابن الأمرية عائ�شة الليلي بنت امللوك العوناب .
كن ��ت �أنزل مع جدي عب ��دون �إىل ال�ساقية يف قولن ��دب ،و قولندب تعني
قلع ��ة احلاكم ،و �آثارها باقي ��ة يف حدود �ساقية احم ��د درار و الهجربي.
كلم ��ة (�أن ��زل) يف �إفتتاحي ��ة اجلملة تعن ��ي �أذهب باملعن ��ى املحلي  .كان
ج ��دي عب ��دون يوزع العمل بين ��ي و بينه( :البوقة) ،ح� ��ش الق�ش  ،نظافة
م ��راح البق ��ر  ،رفع التقاند( ،ق ��رع املوية) ...ال ��خ � .أدوات العمل (عدة
ال�شغ ��ل) ب�سيطة و حمدودة  :الطورية  ،املنجل ،الوا�سوق والألبل .املنجل
يدي  .البوقة كان ��ت كريهة ايل نف�سي  .احلي�ضان
و الطوري ��ة ال تفارقان َّ
كب�ي�رة  ،وحفرها حف ��رة حفرة (مئات االمتار) جت ��رح و (تبقق) راحة
اليد.
ً
كان ��ت البوق ��ة دائم� �ا م�صدر نقا�ش بين ��ي و بني ج ��دي  .كلما دعاين يف
الإ�س ��راع يف احلفر كنت (�أطنطن) حو� ��ض اجلن ده كبري  .ينفعل جدي
قائ�ل ً�ا� ( :إن ��دي واي �أمب ��اب واي) ياول ��د م ��ا جتيب ا�س ��م ال�شياطني يف
احلو�ض  .قول ب�سم اهلل و �أحفر.
ذات �صب ��اح � .صادف جم ��ئ الباخرة (كربكان) ملحط ��ة القولد .كانت

الباخ ��رة حتم ��ل وفد ًا حكومي� � ًا برئا�سة طلع ��ت فريد لزي ��ارة القولد .مل
�أكمل مقطوعيتي من احلفر وذهبت مل�شاهدة ومقابلة اللواء طلعت فريد
ك�سائ ��ر املزارعني و �أهل البل ��د  .ذاك الت�صرف مل يعجب جدي عبدون.
علي ا�سم طلعت فريد !! �إ�ستنكار ًا و توبيخ�أً.
ومنذ ذلك الوقت �أطلق َّ
العم ��ل بال�ساقية ،رغ ��م اخل�شونه كان له طعم خا� ��ص وذكريات باقية :
القيلولة حتت ظل �أ�شجار النخيل طرف اجلداول يطيب فيه املقيل وميد
العم ��ر .العفوية يف م�شارك ��ة البقر و احلمري �شرب املاء من اجلدول غري
املقب ��ول عند جيل الي ��وم � .أما الأكل فطبيعي و مبا�ش ��ر  .اللنب دافئ من
�ض ��رع البق ��ر مبا�شرة  .ال م�صف ��ى وال تعقيم .التمر م ��ن (ال ُك ِ�شيك) مع
العق ��ارب و الثعاب�ي�ن و اخلناف� ��س  .البلبلكي و العونكولي ��ب من احلو�ض
حل ْنبق و النبق و الدوم وا ُ
مبا�ش ��رة  .ا ُ
خل ُرج و ال�صمغ من ال�شجر طوايل.
وال�سنمك ��ة تريح املع ��دة  .و�أمب ��از �أم جقوقة تلني البط ��ن .عند املغريب
العودة للبيت كالطيور بطانا.
اجلنين ��ة بال�ساقية حتكي الذكريات .نح ��ن �صبية يفع كنا ن�سمع بجنينة
مريغني ال�سيد بناحية (فرجي) .تغذي �سوق القولد باملاجنو و الربتقال
و الليمون  .قررت �أن �أعمل جنينة .لكن جدي عبدون مل يطاوعني بحجة
�أن زريب ��ة اجلنينه �ستكون م ��ن ال�شوك ! كعادة �أهل البل ��د .مع �إ�صراري
عل ��ي عمل اجلنينة ،وج ��دت الت�شجيع من العم اخل�ي�ر الوقيع رحمه اهلل
رحمة وا�سعة واحلاج �سيد �أحمد قلول �أمد اهلل يف عمره  ،ف�شتال يل �شتلة
ليم ��ون من �شجرة العم جعفر علي هجرب ��ي  .كانت البداية ،ومن بعدها
غر�س ��ت �شجرة ماجنو بلدية .ولأول مره يف املنطق ��ة غر�ست ف�سيلة موز
جاء بها العم ح�سن بني�ش من �أندوني�سيا !
اجلنينة اليوم ا�سم بال موز وال ماجنو وال ليمون ! رحم اهلل �أوالد جيلي .

الولد كاتب اجلوابات و كامت الأ�سرار :

رغ ��م �صغ ��ر �سني كنت امل�ؤمتن عل ��ي الأ�سرار � .أكت ��ب و �أقر�أ اجلوابات
لن�س ��اء احللة و جت ��ار احلي  .مكاتب ��ات الن�ساء من �شاكل ��ة  :امل�صاريف
و�صل ��ت ،ال ��والدة ،احلمل ،ال�سماي ��ة وما تغي�ض به الأرح ��ام � .أما التجار
فكان ��ت للكتابة عندهم طقو�س خا�صة :قلم كوبية ،دفرت �سميك (مدبل)
و ورق كربون .وم�ضمون الكتابة يختلف عن ما للن�ساء.
�إهتمام ��ات الن�ساء ق�ضايا �أ�سرية� .أما التجار ف�أمور جتارية واقت�صادية
عل ��ي �شاكل ��ة � ،شحنا ليكم كذا ج ��وال بلح ب ��ركاوي  .و�إ�ستلمنا عدد كذا
�صفيح ��ة جاز .اجل ��از يف ذلك الزم ��ان كان ي�أتي يف �صفائ ��ح من �شركة
�ش ��ل !! و ي�ستخدم لإن ��ارة الرتاين و الفواني�س و ملب ��ات ال�شريط املعروفة
بـ(نقمربو) الوافرة الإ�ستخدام عند غالب �أهل البلد وقت ذاك.
كانت فر�صة طيب ��ة �أن �أعرف يف تلك ال�سن املبكرة �شيئا عن الواردات.
الأقم�ش ��ة ب�أنواعها و احللويات و العطور و ال�صابون و الأحذية من �شركة
باتا� .سكر الر�أ�س من م�صر و ما �أدراك ما �سكر الر�أ�س .وحالوة ال َك َر ِم ّل َة
البدي ��ل الثاين ل�سك ��ر الر�أ�س يف حتلي ��ة ال�شاي بعد البدي ��ل الأول البلح.
فغال ��ب �أه ��ل البلد كانوا يحل ��ون ال�شاي و القهوة بالتم ��ر و التي عرفت بـ
(ا ُ
جل ِوك َ�سادة).
ي ��وم ال�س ��وق يوم م�شهود يف القول ��د (الإثنني من كل �إ�سب ��وع) كان العم
عبدالرحم ��ن حممد �أحمد حممود (رحمه اهلل) ي�أخذين معه �إىل دكانه
يف ال�سوق (كنت ولده امل�ؤمتن)� .أ�ساعده يف عمل الدكان من تلبية طلبات
الزبائ ��ن و تقيي ��د املبيعات .ويف نهاي ��ة يوم ال�سوق �أق ��وم باجلرد الالزم
وقفل احل�ساب.

احللقة املقبلة :الولد ُ
الطلبة ،الولد الكم�ساري ،الولد البواب يف �أمريكا
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الب��د �أن ن�ش�ير او ً
ال اىل �أن املرجع اال�سا�سي لهذا املو�ضوع هو بحث من�شور حتت
عن��وان "املق��ررات الإلكرتونية �إحدى ركائ��ز التعليم الإلك�تروين لبناء مدر�سة
امل�ستقب��ل" للدكتور حمم��د جنيب �أبو عظمة من جامعة طيب��ة باململكة العربية
ال�سعودية.

�أ.حممد �صالح عبد العزيز
رئي�س ق�سم علوم احلا�سوب

وق ��د ر�أين ��ا ن�ش ��ره ملواكبة برام ��ج احلو�سبة ،الت ��ي تنتجها
اجلامع ��ة هذه الأيام ،يف كل �أن�شطتها الأكادميية والإدارية،
ومن �أهمها املقررات الدرا�سية.
وال�شاه ��د �أن التغ�ي�رات ال�سريع ��ة يف مواع�ي�ن احل�ص ��ول عل ��ى
املعلوم ��ات� ،أدت �إىل ظهور مفهوم التعليم االلكرتوين ،الذي يقودنا
�إىل نقل املقررات التقليدية �إىل مقررات الكرتونية.

التعليم االلكرتوين

تنوع ��ت مفاهي ��م التعليم االلك�ت�روين ،لكنه ��ا تدور ح ��ول �أنه:
"تق ��دمي املحتوى التعليمي مع ما يت�ضمنه ،من �شروحات ومتارين
وتفاع ��ل ومتابعة ،ب�صورة جزئية �أو �شامل ��ة يف الف�صل� ،أو من بعد،
بوا�سطة برامج متقدمة خمزنة يف احلا�سب� ،أو عرب ال�شبكة العاملية
للمعلومات".
ون�ست�ش ��ف من ذلك� .أن التعليم الإلك�ت�روين ،عبارة عن �أ�سلوب
م ��ن �أ�سالي ��ب التعلي ��م يف �إي�ص ��ال املعلوم ��ة للمتعل ��م ،يعتم ��د على
التقنيات احلديثة للحا�سب وال�شبكة العاملية للمعلومات وو�سائطهما
املتع ��ددة ،مثل :الأقرا�ص املدجمة ،والربجميات التعليمية ،والربيد
االلكرتوين ،و�ساحات احلوار والنقا�ش.

مميزات التعليم االلكرتوين:

ميت ��از التعلي ��م االلكرتوين مبزاي ��ا عديدة ،جعلت ل ��ه يف قلوب
الرتبويني مكانة هامة ،ومنها:
• تعدد م�ص ��ادر املعرفة ،وا�ستخدام العدي ��د من م�ساعدات
التعلي ��م ،والو�سائ ��ل التعليمي ��ة ،والت ��ي ق ��د ال تتواف ��ر ل ��دى العديد

من املتعلم�ي�ن ،من الو�سائ ��ل ال�سمعية والب�صري ��ة ،نتيجة االت�صال
باملواقع املختلفة ،على ال�شبكة العاملية للمعلومات.
• التقيي ��م الف ��وري وال�سريع والتعرف عل ��ى النتائج ،وت�صحيح
الأخط ��اء ،مع مراعاة الف ��روق الفردية لكل متعل ��م ،نتيجة لتحقيق
الذاتية يف اال�ستخدام.
• �أن الطال ��ب يتعل ��م ويخطئ يف جو م ��ن اخل�صو�صية ،كما �أنه
ميكنه تخطي بع�ض املراحل التي يراها �سهلة �أو غري منا�سبة.
• تو�سي ��ع نط ��اق التعلي ��م ،وتو�سي ��ع فر�ص القب ��ول املرتبطة
مبحدودية الأماكن الدرا�سية.
• التمكن من تدريب وتعليم العاملني ،وت�أهيلهم دون احلاجة
�إىل ت ��رك �أعمالهم� ،إ�ضافة �إىل تعلي ��م ربات البيوت ،مما ي�سهم يف
رفع ن�سبة املتعلمني ،والق�ضاء على الأمية.
• املرون ��ة حي ��ث ي�سهل تعدي ��ل ،وحتديث املحت ��وى التعليمي �أو
التدريبي.
• الق ��درة عل ��ى حتدي ��د م�ست ��وى املتعلم ،و�إي�ص ��ال املحتوى
املنا�س ��ب ،بدون التقي ��د باملتعلمني الآخري ��ن ،بالإ�ضافة �إىل �سهولة
التعرف على املراحل ال�سابقة التي اجتازها املتعلم.
• تغي�ي�ر دور املعل ��م م ��ن امللق ��ي ،وامللقن ،وامل�ص ��در الوحيد
للمعلومات� ،إىل دور املوجه وامل�شرف.
• �سرع ��ة تطوير وتغي�ي�ر املقررات والربامج عل ��ى "ال�شبكة
العاملي ��ة للمعلوم ��ات؛ مب ��ا يواك ��ب خط ��ط امل�ؤ�س�س ��ات التعليمي ��ة،
ومتطلبات الع�ص ��ر ،دون تكاليف �إ�ضافية باهظة ،كما هو احلال يف
تطوير الربامج على �أقرا�ص الليزر مث ًال.
• تخطي جميع العقبات ،التي حتول دون و�صول املادة العلمية
(املق ��ررات ،واملراجع�...،إل ��خ)� ،إىل الط�ل�اب يف الأماكن النائية،
بل ويتجاوز ذلك �إىل خارج حدود الدول.
• ي�ش ��كل التعلي ��م االلكرتوين ح�ل ً�ا ،يت�ساب ��ق الرتبويون فيه،
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ل ��ر�أب ال�ص ��دع ال ��ذي �أحدث ��ه التعلي ��م من بع ��د والأخ ��ذ مبا ميكن
الأخذ به من التعليم املبا�شر .

فوائد التعليم االلكرتوين:

ال�ش ��ك �أن هن ��اك م�ب�ررات له ��ذا النوع م ��ن التعلي ��م ،ي�صعب
ح�صره ��ا يف هذا املقال ،ولكن ميكن القول ب� ��أن �أهم فوائد التعليم
االلكرتوين ما يلي:
• زيادة �إمكانية االت�صال بني الطلبة فيما بينهم ،وبني الطلبة،
والأ�ستاذ والكلية.
• �إمكانية حتوير طريقة التدري�س.
• توافر املقررات طوال اليوم ويف كل �أيام الأ�سبوع.
• اال�ستمرارية يف الو�صول �إىل املقررات.
• �سهولة وتعدد طرق تقييم تطور الطالب.
• اال�ستف ��ادة الق�صوى م ��ن الزمن ،وتقليل الأعب ��اء الإدارية
بالن�سبة للأ�ستاذ.

املقرر االلكرتوين

املق ��رر االلكرتوين :هو" مق ��رر ي�ستخدم يف ت�صميم ��ه �أن�شطة،
وم ��واد تعليمية تعتمد عل ��ى احلا�سوب ،وهو حمت ��وى غني مبكونات
الو�سائ ��ط املتعددة التفاعلية ،يف �ص ��ورة برجميات معتمدة� ،أو غري
معتمدة ،على �شبكة حملية� ،أو �شبكة الإنرتنت".
�أنواع املقررات االلكرتونية:
• مق ��ررات حتل حمل الف�صل التقلي ��دي ،ومقررات م�ساندة
للف�صل التقليدي.
• مقررات الكرتونية على االنرتنت ،ومقررات الكرتونية غري
معتمدة على االنرتنت.
مكونات املقرر االلكرتوين:
يتكون املقرر االلكرتوين ،من جمموعة من الأدوات ،التي متكن
الطال ��ب� ،أو الدار�س من التوا�ص ��ل مع الأ�ستاذ واملقرر ،ومع زمالئه
الطالب �أهمها ما يلي:
• ال�صفحة الرئي�سية للمقرر:
وت�شب ��ه غالف الكتاب ،وه ��ي نقطة االنط�ل�اق �إىل بقية �أجزاء
املق ��رر ،و به ��ا جمموعة م ��ن الأزرار ت�ش�ي�ر �إىل حمتوي ��ات املقرر،
و�أدواته ،وميكن ال�ضغط عليها لت�صفح املقرر و�أجزائه.
• التقومي الدرا�سي:
وهو عبارة ع ��ن تقومي �شهري ،على هيئة مربعات ،يبني ال�شهر،
واليوم والتاري ��خ .وميكن ا�ستخدامه لتحدي ��د مواعيد االختبارات،
والت�سجيل ،واالجتماعات ،وت�سليم الواجبات.

بناء حمتوى املقررات ٌااللكرتونية:

• �أمور �أ�سا�سية قبل ت�صميم املحتوى:
هن ��اك بع� ��ض الأ�شياء الت ��ي يجب �أخذه ��ا يف احل�سب ��ان ،عند
ت�صميم املقررات وهي:
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• ما فرتة املقرر (� )14،15،16أ�سبوع ًا ؟
• ما الأهداف التي �سوف يحققها؟
• م ��ا التمرين ��ات التي �س ��وف تعطيه ��ا الطالب عن ��د نهاية
الدر�س؟
• هل املقرر متوافق مع الربجميات؟
كما �أن هن ��اك نقاط ًا �أ�سا�سية يجب و�ضعه ��ا يف احل�سبان ،عند
ت�صميم املقرر وهي:
• الت�سجيل االلكرتوين.
• الإر�شاد االلكرتوين.
• الت�صفح االلكرتوين.
• املتابعة واملراجعة االلكرتونية.
• حمتويات املقرر االلكرتوين:
لت�صميم مقرر يجب �أن نبد�أ ببناء
ع ��دد م ��ن الوثائ ��ق ،تو�ض ��ع يف قاعات
الدر�س ومنها:
• وثائ ��ق الرتحي ��ب والتق ��دمي:
فيه ��ا ا�س ��م املعل ��م ،واملق ��رر ،ب�صورة
خمت�صرة.
• وثيق ��ة تعري ��ف باملق ��رر :فيه ��ا
التعرف على مو�ضوعات املقرر.
• وثيق ��ة �أهداف املق ��رر  :تو�ضح
املهارات املطلوبة لإتقان املقرر.
• وثيقة الن�شاطات التعليمية :لها
عالقة وطي ��دة بالأهداف ،وبالتحديد،
م ��اذا يتوق ��ع الطال ��ب م ��ن الن�شاطات
التعليمية؟ ويقرتح حدوث ما ي�أتي:
• امل�شاركة يف النقا�ش.
• الكتابة والت�أليف.
• املقاالت.
• البحث يف املواقع عن املو�ضوعات املطروحة.
• التعليم بالتفاعل مع الطالب.
• تق ��ومي الوثائ ��ق يج ��ب �أن تعطى درج ��ات معين ��ة ،وثابتة لكل
وثيقة:
• االختبارات.
• الن�شاطات و�أعمال ال�سنة.
• امل�شاركة.
• ت�صنيف اجلدول الأ�سبوعي :وهذه ميكن و�ضعها مع الوثيقة
الرتحيبية.
• قائمة ب�أ�سماء املواقع التي لها عالقة مبو�ضوع الدر�س.
منوذج لت�صميم املقررات الإلكرتونية
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�أو ًال� :إجراء التحليل امليداين:

وذلك بغر�ض ا�ستك�شاف الظروف ،التي تُ�ستخدم فيها الدرو�س،
وت�شمل احلاالت التالية:
• اال�ستعمال املقرتح للدر�س ،وذلك من حيث:
طبيع ��ة الدر�س :هل ه ��و در�س جديد �أو �س ��وف يحل حمل در�س
�سابق؟
ثب ��ات امل ��ادة :وذل ��ك ملعرف ��ة ثبات حمتوي ��ات املق ��رر لعدد من
ال�سنوات� ،أو الف�صول الدرا�سية.
حجرة الدرا�سة :هل احلا�سبات موجودة يف قاعة خا�صة ،بعيدة
عن متناول الطالب� ،أم �أنها موزعة على الف�صول؟
• تواف ��ر الأجه ��زة واملعدات :وذلك
ملعرف ��ة �إمكان ��ات احلا�سب ��ات ،ه ��ل ه ��ي
مركزي ��ة �أو �شخ�صي ��ة؟ ،وه ��ل امللحقات
ال�ضرورية متوافرة �أم ال ؟
• اجت ��اه امل�ستعمل�ي�ن :ويق�ص ��د بها
اجتاه ��ات املعلم�ي�ن والط�ل�اب ،نح ��و
ا�ستخ ��دام احلا�سب ،وال بد �أن تكون هذه
االجتاه ��ات �إيجابية ،حت ��ى ن�ضمن جناح
الدر�س.
ثاني�� ًا :احل�ص��ول عل��ى امل��ادة
العلمية للدر�س:
يكون ذلك بتعاون م�صممي الدرو�س،
م ��ع اخت�صا�صي�ي�ن يف امل ��ادة الدرا�سية،
وحمت ��وى املق ��رر� ،أو معلم�ي�ن م ��ن ذوي
اخل�ب�رة الكب�ي�رة يف تدري� ��س املق ��رر،
وت�شمل عملية احل�صول على مادة الدر�س
اجلانبني الآتيني:
• ا�ستيعاب حمتويات املقرر.
• حتليل املفهومات والأعمال.
ثالث ًا :حتديد الغايات والأهداف التعليمية:
وت�شمل النقاط التالية:
• حتديد الغايات.
• �صياغة الأهداف التعليمية اخلا�صة.
• ت�صنيف الأهداف التعليمية.
رابع ًا :تتابع وت�سل�سل املو�ضوعات والأعمال:
يح ��دد ت�سل�سل املو�ضوعات ،والأعمال بالرتتيب ،الذي يكون
على �أ�سا�سه تدري�س املو�ضوعات والأعمال ،ويتطلب �أمرين:
• حتليل املادة العلمية ملعرفة مكوناتها.
• تو�ضي ��ح الرتتي ��ب الذي تعر� ��ض به هذه املكون ��ات من خالل
الدر�س.

ومبك ��ن ت�صمي ��م تتاب ��ع الدر� ��س عل ��ى �أ�س� ��س خمتلفة ،مثل
الت�سل�س ��ل اخلطي ال ��ذي يتحكم فيه الربنام ��ج� ،أو الت�سل�سل املتفرع
الذي يتحكم فيه املعلم.
خام�س ًا :كتابة حمتوى الدر�س:
حتتوي مقررات الربامج التعليمية ،على �أنواع من ال�شا�شات،
ي�ت�راوح عددها تبع ًا لطبيعة الدر�س وحجمه ،ومن �أنواعها� :شا�شات
العناوي ��ن ،و�شا�شات عر�ض الدر�س ،و�شا�ش ��ات املراجعة ،و�شا�شات
االختبارات.
�ساد�س ًا :ت�صميم ال�شا�شات:
ويق�صد به ت�صميم ال�شكل العام ملحتوى ال�شا�شة ،واالهتمام يف
ذل ��ك يتحقق بالرتكيز عل ��ى التنا�سق بني عنا�ص ��ر ال�شا�شة ،وحجم
احل ��روف ،وتنا�سق الأل ��وان ،وب�ساطة الر�س ��وم ،وو�ضوحها ،وما قد
ي�صحبه ��ا من حركة وومي� ��ض� ،أو �صوت ،على �أن �أ َّال يكون ذلك على
ح�ساب املحتوي العلمي للمادة.
�سابع ًا :برجمة احلا�سب:
وه ��ي تنفيذ خطة الدر�س ،حتى ميك ��ن �إجرا�ؤها على احلا�سب.
وتربمج الدرو�س بالطرق التالية:
• لغ ��ات الربجم ��ة العام ��ة :مثل لغ ��ة البي�س ��ك� ،أو ال�سي� ،أو
الربولوجي ،وغري ذلك من اللغات.
• لغ ��ات الت�ألي ��ف :يف�ض ��ل ا�ستخدامه ��ا ملرونته ��ا ،و�سهول ��ة
ا�ستخدامها ،و�إمكاناتها ،و�صغر حجمها ،ومنها لوحو ،وبالتو.
• نظم ت�أليف الدرو�س :وهي برامح تطبيقية �سهلة اال�ستعمال،
حتت ��وي على �إمكان ��ات ت�شبه تل ��ك املوجودة يف الربام ��ج التطبيقية
احلديثة ،مثل :برام ��ج معاجلة الن�صو�ص ،وبرامج الر�سم ،وبرامج
اجلداول احل�سابية ،وبرامج قواعد البيانات.
ثامن ًا� :إنتاج وثائق الدر�س:
تكت ��ب الوثائ ��ق املرفقة للدر� ��س ،والتي ت�شمل دلي ��ل امل�ستخدم،
لي�ستعملها املتعلم ،واملعلم ،واملربمج.
تا�سع ًا :تقومي ومراجعة الدر�س:
توج ��د �أربع ��ة �أنواع م ��ن التقومي ،الت ��ي يجب �أن تت ��م للربنامج
التعليمي وهي:
• تقومي ي�شمل ال�شكل العام للدر�س.
• التقومي الوظيفي لفاعلية التدري�س بو�سائط الدر�س.
• تقومي اجلدوى االقت�صادية للدر�س.
• تقومي �آراء امل�ستعملني (املعلم واملتعلم) عن الدر�س.
عا�شر ًا :اال�ستعمال واملتابعة:
ويق�صد به ��ا توزيع الربامج �إىل مكان اال�ستعم ��ال ،والت�أكد من
�أنه ��ا تعمل على الأجهزة املوجودة ،كما خطط لها �أن تكون ،و�إر�شاد
الأفراد املعنيني �إىل طريقة ا�ستعمالها.
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لقاء العدد

ت�سعى جملة اجلودة �إىل توثيق مراحل تطور هذه اجلامعة م�ست�شهدة
بالذين مروا على �إدارة اجلامعة ،ولعل من �أبرزهم الربوف�سور
عبدالرحمن حممد �أحمد كدوك ،مدرب ًا ببخت الر�ضا ،خبري تخطيط
بوزارة الرتبية ،خبري باملنظمة العربية للثقافة والعلوم ،خبري بالبنك
الدويل� ،أ�ستاذ وعميد بكلية الرتبية جامعة �إفريقيا العاملية.

الربوف�سور عبدالرحمن
حممد �أحمد كدوك
بد�أت جتربة
املنظمة
العربية
ب�إن�شاء مركز
للبحوث
والتطوير
الرتبوي
()E.R.D.C

من مبنى
�صغري �إىل
�أكرب مركز
بحثي يف
�إفريقيا
والوطن
العربي
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�أجرى اللقاء :د .حممد دفع اهلل حممد
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•

م��ا ه��ي �أب��رز حمط��ات �سريتك��م حمم ��د طاه ��ر �أي�ل�ا وايل اجلزي ��رة احل ��ايل،
وغريهم يف منا�صب قيادية.

الذاتية؟

 املرحلت ��ان االبتدائي ��ة والو�سط ��ى ب�شن ��دي،الثانوية ببورت�سودان ،اجلامعة القاهرة ،مدرب ًا
ببخت الر�ضا ،خب�ي�ر تخطيط بوزارة الرتبية،
خبري باملنظمة العربي ��ة للثقافة والعلوم ،خبري
بالبن ��ك ال ��دويل� ،أ�ستاذ وعمي ��د بكلية الرتبية
جامعة �إفريقيا العاملية.

• م��ن تذك��رون م��ن ال�شخ�صي��ات
البارزة التي زاملتموها يف الدرا�سة
�أويف العمل �أو الذين تخرجوا على
يديكم؟

 زم�ل�اء الدرا�س ��ة ك�ث�ر� :أطب ��اء ومهند�سونو�سف ��راء و�أ�سات ��ذة ال يت�س ��ع املج ��ال لذكرهم.
وغالبيتهم من ال�شخ�صيات البارزة ،ويف العمل
الدكت ��ور من ��ر �سليم ��ان �سعد ،والدكت ��ور �سيف
الإ�س�ل�ام �سعد عم ��ر ،والأ�ست ��اذ �أحمد ح�سون
وكي ��ل وزارة الرتبي ��ة ،والربوفي�سور �أحمد عمر
عبي ��د اهلل والربوفي�سور الطي ��ب عبد الوهاب،
وع ��دد كبري من �أ�ساتذة اجلامع ��ات ...والذين
در�س ��وا عل ��ى �أيدين ��ا الدكت ��ور عب ��د الرحمن
اخل�ض ��ر وايل اخلرط ��وم ال�ساب ��ق ،والدكت ��ور

• عن��د قر�آت��ي ل�سريتك��م الذاتية
ا�ستوقفن��ي عملكم خبري ًا باملنظمة
العربية للرتبية والثقافة والعلوم،
وخب�ير ًا بالبن��ك ال��دويل – قط��اع
الرتبي��ة ،كي��ف تقيم��ون هات�ين
التجربتني؟

 هات ��ان جتربت ��ان ناجحت ��ان يف حياتي ،فقدكان العم ��ل فيهما مقرتن ًا بالتح ��دي فقد كنت
منتدب� � ًا لهم ��ا بالت ��وايل م ��ن وزارة الرتبي ��ة
والتعليم ،وكان من ال�ض ��روري �أن اثبت لوزارة
الرتبي ��ة والتعليم ح�سن ظنها ب ��ي وللجهة التي
اعم ��ل فيه ��ا �أنني اختي ��ار موفق لأك ��ون خبري ًا
له ��ا .فقد بد�أت جتربة املنظمة العربية ب�إن�شاء
مرك ��ز للبح ��وث والتطوي ��ر الرتب ��وي (E. R.
 ) D. Cم ��ن مبن ��ى �صغ�ي�ر �إىل �أك�ب�ر مرك ��ز
بحثي يف �إفريقي ��ا والوطن العربي .وقفت عليه
منذ خرائ ��ط �إن�شائه وتعديله ��ا ومراحل بنائه
وت�أ�سي�سه وقاعاته العامة واخلارجية بالرتجمة
الفوري ��ة ،و�إج ��راء بح ��وث تربوي ��ة ميداني ��ة
من�شورة ،وت�أهي ��ل الباحثني ملرحلتي املاج�ستري

زمالء
الدرا�سة
كرث� :أطباء
ومهند�سون
و�سفراء
و�أ�ساتذة ال
يت�سع املجال
لذكرهم،
وغالبيتهم من
ال�شخ�صيات
البارزة
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والدكت ��وراه ،ومتابعته ��م يف عدد
من ال ��دول .وكانت جتربة البنك
ال ��دويل امتداد ًا لذلك ويف جمال
�إعداد املعلمني.

لقاء العدد • جتربتكم مع جامعة
�إفريقي��ا كي��ف ب��د�أت
بد�أت جتربة و�أي��ن انته��ت وم��ا
املنظمة تقييمكم لها؟
 عمل ��ت م ��ع الدكت ��ور من ��رالعربية ب�إن�شاء
�سليمان (عليه رحمة اهلل) يف
مركز للبحوث بخت الر�ض ��ا يف �شعبة واحدة،
والتطوير و�شاءت الأق ��دار �أن يكون ابني
يف املرحل ��ة الثانوي ��ة �صديق� � ًا
الرتبوي
البن ��ه .ويف زي ��ارة البن ��ي ملن ��زل
( )E.R.D.Cمن �صديقه مبباين اجلامعة �صادف
مبنى �صغري الدكتور منر ف�سلم عليه .وعرف
�أن ��ه ابن ��ي ومن ��ه عل ��م بوجودي
�إىل �أكرب مركز
بال�سودان ،و�إنن ��ي رجعت نهائي ًا
بحثي يف �إفريقيا م ��ن عمل ��ي باليمن..ف�أر�سل �إ َّ
ىل
والوطن العربي يطلب مقابلتي على وجه ال�سرعة
 .وم ��ن ث ��م �ش ��رع يف �إج ��راءات
تقدميي �إىل اجلامعة...وملديرها
�آن ��ذاك الربوفي�س ��ور عب ��د الرحيم عل ��ي  .ومن ث ��م مل ي�ستغرق
تعيين ��ي بها وقت� � ًا طوي ًال .ثم تدرج ��ت بها وعملت عمي ��د ًا لكلية
الرتبي ��ة لفرتت�ي�ن الأوىل عندما كانت كلية الرتبي ��ة والدرا�سات
الإن�سانية .والثانية يف مقرها احلايل ،ومازلت �أعمل بها �أ�ستاذ ًا
حت ��ى اليوم .وتقييمي لتلك التجربة �أين ت�أخرت بع�ض ال�شيء يف
االلتحاق بها.

وهوى.
بخت الر�ضا� :أعظ ��م جتربة تربوية يف تاريخ ال�سودان بد�أت يف
العام 1934م و�ضاع ��ت ب�سبب �ضيق �أفق بع�ض الرتبويني الذين
ت�سنموا مقاليد الأمور.
من�صب العميد :هم بال�ضبط والنمو والتطور ال يعرف ال�سكون.

• م��ا �أهمي��ة الو�سائ��ل التعليمي��ة يف املنه��ج
التعليمي باجلامعات؟

 مل يع ��د النا�س يتحدثون ع ��ن �أهمية الو�سيلة التعليمية �أو عدم�أهميته ��ا يف عملي ��ة التعلي ��م والتعل ��م .فقد جت ��اوز الزمن هذه
امل�س�أل ��ة ،و�أ�صبحت الو�سيلة التعليمية �ض ��رورة وحتم ًا يف عملية
التعليم يف مراحل ��ه كافة .فعن طريقها يزداد املكتوب واملنطوق
و�ضوح� � ًا .والتعليم اجلامعي ب�شكل ��ه التقليدي احلايل ال يختلف
عم ��ا كان عليه قبل �أربعني عام ًا وبالت ��ايل فهو يتخلف عن ركب
العامل ب�سنوات عديدة.

• �إىل �أي م��دى تط��ورت الو�سائل التعليمية
• ماذا تعني لك :اجلغرافيا .الفلكلور .بخت يف جامعة �إفريقيا العاملية؟
 م ��ازال التطور بطيئ ًا وال يواكب ما يحدثالر�ضا .من�صب العميد؟

 اجلغرافيا :تخ�ص�صي الأ�سا�سي – وهي�أم العل ��وم ،واختي ��اري لها ج ��اء عن ق�صد
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يف العامل .والتعليم ب�شكل عام ال يحتاج �إىل
"مبا�صرة" و�إمنا طفرة توفر لها الأموال،
واخل�ب�رات وي�صب ��ح �سيا�س ��ة دول ��ة بح ��ق

وحقي ��ق ..من ريا�ض الأطفال �إىل نهاي ��ة املرحلة اجلامعية..
وم ��ا عدا ذل ��ك ي�صبح الأم ��ر معاجلات �ضيق ��ة وبائ�سة .فما
معن ��ى �أن نباه ��ي يف الألفي ��ة الثالث ��ة ب�أننا �أوجدن ��ا حمامات
لبع�ض مدار�س الأ�سا�س �أو �أنا �أجل�سنا طالبها؟؟!!.

• مب��اذا توجه��ون �إدارة اجلودة لال�ستفادة
م��ن ا�ستخدام تكنولوجيا التعليم يف ترقية
الأطر التدري�سية؟
 �أن ت�ستقطب �إدارة اجل ��ودة الأموال الالزمة لإن�شاء �أحدثمركز مل�ص ��ادر التعلم يكون قبلة لتدري ��ب �أ�ساتذة اجلامعات
يف خمتل ��ف التخ�ص�ص ��ات عل ��ى �أح ��دث �أ�سالي ��ب التدري�س
والتو�صيل.

• م��ن الكتب الرائعة باملكتب��ة ال�سودانية
كتابكم "م��ن طرائ��ف املجتم��ع ال�سوداين"
ذو الأجزاء الثالثة ،ما ق�صة هذا الكتاب؟

• الت�أليف يف جمال الرتبية �ضعيف وعناوين
البحوث مكررة ومنطية ماذا تقولون؟

 من ��ذ فرتة مبكرة من عمري اهتمم ��ت مبا يجري يف املجال�سيف بي ��وت الأف ��راح والع ��زاء ،واملجتمعات املختلف ��ة .من حديث
عفوي ي�شكل ُطرف ًا هي حلمة و�سداة املجتمع ال�سوداين� .أعرافه
وتقالي ��ده وجتاربه وتراثه وخربات ��ه .وكان كلما جمعني املجل�س
مبجموع ��ة من الأ�صدق ��اء �أروي بع�ض ًا منه ��ا .ويف كل مرة كانوا
يقول ��ون مل ��اذا ال �أجمع هذه الط ��رف يف كتاب واح ��د ..حتى �أن
�أحده ��م وهو قري ��ب يل عر�ض طباعت ��ه على نفقت ��ه ..ومل �أكن
مقتنع� � ًا بج ��دوى ه ��ذا العمل ..وحت ��ت �إحلاح الأ�صدق ��اء كتبت
اجل ��زء الأول ..وظل عندي ملدة خم� ��س �أو �ست �سنوات مل �أقدم
عل ��ى طبعه .وملا تواىل الدفع والإحلاح طبعته .ومل �أكن �أتوقع ما
لق ��ي من قبول وما كتبت ��ه عنه ال�صحاف ��ة ..ومل مت�ض �أكرث من
ثالث ��ة او �أربع ��ة �أ�شهر حت ��ى نفذت طبعته الأوىل م ��ن املكتبات.
وكانت تلك هي البداية التي قادات �إىل اجلز�أين الثاين والثالث.

 الت�ألي ��ف يحت ��اج �إىل زمن وتف ��رغ ن�سبي .وما يعاني ��ه الأ�ستاذمن تدري�س و�إ�شراف عل ��ى الر�سائل وجمامالت للأ�سرة املمتدة
يف الأفراح والأت ��راح وامل�ست�شفيات .خ�صو�ص� � ًا و�أن كل ال�سودان
ق ��د رحل �إىل اخلرط ��وم  .كل ذلك ال يرتك للأ�ست ��اذ وقت ًا يذكر
للكتاب ��ة� ،أم ��ا عناوين البحوث املك ��ررة والنمطي ��ة فذلك �أمر ال
فكاك منه ،فعنا�صر التعليم �ستة معلم وتلميذ و�أهداف وحمتوى
وطرائ ��ق تدري�س وتقومي .وجم ��االت البحث الرتب ��وي لن تخرج
ع ��ن ه ��ذه ،وعليه تتكرر العناوي ��ن ولكن تبقي الع�ب�رة باملنهجية
واجلهد ال ��ذي يبذله الطالب يف بحثه .فق ��د يكون هناك عنوان
واح ��د لع�شرة باحث�ي�ن .وي�صبح الف ��رق بينهم املنهجي ��ة املتبعة
والأدوات امل�ستخدمة واملعاجلة وحتلي ��ل البيانات ،وبالتايل ت�أتي
تل ��ك البحوث ذات العنوان املوح ��د بنتائج وتو�صيات ومقرتحات
خمتلفة.

بجمهوري ��ة اليم ��ن .كتيبات ع ��ن التعليم يف ال�س ��ودان 1978م،
تكنولوجي ��ا التعلي ��م :املاهي ��ة والأ�س� ��س والتطبيق ��ات العلمي ��ة
2000م ،مه ��ارات يف الإدارة املدر�سية 2007م ،تقنيات التعليم
– الدبلوم العايل 2011م ،طرائف املجال�س ال�سودانية الأجزاء
الأول والث ��اين والثال ��ث 2013م – 2015م ،التخطي ��ط الرتبوي
بني النظرية والتطبيق.

 القيا� ��س والتق ��ومي م ��ن �أ�سا�سي ��ات �أي عمل ،واجل ��ودة لي�ستا�ستثن ��ا ًء ولكن �أرج ��و �أن يعك�س ال�س�ؤال ليقر�أ :م ��اذا ت�شري �إدارة
اجل ��ودة على كلية الرتبية لال�ستف ��ادة منها يف جماالت التقومي؟
فنحن نقول على �إدارة اجلودة كثري ًا �أن حتدث التغيري املن�شود يف
هذه اجلامعة ب�إذن اهلل .وما قامت به حتى الآن ال تخطئه العني.

• م��ا هي جماالت �إنتاجك��م العلمي الأخرى
• القيا���س والتق��ومي م��ن �أ�سا�سي��ات عم��ل
التي قمتم بالت�أليف فيها؟
 هن ��اك �أربع ��ة بح ��وث من�ش ��ورة :دينامي ��ة القب ��ول والتدف ��ق اجل��ودة مب��اذا ت�ش�يرون عل��ى �إدارة اجل��ودةباملرحل ��ة االبتدائية بجمهورية اليمن ،توف�ي�ر املعلم واالحتفاظ باال�ستف��ادة م��ن كلي��ة الرتبي��ة يف جم��االت
ب ��ه (اليم ��ن) ،واجل ��زء الأول والثاين م ��ن اخلارط ��ة املدر�سية التقومي؟
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اإلرشاد النفسي الطالبي  ..يف إطار مفهوم اجلودة

()1

د .زين العابدين �أحمد امل�صطفي
Zainahmed1979@gmail.com

�إن جن��اح العملي��ة التنموي��ة يف �أي جمتم��ع من املجتمع��ات ،يتوقف على مدى كف��اءة املوارد
الب�شرية ،الأمر الذي ي�ستوجب االهتمام بالطالب ،و�إن ما ي�شهده العامل اليوم -من تطور علمي
وتكنولوج��ي – ي�ستل��زم �ض��رورة مواكبت��ه بربام��ج متكامل��ة ،لإع��داد وت�أهيل الط�لاب ،وت�أتي
اجلامع��ة يف مقدمة امل�ؤ�س�سات الرتبوية والتعليمية والتثقيفية ،حيث �إنها م�ؤ�س�سة فريدة ،ذات
ر�سال��ة �سامية ،و�أه��داف متميزة ،جتعلها يف توا�صل م�ستمر م��ع املجتمع ،الذي ميدها باملدخالت
لرتف��ده باملخرج��ات حتقيق��ا للتنمي��ة ال�شامل��ة ،و�إذا كان الط�لاب ميثلون خمرج��ات منظومة
التعليم العايل ،ف�إن املجتمع الإن�ساين كله �أمام حتد كبري.
الإر�شاد النف�سي باملرحلة اجلامعية:
الإر�شاد النف�سي باملرحلة اجلامعية:
يتلخ� ��ص مفهوم الإر�ش ��اد النف�س ��ي( )Counselingيف
م�ساعدة الفرد ،على حل م�شكالت ��ه احلالية وامل�ستقبلية،
والتواف ��ق مع التغريات ال�سريع ��ة واملتالحقة ،التي تنتظم
كاف ��ة مظاهر �أوجه احلي ��اة  ..والإر�شاد النف�سي باملرحلة
اجلامعي ��ة ،ميثل �ض ��رورة ق�صوى ،حي ��ث يلتحق الطالب
باجلامع ��ة ،وقد جت ��اوزوا املراهقة املت�أخ ��رة� ،إيل الر�شد
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املبكر ،حيث ت�شهد ال�شخ�صي ��ة الإن�سانية يف هذه املرحلة
العديد من التغريات الف�سيولوجي ��ة ،والعقلية (املعرفية)
والوجدانية (االنفعالية والعاطفية)� ،إ�ضافة �إيل التغريات
االجتماعية و�أنه مع كل هذا التعقيد الذي مييز �سيكلوجية
الطال ��ب اجلامع ��ي ،ف�إن ��ه يواج ��ه جمل ��ة م ��ن ال�صع ��اب
والتحديات ،والت ��ي يتمثل �أهمها يف حماولته ح�سم �صراع
الهوية ،وحتقيق الذات ،والثقة بالنف�س ،واالعتماد عليها،
والتوافق مع املحيط اجلامع ��ي .كما �أن املرحلة اجلامعية
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مرحل ��ة تك�ث�ر به ��ا الأح�ل�ام ،والآم ��ال ،والتطلع ��ات ،وما
ي�صحب ذل ��ك من تفك�ي�ر يف الغد ،وتخطي ��ط للم�ستقبل،
و�أنه �إن مل تك ��ن هناك مراكز للإر�ش ��اد النف�سي الطالبي
( ،)Students counseling centersتلب ��ي احتياج ��ات
الطالب ،وتنمي قدراته ��م ومهاراتهم ،وتعالج م�شكالتهم
– ف�سوف يعاين ه�ؤالء الطالب العديد من االنحرافات،
واال�ضطراب ��ات ال�سلوكية ،الأمر ال ��ذي ي�ؤدي بهم �إيل �سوء
التوافق الذاتي ،ومن ثم ل�سوء التوافق االجتماعي ،حيث �إن
من �ساء توافقه الذاتي ،حتتم �أن ي�سوء توافقه االجتماعي.
وتتمثل �أهم �أهداف الإر�شاد النف�سي باملرحلة اجلامعية يف
الآتي:
 ن�ش ��ر الوع ��ي ب�أهمي ��ة ال�صح ��ة النف�سي ��ة ب�ي�ن �أو�س ��اطالطالب.
 م�ساع ��دة �إدارة اجلامعة يف �ضبط �سلوك الطالب ،وفقالر�سالة اجلامعة و�أهدافها.
 معاجل ��ة م�ش ��كالت الط�ل�اب ،ع�ب�ر عق ��د اجلل�س ��اتالإر�شادي ��ة الفردي ��ة ،و�إع ��داد اجلماعي ��ة ،واللوح ��ات
والإ�صدارات الإر�شادية.
 معاجل ��ة الظواه ��ر ال�سلوكي ��ة ال�سالب ��ة داخ ��ل احل ��رماجلامعي.

 تق ��دمي الإر�ش ��ادات واال�ست�ش ��ارات الزواجي ��ة ،للطالباملتزوجني ،واملقبلني على الزواج.
 تقدمي اال�ست�شارات املنا�سبة للطالب اخلريجني. تطبيق مقيا�س يحدد ميول ومهارات الطالب اجلدد.مفهوم اجلودة يف جمال التعليم:
متثل العملية التعليمية� ،أهم جماالت تطبيق �أ�س�س
ومب ��اديء اجل ��ودة ،ويق�ص ��د باجلودة يف التعلي ��م ،تطابق
عنا�ص ��ر املنظوم ��ة التعليمي ��ة ،م ��ع املوا�صف ��ات القيا�سية
املتع ��ارف عليها عاملي ��ا ،والتي البد لها م ��ن �أن تتطابق مع
حاجات املجتمع ومتطلباته.
وي�ؤك ��د خرباء اجل ��ودة ،عل ��ى �أن م�صطلح اجل ��ودة – يف
الأو�س ��اط الأكادميي ��ة ،واالجتماعية – ميثل ث ��ورة �إدارية
هادئ ��ة هادفة� ،سوف ت�سهم بكل اقت ��دار ،يف �إعادة ت�شكيل
كل م�ؤ�س�سات املجتم ��ع الإن�ساين� ،إنها الثورة الكربى ،التي
يطل ��ق عليها ه� ��ؤالء اخلرباء (املوجة الثوري ��ة الثالثة) ،ما
بعد الثورة ال�صناعية وثورة املعلومات �إنها ثورة اجلودة يف
التعليم الع ��ايل ،وهي ثورة تقوم عل ��ى االهتمام بالطالب،
والذي ميثل الغاية والو�سيل ��ة لتحقيق اجلودة ،و�إن ذلك ال
يت�أتي �إال بتحقيق التوافق لدى الطالب اجلامعي ،عرب عملية
�إر�شادي ��ة متكاملة .ي�شري ج ��اك تايلور ( )Jack Tylorيف
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كتاب ��ه " التعليم ذلك الكن ��ز املكنون " �إيل �أن غاية التعليم
الع ��ايل اجتماعية و�إن�سانية ،حي ��ث �إن العملية الرتبوية يف
املرحلة اجلامعية تنتظم حول �أربعة حماور هي:
 التعليم للمعرفة � -أي اكت�ساب �أدوات الفهم. التعليم للعمل � -أي اكت�ساب �أدوات الت�أثري على البيئة. التعليم للتوافق مع الذات. التعليم للعي�ش مع الآخرين.وعلى تلك املحاور االربعة التي حددها تايلور ،يقوم تعريف
اجلودة يف التعليم العايل ،وهو تعريف ي�أتي يف �إطار اجلودة
ال�شامل ��ة ( ،)Total Qualityويتلخ� ��ص هذا التعريف يف
�أن اجل ��ودة تعن ��ي املالئم ��ة للغر� ��ض (،)Fitness for Purpose
حي ��ث �إن اجلودة ال معني له ��ا� ،أال بقيا�سها مبدي حتقيقها
للغر�ض ،والغاية من املنتج� ،أو اخلدمة ،ولأن الطالب ميثل
الغر� ��ض والغاية ،ملخرجات املنظوم ��ة التعليمية ،ف�إنه البد
م ��ن االرتقاء ب�إعداد وت�أهيل الطالب عرب برامج توجيهية،
و�إر�شادية متكاملة.
ترقية الأداء يف جمال الإر�شاد النف�سي باملرحلة اجلامعية:
ترقية الأداء يف جمال الإر�شاد النف�سي ،باملرحلة اجلامعية،
تعن ��ي الإ�سهام الفعال يف �إحداث التنمية ال�شاملة ،للموارد
الب�شري ��ة ،وذلك بتق ��دمي الربامج التدريبي ��ة ،واخلدمات
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واال�ست�ش ��ارات الرتبوي ��ة ،والنف�سي ��ة التي م ��ن �شانها رفع
فاعلي ��ة وكفاءة �أداء الأفراد ،طالب ��ا ،و�أ�ساتذة ،و�إداريني،
وباحث�ي�ن ،حي ��ث �إن العملي ��ة الإر�شادية عملي ��ة م�ستمرة،
تتع ��دي حدود الزم ��ان واملكان ،لإح ��داث التغيري يف الأداء
نحو الأف�ضل وذلك على م�ستوى �سلوك االفراد.
و�إن ترقي ��ة الأداء يف جم ��ال الإر�شاد النف�س ��ي – باملرحلة
اجلامعي ��ة – تتطلب دعم امل�ؤ�س�سة اجلامعية ،وم�ساعدتها
على حتقيق �أهدافها اال�سرتاتيجية ،و�صوال �إيل جودة الأداء
يف قطاعاتها املختلفة مهنيا و�أخالقيا ،وتت�صل ترقية الأداء
يف جم ��ال الإر�شاد النف�س ��ي الطالب ��ي ،ب�شخ�صية املر�شد
النف�سي ،حيث ت�ستوج ��ب العملية الإر�شادية �إعداد املر�شد
النف�س ��ي علمي ��ا وعملي� � ًا ،وتزوي ��ده باملعلوم ��ات واملهارات
املهني ��ة يف �أق�س ��ام عل ��م النف� ��س باجلامع ��ات ،وتدريب ��ه
مبراك ��ز الإر�شاد النف�س ��ي ،والعيادات النف�سي ��ة ،وتدريبه
�أثناء اخلدمة ،لتطوي ��ر عالقته ب�إدارة اجلامعة ،واحلر�س
اجلامع ��ي ،و�إدارة الإ�ش ��راف عل ��ى ال�سك ��ن الداخلي ،وكل
اجلهات املعنية برعاية الطالب داخل وخارج اجلامعة.
(ن�ستعر�ض يف العدد القادم – مب�شيئة اهلل – كيفية �إجراء
العملية الإر�شادية وفقا ملنظور اجلودة).
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تقـــــاريـــــر

القوافـل الدعــوية ال�صــــيفية

تقرير:

�ضمن مواكبتنا لالحداث ومتابعة منا للقوافل التي
ت�سريها اجلامعة ،تابعت اجلودة م�سرية القوافل الدعوية
ال�صيفية اخلا�صة بالطالب دون الطالبات ،حيث انطلقت يف
يوم االثنني املوافق2015/8/17م ( )19قافلة دعوية �إىل
خمتلف بقاع ال�سودان مب�شاركة عدد كبري من منت�سبي
اجلامعة من بينهم ما يزيد عن الـ ( )1000طالب.

�أ .عز الدين علي عبد اهلل
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برامج القوافل الدعوية:
التقين ��ا بالأ�ستاذ عب ��د البديع حمزة ،مدي ��ر املكتب التنفيذي
باملرك ��ز الإ�سالمي ،و�س�ألن ��اه عن نوعية الربام ��ج التي �ستقدم يف
هذه القوافل ،ف�أجاب:
ه ��ذه القوافل دعوي ��ة ر�سالية ،وتق ��وم بدور كب�ي�ر يف خدمات
املجتمع حيث تق�سم الربامج يف القافلة �إىل برنامج داخلي ويتمثل
يف :الت�ل�اوة ال�صباحي ��ة ،اخلدم ��ة باملقر ،الن�شاط ��ات الريا�ضية،
اللي ��ايل الثقافية وال�سمن ��ارات ،املحا�ضرات ،الأحادي ��ث� ،إ�صدار
ال�صح ��ف احلائطية ،وامل�سابقات� .أما الربامج اخلارجية فت�شمل:
التدري� ��س باملدار� ��س واخل�ل�اوي ،ودور امل�ؤمن ��ات ،تق ��دمي خطب
اجلمع ��ة ،و�أحادي ��ث امل�سج ��د ،كم ��ا تق ��دم دورات خمتلف ��ة مث ��ل:
دورة العل ��وم الإ�سالمي ��ة ،احلا�سوب ،الإ�سعاف ��ات الأولية ،والأيام
العالجي ��ة وغريه ��ا .كما تق ��وم القواف ��ل بزي ��ارة املع ��امل الأثرية
والتاريخية باملنطقة ووجهائها.
اختيار املناط��ق التي ت�ستهدفها
القوافل:
وع ��ن كيقي ��ة اختي ��ار املناط ��ق الت ��ي
ت�ستهدفه ��ا ه ��ذه القواف ��ل �أو�ض ��ح عب ��د
البدي ��ع �أن اختي ��ار ه ��ذه املناطق يتم عن
طريق طلب من �أهايل املنطقة وامل�س�ؤولني
فيها ح�س ��ب حاجة تلك املناطق للتب�صري
ب�أم ��ور الدين .كم ��ا �أن للمركز الإ�سالمي
مراكز تنمية يف بع� ��ض املناطق درج على
اختيارها ب�صورة م�ستمرة.
و�أ�ض ��اف �أن م ��ا ميي ��ز ه ��ذه القوافل
الدع ��م الكبري والال حمدود م ��ن الإدارة
العليا للجامعة للقوافل ،وخ�صو�ص ًا �إدارة
امل ��وارد واال�ستثم ��ار الت ��ي قام ��ت بتوفري
كل احتياجاته ��ا ،وخا�صة الغ ��ذاءات من
مزرعة اجلامعة ،ث ��م م�شاركة عدد كبري
من �أ�ساتذة اجلامعة ،وتفاعل الطالب مع
القوافل ،والتنظيم اجليد لها.
مبين� � ًا �أن اال�ستعداد لهذه القوافل يت ��م منذ فرتة مبكرة جد ًا،
حيث يتم اختيار املناطق عرب جلنة عليا باملركز الإ�سالمي الختيار
املناط ��ق امل�ستهدف ��ة ،ث ��م يذه ��ب الأ�سات ��ذة الذي ��ن مت اختيارهم
للإ�ش ��راف عل ��ى القواف ��ل كم�ستطلع�ي�ن �إىل املناط ��ق امل�ستهدف ��ة
ومقابل ��ة امل�س�ؤول�ي�ن والوق ��وف عل ��ى التجهي ��زات واال�ستع ��دادات
ال�ستقب ��ال القافلة ،والوق ��ف على ال�سكن وتن�سي ��ق الربنامج الذي
�سيتم تنفيذه يف القافلة.
ويك ��ون املركز الإ�سالم ��ي يف حركة دائبة لتحري ��ك القوافل،
وتن�شر �أ�سماء الط�ل�اب امل�شاركني يف ك�شوفات عرب موقع اجلامعة
االلكرتوين ،ولوحات الإعالن ��ات ،كما يتم ت�سليم كل طالب بطاقة
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م�شاركة ح�سب القافلة املوزع لها.
وتوق ��ع عب ��د البدي ��ع �أن حتقق ه ��ذه القواف ��ل نتائ ��ج �إيجابية
وملمو�سة يف املناطق امل�ستهدفة ،حيث يحتفل �أهايل املنطقة بقدوم
القواف ��ل ،ملا تقدمه م ��ن برامج دعوية و�صحي ��ة ودورات يف العلوم
الإ�سالمي ��ة ،واحلا�سوب ،والتجويد وفن اخلطاب ��ة ،و�أيام �صحية،
وختم ��ات للقر�آن الك ��رمي ،وحما�ضرات تثقيفية ،وه ��ذا العمل كله
ي�ت�رك �أثر ًا طيب ًا على �أه ��ايل املنطقة ،لذلك نرى �أن القوافل تقوم
بدور كبري جد ًا يف خدمة املجتمع.
قافلة مدينة بارا – والية �شمال كردفان:
كما التق ��ت اجلودة بالدكتور زي ��ن العابدين حممد امل�صطفى
امل�ش ��رف على قافلة مدينة بارا والذي ق ��ال �إن قافلته التي ي�شرف
عليه ��ا ترك ��ز على �أهمي ��ة دور اخل�ل�اوى ،وذلك بزي ��ارة عدد من
اخلالوي باملنطقة والتي من �أهمها :خالوي طريق احلق الإ�سالمي،
خ�ل�اوي الرهد �أبو دكنة ،خ�ل�اوي �سراج ،خ�ل�اوي ال�شيخ كر�سي.
حيث �سيقوم الطالب باجللو�س مع
زمالئه ��م بتلك اخل�ل�اوي للوقوف
على طرق وو�سائل التحفيظ ،وذلك
يف �إط ��ار تطوي ��ر الأداء بخ�ل�اوى
حتفيظ القر�آن الكرمي ،والتي ظلت
ت�ضطل ��ع بدور متعاظ ��م يف حتفيظ
كتاب اهلل.
كم ��ا تت�ضم ��ن برام ��ج القافل ��ة
عل ��ى اخلطب والدرو� ��س بامل�ساجد
واملحا�ض ��رات مبراك ��ز الق ��وات
النظامي ��ة ،ودور امل�ؤمنات وغريها
من امل�ؤ�س�سات الدعوية االجتماعية
باملنطقة.
قافل��ة مدين��ة �سن��كات –
والية البحر الأحمر:
من جهت ��ه �أو�ضح الدكتور مطر
عب ��د اهلل �إ�سح ��اق ،امل�ش ��رف على
قافلة مدينة �سنكات بوالي ��ة البحر الأحمر� ،أن برامج قافلته تهتم
بتدري ��ب الطالب على اخلطاب ��ة ،وت�أهيل قدراتهم العلمية ،ثم بث
م ��ا �أخذوه من علوم �إىل املجتمع ال ��ذي يذهبون �إليه ،ثم تذويدهم
بالثقافة ال�سودانية من خالل املنطقة التي يذهبون �إليها.
وجهة نظر الطالب عن القوافل:
كم ��ا قامت اجل ��ودة با�ستط�ل�اع بع�ض الطالب م ��ن جن�سيات
خمتلفة ع ��ن القواف ��ل� :أهدافه ��ا ،و�أهميته ��ا وانطباعاتهم عنها.
فكانت احل�صيلة التالية:
 حمم��د دكم��ن ،م��ن تركي��ا ،كلي��ة الدرا�س��اتالإ�سالمية:
هذه القوافل تعمل على ن�شر تعاليم الدين الإ�سالمي ،وتدريب
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الطالب على العمل الدعوي ،وهذا دور عظيم تقوم به هذا القوافل
يف خدم ��ة املجتمع والط�ل�اب .و�أنا �سوف ا�ستفيد كث�ي�ر ًا من هذه
القافلة مثل :التدريب على العمل الدعوي ،وتعلم ال�شجاعة الأدبية
والتح ��دث �إىل املجتم ��ع ،وزيارة الريف ال�س ��وداين ،والتعرف على
جمتمع ��ه ،كما اعتربها فر�صة جي ��دة للتعرف على بع�ض الطالب
من جن�سيات خمتلف ��ة ،وعاداتهم وتقاليده ��م .و�أحمد اهلل كثري ًا
�أنن ��ي �أدر�س يف هذه اجلامعة ذات الر�سال ��ة الهادفة ،والتي تقدم
كث�ي�ر ًا من الربامج التي ن�ستفيد منه ��ا نحن الطالب بدء ًا ب�أ�سبوع
القر�آن الكرمي ،ثم املخيمات الدعوية ،وحالي ًا هذه القوافل ،وهذا
عم ��ل عظيم جد ًا تقوم ب ��ه جامعة �إفريقيا العاملي ��ة جتاه طالبها،
ولوالها ملا وجدنا مثل هذه الربامج الهادفة.
 �سيد جاي ،من جزر القمر ،كلية الرتبية:�إن ع�صرن ��ا احل ��ايل يف ام� ��س احلاج ��ة �إىل الدع ��وة والعمل
الدع ��وي ،لذلك �أرى �أن هذه القوافل تق ��وم بدور عظيم يف عملية
ن�شر الدعوة ب�صورها املختلفة ،ومن
فوائدها �أنها تقدم خدمة للمجتمع،
وتعرفن ��ا عل ��ى مناط ��ق خمتلفة من
ال�س ��ودان .و�سوف �أ�ستفي ��د �إن �شاء
اهلل منه ��ا يف تعل ��م ف ��ن اخلطاب ��ة
ومواجه ��ة اجلماه�ي�ر ،وال�ص�ب�ر،
والتع ��رف عل ��ى زمالئي م ��ن كليات
خمتلف ��ة ،ودول عديدة ذات ثقافات
متعددة.
 م��ا يان ،م��ن ال�ص�ين ،كليةالدرا�سات الإ�سالمية:
القوافل الدعوية تعمل على ن�شر
تعاليم الدين الإ�سالمي يف املجتمع،
و�أ�ستفيد منه ��ا بالتدريب على العمل
الدع ��وي لك ��ي �أ�صبح داعي ��ة عندما
�أرج ��ع �إىل بل ��دي ال�ص�ي�ن ،حيث �إن
عدد امل�سلمني يف زيادة واحلمد هلل،
وكذلك �أتعرف على طالب كرث من دول خمتلفة وثقافات متعددة،
ومناطق ال�س ��ودان ب�سكانه ��ا وعاداتهم وتقاليده ��م .ومالحظاتي
على ال�شعب ال�سوداين �أنه �شعب طيب ومتعاون مع الأجانب ،لذلك
لدى رغبة كبرية �أن �أزور عدد �أكرث من املناطق بال�سودان.
 دين �إ�سماعيل دين ،من نيجرييا ،كلية املعادن والنفط:القواف ��ل هي الطري ��ق �إىل الدعوة ،ولها ر�سال ��ة كبرية تقدمها
للمجتم ��ع ،وتعلمنا منها �أ�شياء كثرية �أهمه ��ا التعرف على املجتمع
ال�س ��وداين عن قرب بعاداتهم وتقاليدهم املختلفة ،والطالب يتعلم
ويعلم.
 را�ضي درامني ،من تايالند ،كلية ال�شريعة والقانون:ه ��ذه القوافل تعل ��م الطالب ال�ص�ب�ر وال�شجاع ��ة الأدبية ،كما

تدرب الط�ل�اب على العمل الدعوي ،مم ��ا يك�سبنا خربة تعيننا يف
حياتنا العملية عند ما نعود �إىل بالدنا.
 حممد عبد ال�سالم ،من ال�سودان ،كلية الطب:القواف ��ل الدعوية لها ر�سالة ذات �أهداف عديدة تفيد الطالب
واملجتمع مع� � ًا .و�أعتربها فر�صة جيدة للتعرف على بع�ض الزمالء
من كلي ��ات ودول عدي ��دة ذات ثقافات متباين ��ة ،و�أعتربها جتربة
جدي ��دة بالن�سبة يل ،و�أح�سبها مفي ��دة جد ًا وحتتاج �إىل �صرب ،كما
تتي ��ح يل معرفة ب�أهايل القرى وعاداتهم والتقاليد ال�سائدة فيهم،
وزيارة املناط ��ق التاريخية ،و�سوف يقدم طالب كلية الطب دورات
يف الإ�سعافات الأولية ،والتوعية ال�صحية.
 حممد �أ�شكني ،من تركيا ،كلية الرتبية:ه ��ذه القواف ��ل الدعوي ��ة تعم ��ل عل ��ى تق ��دمي خدم ��ات عديدة
ي�ستفي ��د منها الطالب واملجتم ��ع مع ًا .و�إن �ش ��اء اهلل �أ�ستفيد منها
يف حفظ بع�ض �سور الق ��ر�آن الكرمي ،والأحاديث النبوية ال�شريفة،
كم ��ا يل رغب ��ة كب�ي�رة يف التع ��رف على
املجتمع ال�س ��وداين وريفه ،وتناول بع�ض
الأكالت ال�شعبية والتعرف على العادات
والتقالي ��د ال�سوداني ��ة وزي ��ارة بع� ��ض
املناط ��ق الأثري ��ة ،والتاريخي ��ة يف ه ��ذا
البلد املعروف بطيبة �أهله.
 خال��د ولي��د ح�س��ن ،م ��نفل�سطني ،كلية ال�شريعة والقانون:
هذه القواف ��ل ذات ر�سالة �إ�سالمية
كب�ي�رة وه ��ي مفي ��دة للط�ل�اب ولأهايل
املناط ��ق التي تذهب �إليها .وهي تعلمني
كيفية التعام ��ل مع عدد كبري من النا�س
وخماطبته ��م ،وال�ص�ب�ر ،والتفاع ��ل مع
الط�ل�اب م ��ن دول خمتلف ��ة الثقاف ��ات
والع ��ادات ،وزي ��ارة م ��دن ال�س ��ودان
والتع ��رف عل ��ى عادته ��م وتقاليده ��م،
واعتربها مع�سكر ًا ديني ًا �إ�سالمي ًا مفيد ًا
جد ًا.
 جم��ال الدي��ن عب��د الرحم��ن ،م ��ن ال�صوم ��ال ،كلي ��ةال�صيدلة:
ن�ستفي ��د من القواف ��ل الدعوية يف �أ�شياء كث�ي�رة منها :تدريبنا
عل ��ى العم ��ل الدعوي حتى ن�ص�ي�ر دعاة عندما نرج ��ع �إىل بالدنا،
تق ��وي �إمياننا ب ��اهلل ،وتعرفنا عل ��ى الطالب من الكلي ��ات والدول
العديدة ،وتدربنا يف جماالت تخ�ص�صاتنا املختلفة.
 عبد النا�صر دلندا ،من الفلبني ،كلية ال�شريعة والقانون:قناعت ��ي دئم� � ًا �أن ه ��ذه القواف ��ل تق ��وم بدور كب�ي�ر يف خدمة
املجتمع ،وتدريب الطالب على العمل الدعوي وغريه من املنا�شط،
وتعلمنا ال�شجاعة الأدبية ،و�سوف ا�ستفيد منها كثري ًا �إن �شاء اهلل.
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الإجابة مطلوبة من اجلميع
�أ .ح�سن �سيد �أحمد الناطق
جامعة �إفريقيا العاملية � -سابقاً

إفريقي
إ�سالم��ي ال
يف ثمانين ّي��ات الق��رن املا�ض��ي ويف ي��وم من �أي��ام املرك��ز ال
ّ
ّ
م�سابقة العدد الزواه��ر �ألقيت هذه امل�سابق��ة يف احتفال �أقيم يف فن��اء املدر�سة ،وكان ذلك
طلب��ا م��ن �شعبة الدعوة �آن��ذاك ،نظمتها يف �سبعة مقاط��عّ ،
كل مقطع يت�ض ّمن
�س���ؤاال ع��ن �إحدى ال�شخ�صيات حقيق ّية �أو اعتباري��ة .وقد فازت بها داخلية
النيجر �إذ كنت �أحد امللحقني بها �آنذاك.
ال�س�ؤال الأول:
ال�س�ؤال اخلام�س:
جال�س على الرمل وا�ضعا كفيه
�أنا يف النحو �صورة تتجلى
جاث لديه
يت�أمل الكون وهو ٍ
ل�ست �أر�سم ا�سما ول�ست �أر�سم فعال
مير عل ِيه
ْ
اخر�س ناطقّ مبا ّ
و�إمنا غايتي �أن �أكون ُم ِد ّال
هو �آدمي ،و�سمته حيوان
�أعطى معناهما كامال ال �أقال
ف�إذا قبل (مه) ،كان ذلك ْ
ف�ضال
ال�س�ؤال الثاين:
و�إذا قبل (كف) كان باملعني �أويل
كم فتحت بالدا وذاق الأعادي كيدا
فمن تراين �إننّي حريان
و�ص ْيدا
وهزمت الريموك والعراق َ
عزلونى ومل �أُ ِحد عن العهد قيدا
ال�س�ؤال ال�ساد�س:
ذاك خلقي فل�ست خ�صما �ألدا
�أنا ميزان دقيق ملا قاله الأعراب
و�إمنا قائد �صار يف اخلري فردا
وذاك فعل �شهدت به الأكوان .
اقطع القول �أجزاء ولفعلتي �أ�سباب
فهو �إما �صحيح �سليم و�إما به �أو�صاب
ال�س�ؤال الثالث:
و�أنا كامل وافر ولي�س بي َما ُيعاب
فار�س قائد لإحدى الكتائب
خربوين �أيها الطالب
�سجنوه حينا �إذ مل يقل �أنا تائب
فمن �أجل هذا ومثله ت� ْأت بكم �أوطان
نفّ�ض القيد عنه وكان �إحدى العجائب
�إميانه خال�ص ومل ت�شبه �شوائب
ال�س�ؤال ال�سابع:
كم حيرّ النا�س ذلك الإن�سان
يخ�شع النا�س عندي يف حمبة وجالل
ال�س�ؤال الرابع:
خرب ونى ماذا تريدون منى
كلكم �صامت ووحدي �أغني
يتدفق املاء عذبا ومنه �أمال دنى
ت�صبح الأر�ض خ�ضراء من في�ض عزيف وحلني
و�أن�أ ظامئ جائع وكلكم ريان
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ذاك من كينيا ومن مالوي ومايل
هم عرتتي ومالذي ع�شريى وم�آيل
�أقدم العلم دوما �ساطعا كالآيل
والنور يعلو �سناه يف داجيات الليايل
وامل�سلمون جميعا يتفي�ؤون ظاليل
تعرفوين جميعا �أنا بكم مزدان
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�أ .املب�شر عبد اهلل املب�شر

كلية الرتبية  -جامعة �إفريقيا العاملية

انته��ى بن��اء احلدي��ث
يف املقال��ة ال�سابق��ة ،عن��د التجرب��ة
اخلا�صة يف �إخراج ق�صيدة (�أبو �سلمى) �إخراج ًا
فني ًا مب�صاحبة بع�ض املقطوعات املو�سيقية ال�سودانية،
وم��ا �أحدثته التجربة يف جمتم��ع املدر�سة طالب ًا ومدر�سني
و�إدارة ،عل��ى �أن ا�سل��ك ه��ذا امل�سل��ك عن��د تن��اول �أي در�س من
درو���س الن�صو���ص الأدبية ،وت�شاء ال�صدف��ة �أن تكون الق�صيدة
التالية (وطن النجوم) لل�شاعر اللبناين (�إيليا �أبو ما�ضي) لأن
مفردات املنهج ت�شتمل على كثري من �أعمال الأدباء وال�شعراء
يف الوطن العربي ،وت�ساير الدعوة �إىل القومية العربية،
وكان التيار القومي طاغي�� ًا على الكويت ،حتى �أنّك
لتجد عبارة (الكويت بالد العرب) تت�صدر
وتز ّين الأوراق الر�سمية.
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وهك ��ذا وجدت نف�سي م ��رة �أخرى مع ق�صي ��دة يف حب الوطن،
ذات مقاط ��ع كث�ي�رة ،وث ��راء عظي ��م يف ال�صور الفني ��ة ،حلياة
عري�ض ��ة لطفول ��ة ال�شاعر ،يف �أح�ض ��ان طبيعة �ساح ��رة ت�شكل
امل ��روج فيها والنجاد والوهاد لوح ��ة كونية باهرة ،وتفر�ض علي
يف الوقت نف�سه �أن �أتناولها يف نهار رم�ضان لثالثة ف�صول.
فم ��ا العمل؟ مل تط ��ل حريتي ،فقد تذك ��رت �أن فنانن ��ا (�أحمد
امل�صطف ��ى) ق ��د تغ ّنى به ��ذه الق�صي ��دة ،وب ��رع يف �أدائها حلن ًا
و�سالمة �ضبط ،وخمارج حروف ،فر�أي ��ت �أن �أ�ستفيد و�أ�ستغ ّلها
و�سيلة �أخرى ت�ضاف �إىل ر�صيدي ال�سابق ،ف�أ�سرعت �إىل اقتناء
(�شري ��ط �أغاني ��ه) وا�ستخرجته ��ا من ��ه ،و�أفرغته ��ا يف �شريط
�آخ ��ر (عملية مونت ��اج) و�صدرتها بالتق ��دمي والرتجمة لل�شاعر
أن�س �أن �أخطر ناظر املدر�سة بالأمر ،حتى ال يقول
والفنان ،ومل � َ
قائ ��ل ب� ��أين �أر ّوج للفن ال�س ��وداين ،واحلقيقة �أين كن ��ت �أ�ضمر
ذل ��ك  ،و�أمتن ��ى �أن �أهتبل كل ثانية و�أهتف م ��ن �أعماقي بكل ما
هو �سوداين انتما ًء �إليه و�شرف ًا به ،مل يكن هذا �شعوري بخا�صة،
ولكن ��ه �شعور الكثريين يف ذل ��ك الزمن اجلميل الكل يحمل فوق
ر�أ�سه ا�سم الوطن ،وي�ضم بني جنبيه حبه واحلنني �إليه.
ج ��اء الوقت املحدد لتدري�س تلك الق�صيدة ،فحملت (امل�سجل)
يف ي ��دي ،ودخلت على تالميذي ،فا�شر�أب ��ت �أعناقهم ،وتبادلوا
الهم� ��س ،وقر�أت يف وجوهم فرح ًا غامر ًا ،ذ ّكرين مبا كان منهم
عند الق�صيدة ال�سابق ��ة ،وما �أن �سمعوا يف التقدمي عن الفنان
الذي �سريدد معنا هذه الق�صي ��دة ،حتى �أخذوا يتقافزون يريد
كل منهم �أن يكون قريب ًا من (امل�سجل).
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وعندم ��ا انطلق �ص ��وت (النقي ��ب) وان�سابت املو�سيق ��ا� ،سكنت
حركته ��م ،و�أ�صاخ ��وا ال�سمع ،فه ��م لأول مرة ي�ستمع ��ون لفنان
�سوداين يتغ ّنى للوطن بلغ ��ة عربية ف�صحى وبلحن جميل ونربة
قوية.
ول ��ك �أن تتخي ��ل م ��ا �أحدثه ذلك ،فق ��د انطلق امل�ل��أ يف جمتمع
املدر�سة يتحدثون عن التجربة بني م�شيد وحا�سد وغيور.
وتتالح ��ق الأح ��داث وحتل ذك ��رى ا�ستق�ل�ال ال�س ��ودان ،ف�أقف
متحدث� � ًا يف طابور ال�صباح� ،أ�سرد بع�ض ًا من الوقائع والأحداث
وال�شخ�صي ��ات ،و�أرب ��ط بينها وبني ما ج ��رى يف العامل العربي،
و�أدع ��و �إىل �أن يكون هذا �ش�أننا عندما حتل علينا ذكرى عزيزة
على �أحد منا من من�سوبي هذه املدر�سة.
وق ��د �أحدثت الكلمة �صدىً طيب� � ًا ،وكانت حديث زمالئي الذين
مل ي�سب ��ق لهم �أن ا�ستمعوا �إ ّ
ىل يف حديث عام ،بل فيهم من جاء
م ��ن الأدوار العليا ،والأجنح ��ة ،وال�ساحات ي�س� ��أل عن من فعل
هذا؟ وه ّز (املايك)؟ و�أث ��ار احلما�س؟ وانتزع الهتاف؟ و�أدمى
الأكف؟ وفيهم من قال يل �صراحة :ما ظننا �أنك �أنت املتحدث،
بل ح�سبناه �ضيف ًا من بعيد.
مل �أكت ��ف به ��ذه الكلم ��ة يف �إحي ��اء هذه الذك ��رى ،ب ��ل �شفعتها
(ب�أ�سطوان ��ة) لن�شيد (�أ ّمة الأجماد) للإذاع ��ة املدر�سية ،التي
جتاوب ��ت م ��ع الذك ��رى ،وب ��د�أت تبثه خ�ل�ال الي ��وم ،ويف الأيام
التالية يف فرتات خمتلفة ،وكم كنت منت�شي ًا و�سعيد ًا ،و�أنا �أ�سمع
الن�شي ��د ترتدد كلماته ،وت�صدح مو�سيق ��اه ،وحلنه ال�سوداين يف
جنبات املدر�سة.
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هك ��ذا كان انتما�ؤنا ،وتلك كان ��ت م�شاعرنا ،وذلك كان حر�صنا
عل ��ى �أن نف�ص ��ح ع ��ن هويتنا و�شخ�صيتن ��ا ،ون�ؤ ّك ��د يف كل وقت
وح�ي�ن ،ها نحن �أوالء من نف ��ر عمروا الأر� ��ض ،و�ضربوا ب�سهم
وافر يف ح�ضارتها وتراثها وتفرد �إن�سانها.
ه ��ذا ال�شعور جعلني عندم ��ا مت اختياري يف جلن ��ة الت�أليف� ،أن
�أحر�ص على ت�ضمني الكتاب املدر�سي �شيئ ًا من الأدب ال�سوداين،
فاخرتت من �أدب الرح�ل�ات مو�ضوع (زيارة القد�س) للأ�ستاذ
(ح�سن جنيلة) من كتابه (ذكرياتي يف دار العروبة).
وم ��ن دي ��وان (ق�صة قل ��ب) لل�شاعر حمم ��د �أحم ��د املحجوب،
ق�صيدة (بنت الأمري) بعد �أن اخرتت لها عنوان (دمعة ح ّرى)
وللحقيقة والتاريخ مل يك ��ن هذا �أول متثيل للأدب ال�سوداين يف
الكت ��اب املدر�سي يف الكوي ��ت ،بل وجدنا قبل ��ه ق�صيدة لل�شاعر
الفيتوري (يا �أخ ��ي يف ال�شرق) و(الفردو� ��س املفقود) لل�شاعر
حممد �أحمد املحجوب.
وال �أن�س ��ى ذل ��ك الي ��وم ال ��ذي ا�ست�ضافت في ��ه جمعي ��ة الأدباء
الكويتي ��ة ال�شاعر الفيتوري ،ليحا�ضر ع ��ن �شعره ،ويقر�أ مناذج
منه يف م�س ��رح جامعة الكويت ،حيث غ� ّ��ص املكان ،وفا�ض عن
جوانب ��ه ،بح�ش ��د غري م�سبوق م ��ن ع�ش ��اق الأدب وال�شعر ،ومن
الط�ل�اب الذي ��ن ما زالوا يدر�س ��ون �شعره يف كتبه ��م املدر�سية،
والذي ��ن در�س ��وا �شع ��ره قب ��ل تخرجه ��م ،ناهيك ع ��ن اجلالية
ال�سوداني ��ة التي ال تفوته ��ا مثل هذه اللق ��اءات وت�سجل ح�ضور ًا
دائم ًا ي�ستدعي االنتباه ويلفت الأنظار.
�أم ��ا نح ��ن يف رابطة املعلم�ي�ن ال�سودانني ،فقد �أعددن ��ا له لقا ًء

خا�ص ًا ،واحتفلنا ب ��ه يف بيت من بيوتنا ،ودار حديثنا عن زمالة
بع�ضنا له ،ومعا�صرته يف فرتة الدرا�سة يف القاهرة ،و�أفلحنا يف
ا�ست�ضافت ��ه يف �إحدى املدار�س الثانوية ،الت ��ي يد ّر�س فيها �أحد
زمالئن ��ا ،حي ��ث ق ّدمه يف (طابور ال�صب ��اح) ،ليقر�أ مناذج من
�شع ��ره املقرر ،ومن بع� ��ض اختيارات دواوينه .مم ��ا كان له �أثر
طيب يف نفو�س الطالب بخا�صة وجمتمع املدر�سة بعامة.
�أرى �أن احلدي ��ث قد ط ��ال ،وتداخلت في ��ه �أوراق ،و�ستزاحمها
�أخ ��رى ،لي�س ه ��ذا مكانه ��ا وال زمانها ،فح�سبي منه ��ا ما كان،
وح�سبكم منها ما و�سعه املكان وجاد به الزمان.
هام�شُ :ج ُرعات لغو ّية:
كن ��ا يف اجلرعات ال�سابقة ق ��د ّ�صوبنا ما ورد يف عام َّيتنا مفتوح
الأول ،وهو يف الف�صحى م�ضمومة مثل:
(جلطة) والي ��وم نعر�ض لك ما �شاع مفتوح
(ج ْلط ��ة) و�صوابها ُ
َ
الأول ،وهو يف الف�صحى مك�سورة مثل:
بالك�سر.
 قولون :هو ( َدعامة) وال�صواب ( ِدعامة)ِ
بالك�سر.
(�سفارة)
(�سفارة) وال�صواب ِ
ٍِ
 يقولونَ : يقول ��ون( :حمكم ��ة َاجلناي ��ات) وال�ص ��واب (الجِ ِ ناي ��ات)
بالك�سر.
(م ْ�شرط ًا) بالك�سر.
(م ْ�شرط ًا) وال�صواب ِ
 يقولون :ا�ستخدم َ(م ْكن�سة) بالك�سر.
(م ْكن�سة كهربائية) وال�صواب ِ
 يقولونَ :(م ْلعقة)
(م ْلعقة) من ال ��دواء ،وال�ص ��واب ِ
 يقول ��ون :تن ��اول َبالك�سر.
بالك�سر.
(م ْدفع)
(م ْدفع) الإفطار ،وال�صواب ِ
ِ
 -يقولونَ :
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�أ� .آمنة �إبراهيم عبداهلل
�أفراح اجلامعة
• تهن��يء �أ�سرة كلي��ة احلا�سوب
و�إدارة اجل��ودة د .ال�براء �أب��و عبي��دة
حمم��د علي عميد كلية درا�س��ات احلا�سوب مبنا�سبة
زواجه مع متنياتنا له بحياة زوجية �سعيدة.
�أفراح اجلودة
• تهن��يء �أ�س��ر اجل��ودة زميلتهم الأ�ست��اذة �آمنة
�إبراهيم عبداهلل وذلك ملناق�شتها لر�سالة املاج�ستري
يف الإح�ص��اء التطبيقي من جامع��ة النيلني وعقبال
الدكتوراه.
�شموع الأمل
• با�س��م اهلل نبد�أ �شموع الأم��ل بـ "ب�سملة" التي
رزق به��ا زميلنا الأ�ستاذ معت��ز م�سجل كلية احلا�سوب
متيمن ًا بقوله �صلى اهلل عليه و�سلم "ذي مال مل يبد�أ
با�سم اهلل فهو ابرت" .ونحن �إذ نهنئه نتمنى �أن تكون
املولودة و�ص ً
ال خلري ي ّعم الأ�سرة واجلامعة والوطن.
• وتط��وف �شموع الأم��ل بكلية العلوم حيث رزقت
الأ�ستاذة �أمرية عبداحلي بـ"لدن"
• و�أ�ض��اء مول��ود ذك��ر من��زل الأ�ست��اذ ناج��ي
عبدالقادر ح�سن املوظف بكلية احلا�سوب.
• وحلت الربكات منزل الأخ يو�سف بركات احمد
بكلية احلا�سوب فرح ًا مبولودته.
له��م التهنئ��ة ول�شم��وع الأم��ل ال�صح��ة والعافية
ونفع اهلل بهم �أ�سرتهم ووطنهم ودينهم.
• لزم ال�سرير الأبي�ض اال�ستاذ حممد حممد زين
العبي��د امل�ش��رف الكتاب��ي بكلية الرتبي��ة ،وهو رجل
�أحبه اهلل فابت�لاه ،ونحن �إذ ن�شهد له بطيب مع�شره
واجته��اده يف عمل��ه ،نرفع اك��ف ال�ضراع��ة ب�أن مين
اهلل ع��ز وجل علي��ه بعاجل ال�شفاء �إن��ه القادر على
ذلك �إنه نعم املوىل ونعم الن�صري.

ونتمنى �أن ميتعه��ا اهلل بالنظر �إىل بيته
املح��رم ،ورو�ض��ة نبي��ه امل�صطف��ى �صلى
اهلل عليه و�سلم.
تهنئة
• تهن��يء �أ�س��رة كلي��ة احلا�س��وب
الدكتورة �سلمى النا�صر عبداهلل �أبوكروق
وذلك حل�صوله��ا على درج��ة الدكتوراه من
جامعة ( )UTMمباليزيا يف درا�سات احلا�سوب
وكان��ت املناق�ش��ة ي��وم2015/4/15م ،كم��ا تهن��ئ
�أي�ض�� ًا الدكت��ور �أ�ش��رف الزبري حمم��د حل�صوله على
درجة الدكت��وراه من اجلامعة املاليزي��ا للتكنوجليا،
والتهنئة مو�صولة كذلك م��ن �إدارة اجلودة وترقية
الأداء.
• ن��ال م�لازم املعم��ل بكلي��ة احلا�س��وب �أحم��د
حام��د ب��در درج��ة املاج�ست�ير يف العل��وم ال�سيا�سية
بح��ث بعنوان"عوام��ل ع��دم اال�ستق��رار ال�سيا�س��ي
واالقت�ص��ادي يف منطق��ة الق��رن الإفريق��ي" له منا
التهنئة (وعقبال الدكتوراه).

�أحزان اجلامعة
تع����زي �أ�سرة اجل����ودة مبزيد من احل����زن والأ�سى كل
من:
• الربوفي�س ��ور كمال حممد عبيد مدي ��ر اجلامعة يف وفاة
خاله.
• الأ�ست ��اذة �سو�س ��ن �سليم ��ان ب� ��إدارة اجل ��ودة يف وفاة
�شقيقتها.
• د�.أ�سم ��اء نورالدائ ��م عمي ��دة كلي ��ة ال�صيدلة يف وفاة
�شقيقها.
• د� .أزاهر ح�سن عبدالرحمن الأ�ستاذة مبعهد الكوارث
والالجئني يف وفاة والدتها.
• الأ�ست ��اذ عب ��د املنع ��م اخل�ض ��ر باحل�ساب ��ات يف وفاة
�شقيقه.
• د.تاج ال�سر عبداملطلب بكلية ال�شريعة ،و�شقيقه عمار
عبداملطلب باملركز الإ�سالمي يف وفاة والدهما.
• ال�سي ��د بابكر رماد العامل ب�إدارة العالقات اخلارجية
يف وفاة والدته.

حمدا هلل على ال�سالمة
• الأ�ست��اذة "اخلب�يرة" كوث��ر �أحم��د عبا���س
ن�س�أل اهلل لهم جميع ًا الرحم���ة واملغفرة ،ولآلهم وذويهم
املوظف��ة مبركز الطالب��ات تعافت بحمد اهلل من �أمل
بالعني بعد �إجرائها للعملية نحمد اهلل على �سالمتها ،ال�صرب وح�سن العزاء (�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون).
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بقلم:
�أ .طارق
فاروق
عبداهلل
حممد

حتلى بـ (� )6صفات تكن من الناجحني

رئي�س �إدارة
تقانة املعلومات

ق��د مت��ر بك حلظات �ضعف فيخيل لك �أن قواك خ��ارت ..و�أنك ال تقدر على
ال�صرب وموا�صلة العمل ..فال ت�ست�سلم لهذه الأفكار...
 .1ال�صرب :ال ت�سرع يف ر�ؤية النتائج.
 .2الإميان � :إمياين العميق بفكرة ما و�ستحققه.
	.3االقتناع  :الناجحني لن جتدهم يعملون يف جمال �أو تخ�ص�ص �أو وظيفة
ال مييلون �إليها ،فهم يعملون ويجتهدون بناء على قناعاتهم.
	.4املثاب��رة� :إخف��اق ...ث��م حت��دي ...ث��م �إخف��اق ...ث��م حت��دي ...ثم
النجاح.
.5ال�شغ��ف :احلما���س امل�ستم��ر لتق��دمي الأف�ض��ل وابت��كار املزي��د والقي��ام
بنجاحات �أكرث.
	.6الت�سامح :الناجحني عموم ًا ال تهمهم اخلالفات بل يتجاوزونها.
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عندم����ا تق����رر �أن تك����ون �شخ�ص���� ًا مميز ًا عن
الآخرين ،ف�إن �سي ً
ال م����ن التحديات �سيواجهك من
كل ح����دب و�ص����وب ،و�أق�صد ب�أن تك����ون مميز ًا ،ب�أن
ت�سع����ى للنجاح وتعمل على الو�صول �إليه ،فقد حدث
نف�����س الأمر من قبل ،وال ي����زال يحدث مع الكثريين
ممن حولك ،خ�صو�ص���� ًا الذين قرروا اال�ستقاللية،
وبن����اء م�شاري����ع ترتجم �أفكاره����م ونظرياتهم ،نعم
لق����د واجهتهم تلك التحديات ،وبقوة لكن قرروا يف
حلظ����ة ما �أن يتميزوا ب�س����ت مميزات ،جعلت منهم
رجا ًال ناجحني.
لك����ن يا ترى هل تعرف هذه ال�صفات؟ �أنا نف�سي
ال �أع����رف �إال بع�ضها .والي����وم دعونا ن�سافر مع ًا بني
ال�سط����ور التالي����ة ،لنتع����رف عليه����ا ،و ن�ضيفها �إىل
�شخ�صيتنا كي ننجح �أي�ض ًا:
• ال�ص�بر� :صفة م����ن ال�صعب �أن جندها هذه
الأي����ام يف كثريين ممن نعرفهم ،وممن هم حولنا،
ف�سريع ًا ما ن�سع����ى لر�ؤية النتائج والنجاح ،وال نريد
�أن من�ضي وقت ًا �أطول يف مواجهة التحديات والقيام
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بالأعمال.
بعب����ارة �شامل����ة ،اجلمي����ع يريد النتيج����ة ،ومن
ال�صعب عليهم �أن ي�ستم����روا يف عملهم ملدة �أطول،
�إذا مل ي�صلوا �إىل ما يهدفون �إليه.
�إن����ه ال�ص��ب�ر� ...أول مي����زة يتحل����ى به����ا الرجل
الناج����ح ،وجتعل منه مميز ًا و ق����ادر ًا على الو�صول
�إىل �أهداف����ه ،فه����و يك����د ويعمل با�ستم����رار ،ويتقبل
الإخفاق����ات ،ويح����اول �إ�صالحه����ا ،كم����ا �أنه يرحب
باالنتق����ادات التي ت�أتيه من زمالئه ،وي�أخذ منها ما
هو مفيد ،ويرتك الباقي مع احرتامه للجميع.
• الإمي��ان " :لطاملا �أمنت بفكرة ما وحتققت،
بالرغم م����ن التحديات التي ر�آه����ا اجلميع ،فظنوا
�أين �س�أك����ون �ضحي����ة لنهاية مميت����ة ،ب�سبب �إمياين
العمي����ق بها" .ال �أع����رف من �صاحب تل����ك املقولة،
لك����ن �شيئا ما بداخلي جعلن����ي �أكتبها وهذه هي �أول
مرة ا�سمع فيها هذه املقولة.
تل����ك املقول����ة ،ه����ي :خال�ص����ة لإمي����ان يكم����ن
يف �ص����دور الذي����ن ي�ؤمن����ون ب�أفكاره����م ،وببع�����ض
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الأعم����ال ،واملنتجات واخلدمات ،التي خططوا لها،
فاعرت�ضتها �أم����واج من ال�سخرية والنق����د ال�سلبي،
وحتى التحديات التي �أرادت �أن تقول لهم ،تراجعوا
عن الفكرة� ،أو �أن ينتهي كل �شيء هنا.
• االقتن��اع :ه�����ؤالء الناجح����ون ،ل����ن جتدهم
يعمل����ون يف جمال� ،أو تخ�ص�ص� ،أو وظيفة ال مييلون
�إليها ،فهم يعملون ،ويجتهدون بناء على قناعاتهم،
ومن ال�صعب �إقناعهم مبجال� ،أو فكرة معينة ،وهذا
ب�سبب توافرهم عل����ى م�ؤهالت جتعلهم يحققون ما
ي�ؤمنون به.
حتد ..ث����م �إخفاء..
• املثاب��رة � :إخف����اء ..ث����م ٍ ّ
حتد..ث����م النجاح" .ه����ل تع����رف �أن الناجحني
ث����م ًّ
م�ستع����دون دائم ًا نف�سي ًا للأ�س����و�أ؟ ويواجهون الأ�سو�أ
باملثاب����رة ،وراح����ة �أكرب؟ ومل����ن ال يع����رف ،فالعبارة
ال�سابق����ة تنطب����ق على رحالته����م يف الو�ص����ول �إىل
النجاح ،وخالله����ا يعي�شون حياة مثابرة ،وحتد لكل
ما ميكن لهم �أن يواجهوه من املخاطر ،واملنزلقات.
•ال�شغف :عندما يعملون ،فهم ال يقومون بذلك

لكونهم يري����دون الراتب �آخر ال�شهر �أو الأ�سبوع ،بل
هم متحم�سون با�ستمرار لتق����دمي الأف�ضل ،وابتكار
املزيد ،والقيام ب�أعمال ناجحة �أكرث ،هم ال يعرفون
الك�سل ،وال يجد طريقه �إليهم ،فيما �أغلب املوظفني،
والبقية تق����وم بعملها ب�شكل ثقي����ل ،وغري احرتايف،
ووفق مزاج �سيء �أي�ض ًا.
• الت�سام��ح :خ�صل����ة �أخ����رى م����ن اخل�ص����ال
الإن�سانية الراقي����ة ،التي �أن�صح نف�سي واجلميع ب�أن
نتحلى بها ،فالناجحون عموم ًا ال تهمهم اخلالفات،
و يتجاوزونها� ،صحيح �أين قد �أختلف معك يف بع�ض
الأم����ور ال�شخ�صي����ة ،والفكري����ة ،والعقائدي����ة لك����ن
عندما نت�سامح ونتجاوز عن �أخطاء بع�ضنا البع�ض،
نك����ون قد انت�صرن����ا على ال�ش����ر ،وجعلنا اخلالفات
متوت بيننا ،لنف�سح الطريق لنجاحات �أعمالنا.
الناجح����ون يتعامل����ون مع الكثري م����ن النا�س من
حوله����م ب�شكل جيد ،واملي����زة التي �ستجدها عندهم
�أي�ض ًا ،هي �أنه����م مت�ساحمون مع اجلميع ،و يوفرون
املزيد من الفر�ص للإ�صالح والتقدم نحو الأف�ضل.
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طرائف
خلف����ه وقال ياحجاج قال :مالك! ق����ال :ال�سر الذي بيني
يف احلالل و احلرام
ق����ال �أعرابي للقا�ضي �إيا�س بن معاوية :لو كنت �أكلت وبينك اليطلع عليه �أحد ف�ضحك وخاله.
�أ�شهر الرحالة العرب
التم����ر هل جتل����دين؟ قال :ال ،ق����ال :لو �شرب����ت املاء هل
ابن بطوطة:
جتل����دين؟ ق����ال :ال ،قال :ف�ش����راب النبي����د منهما فكيف
و ه����و �أ�شهر الرحالة عل����ى الإطالق ،جاب الكثري من
يكون حراما ويجلد �شاربه؟
ق����ال �إيا�����س :ل����و �ضربتك بال��ت�راب عل����ى ر�أ�سك هل الأم�ص����ار والقط����ار و دون م�شاهدات����ه يف كتاب����ه :حتفة
يوجع����ك؟ ق����ال :ال ،قال :لو �صببت علي����ك قدرا من املاء النظ����ار يف غرائ����ب الأم�ص����ار وعجائب الأ�سف����ار ،وهو
هل ينك�سر ر�أ�سك؟ قال :ال ،قال :لو مزجت املاء والرتاب حمم����د بن عب����د اهلل بن حممد الطنج����ي املعروف بابن
و�صنع����ت منه����ا طابوقة �صلبة و�ضربت به����ا ر�أ�سك كيف بطوطة ولد يف طنجة و بعدما در�س ال�شريعة قرر ال�سفر
يكون ،قال :ينك�سر الر�أ�س ،قال �إيا�س :كذلك النبيذ .حاجا ،وبهذا بد�أت رحلة �أ�سفار دامت �أكرث من � 30سنة
و ق����د زار :املغ����رب وم�صر وال�س����ودان وال�شام واحلجاز
يف العفو الإح�سان:
انف����رد احلجاج يوم����ا ً عن ع�سك����ره فلق����ي �أعرابيا ً والع����راق وفار�س واليم����ن وعمان والبحري����ن وترك�ستان
وم����ا وراء النه����ر وبع�ض الهن����د وال�صني اجل����اوة وبالد
فقال :ياوجه العرب كيف احلجاج؟
فق����ال :الظامل الغا�ش����م فقال :فه����ل �شكوته �إىل عبد التتار و�أوا�سط �إفريقيا.
ال�شريف الإدري�سي:املل����ك فقال :لعن����ه اهلل �أظلم من����ه و�أغ�ش����م .ف�أحاط به
�أب����و عبد اهلل حممد بن حممد ب����ن عبد الرحمن بن
الع�سك����ر فق����ال� :أركبوا الب����دوي على الفر�����س ،ف�س�ألهم
الب����دوي عنه فقال����وا :هو احلجاج؛ فرك�����ض من الفر�س �إدري�س ال�شريف����ي �أو ال�شريف الإدري�سي عامل م�سلم من
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�أهل البيت� .أحد كبار اجلغرافيني يف التاريخ وم�ؤ�س�سني
عل����م اجلغرافي����ا ،ا�ستخدم����ت م�صورات����ه وخرائطه يف
�سائر ك�ش����وف ع�صر النه�ض����ة الأوربية .حي����ث جل�أ �إىل
حتدي����د اجتاه����ات الأنه����ار واملرتفع����ات والبح��ي�رات،
أي�ضا معلومات عن امل����دن الرئي�سية بالإ�ضافة
و�ضمنه����ا � ً
�إىل ح����دود الدول .ويعترب الإدري�سي م����ن �أول من ر�سمو
خريطة للعامل تطابق ال�شكل الذي نعرفه اليوم
ابن جبري الأندل�سي:�أب����و احل�س����ن حمم����د ب����ن �أحمد ب����ن جب��ي�ر الكناين
املع����روف با�س����م اب����ن جب��ي�ر الأندل�سي ول����د يف فالن�سيا
�سن����ة  540ه����ـ1145 ،م ،ه����و جغ����رايف ،رحال����ة ،كات����ب
و�شاعر �أندل�سي عربي� .أمت حفظ القران الكرمي ,ودر�س
عل����وم الدين و�شغف بها وق����رر القيام برحلة احلج التي
دامت م����ا يقرب ال�سنت��ي�ن ودون م�شاهداته ومالحظاته
يف يومي����ات عرف����ت برحلة ابن جب��ي�ر ،و�سميت با�سم ”
تذك����رة الأخبار عن اتفاقات الأ�سفار” ،وانطلقت رحلته
م����ن غرناط����ة� ،سبتة ،بالرم����و ،جزيرة كري����ت� ،صقلية،
اال�سكندري����ة ،القاهرة ،مك����ة ،املدينة ،دم�ش����ق ،بغداد،
املو�صل ،حلب .
�أحمد ابن ف�ضالن البغدادي:�أحمد بن العبا�س بن را�شد بن حماد البغدادي ،عامل
�إ�سالمي من القرن العا�شر امليالدي .كتب وو�صف رحلته
كع�ض����و يف �سفارة اخلليفة العبا�س����ي �إىل ملك ال�صقالبة
(بلغ����ار الفوجلا)�سنة 921م .فقد زار �أحمد بن ف�ضالن
رو�سيا بر�سالة من اخلليفة العبا�سي �إىل ملك ال�صقالبة.
وو�ص����ل ابن ف�ضالن �إىل البلغار ي����وم  12مايو 12( 922
حمرم  310ه����ـ) ،وقد اتخذت تتار�ست����ان املعا�صرة من
تلك املنا�سب ًة يوم عطلة دينية.

�أحمد ابن ماجدالنجدي:�أحمد بن ماجد بن حمم����د ال�سعدي النجدي (821هـ
906ه����ـ) مالح وجغ����رايف عربي م�سلم ،ب����رع يف الفلك،املالح����ة ،واجلغرافي����ا و�سم����اه الربتغالي����ون بالربتغالي����ة
(almirante) ومعناها �أمري البحر ,ويلقب”معلم بحر
الهن����د” ينت�سب �إىل عائلة م����ن املالحني .كتب العديد من
املراج����ع املالحية ،وكان خب��ي�ر ًا مالحي ًا يف البحر الأحمر
وخليج بربرا واملحيط الهندي وبحر ال�صني.
ويتمت����ع �أب����ن ماج����د ب�أ�شه����ر ا�س����م يف تاري����خ املالحة
البحري����ة الرتب����اط ا�سم����ه بالرحل����ة ال�شهرية ح����ول ر�أ�س
الرجاء ال�صالح �إىل الهند حيث قام ابن ماجد مب�ساعدة
فا�سك����و دي جاما الكت�شاف الطري����ق اجلديد املو�صل �إىل
الهند.
والب����ن ماجد الف�ضل يف �إر�س����اء قواعد املالحة للعامل،
وبقي����ت �آرا�ؤه و�أفكاره يف جم����ال املالحة �سائدة يف كل من
البحر الأحم����ر ،واخلليج العربي ،وبحر ال�صني حتى �سنة
 903هجري����ة وه����و �أول م����ن كت����ب يف مو�ض����وع املر�شدات
البحرية احلديثه.
 احل�سن الوزان:ليون الإفريقي �أو يوحنا ليون الإفريقي �أو يوحنا الأ�سد
الأفريقي ه����و احل�سن بن حممد ال����وزان الزياتي احل�سن
ب����ن حممد ال����وزان الفا�سي .ا�شته����ر بت�أليفه اجلغرايف يف
ع�صر النه�ضة.
ول����د ليون الإفريقي يف غرناط����ة  901هـ 1495 /م ثم
ارحت����ل م����ع عائلت����ه �إىل فا�س ،و بع����د �أن كرب ق����ام برحل
جتاري����ة �إىل متبكتو ث����م طاف املغ����رب و بعدها ذهب �إىل
م�ص����ر ومت اختطافه من القرا�صنة لي�سلم �إىل البابا ليون
العا�شر ال����ذي �سماه ليون وطلب منه كتابة ق�صة رحالته،
فكتب كتاب ًا �أ�سماه :و�صف �إفريقيا .عاد �إىل تون�س ليق�ضي
بها �آخر �أيامه .
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د.حممد دفع اهلل حممد يو�سف

ملتقى التفكري
والتوا�صل مع خريج جامعة �إفريقيا العاملية

ت����دور حرب اليوم بني �أورب����ا و�أمريكا� ،سميت بحرب التفكري ،وهي التناف�����س على ا�ستجالب العقول
متخ�ص�صة لدرا�سة املتم ّيزين والنابغني يف جماالتهم
املف َّك����رة للعمل بتلك البلدان ،وتقوم م�ؤ�س�سات بحثي����ة
ّ
ليتم
م����ن �إفريقي����ا ،وال�شرق الأو�سط من املج����االت كافة مبا يف ذلك املجاالت ال�سيكلوجي����ة ،والف�سيولوجيةَّ ،
جتني�سهم ،واال�ستفادة منهم يف تطوير تلك البالد عن طريق الإبداع واالبتكار النابع من تفكريهم.
وكان ذل����ك يف �أوله يعتمد على العق����ول اجلاهزة من الفال�سفة ،والعلماء ،ثم �أ�صبح بعد ذلك يعتمد على
أ�سا�سي ،واحتوائهم يف م�ؤ�س�سات �أكادميية ،و�صقلهم واال�ستفادة منهم
ا�ستجالب اخلامات يف �سن التعليم ال
ّ
م�ستقب ً
ال.
ولع� َّ
���ل ه����ذا النظ����ام مت� َّأ�صل يف ر�سال����ة جامعة �إفريقي����ا العاملية ،حي����ث كانت الوفود تذه����ب للبحث عن
ثم يعودون �إىل
وتتم رعايتهم حت����ى يتخرجوا ومن َّ
املتم ّيزي����ن م����ن �أبناء القارة ال�سم����راء ،وبقية دول العاملَّ ،
بلدانه����م لي�سهم����وا يف نه�ضتها ،وما تتبناه جامعة �إفريقيا العاملية من منهج «اخلريج الداعية» هو ما مي ّيزها
ع����ن بقية جامعات العامل الغربي ،لكن احللقة املفقودة الآن ه����ي �صلتنا مع اخلريج «املتميز» والتي غالب ًا ما
تنتهي بت�سليمه ال�شهادة ،ثم ي�صري «رقم ًا» بدون عنوان ،ويكون �أمر التوا�صل معه بعد ذلك �شبه م�ستحيل.
اخلريجون من املعايري التي ت�ؤثر يف مقايي�س اجلودة يف ذاتهم� ،أو كم�ؤ�شرات ل�سوق العمل فنظام
وجودة َّ
( )Q.Sللت�صنيف العاملي مث ً
العامة حول �أف�ضل
ين�ص يف م�ؤ�شراته على �أهمية “�آراء ال�شركات ،وامل�ؤ�س�سات ّ
ال َّ
ين�ص املعيار الرابع يف
و�س َّمى ذلك بال�سمعة الوظيفية .كما ّ
�أداء وا�ستعداد ل�سوق العمل خلريجي اجلامعة” َ
اخلريج املت ّمي����ز” وكال املعيارين الداخلي واخلارجي
جائ����زة املدي����ر للت ّميز امل�ؤ�س�سي على �أن “نتوا�صل مع َّ
يهتم����ان بالتوا�ص����ل مع اخلريج ،وحتقي����ق ال�شواهد عل����ى ذلك ،ومن هنا ف�����إن هذا التوا�ص����ل واجب ،ولي�س
مندوب���� ًا؛ وحماوالتنا يف اجلودة جلمع بيان����ات بغر�ض التوا�صل مع اخلريجني ت�صط����دم ب�أرتال من الدفاتر
تع ّرفك بالكمية ،والنوعية والكلية دون معرفة موقع اخلريج من املجتمع و�أثره فيه.
ولإعادة التوا�صل مع اخلريجني نحتاج �إىل تعاون من الأفراد ،والكليات ،واملراكز ،والأجهزة الإدارية ع ّلنا
ن�ص����ل �إىل منظومة ،جتمع �أولئ����ك اخلريجني يف م�ؤمتر حا�شد ،ن�صل يف نهايت����ه �إىل اال�ستفادة من عقولهم
وجتاربهم وهمتهم يف تطوير اجلامعة و�إحكام براجمها ومناهجها.
أح�سنا التوثيق لأولئك
بهذا الأمر ن�ضيف �إىل اجلامعة ميزة ت�أخرت بنا عن بقية اجلامعات يف �سهل �إذا � ّ
اخلريج��ي�ن ،ويكون ذلك مببادرات من الأ�ساتذة ،الذين ما زالوا على توا�صل مع طالبهم� ،أو من اخلريجني
العاملني يف اجلامعة وال يزالون يتوا�صلون مع �أبناء دفعتهم� ،أو عن طريق الكليات املنت�سبة ،ثم نرتقي بهمة
الكلي����ات والإدارات الت����ي حتتفظ بعناوي����ن التوا�صل مع خريجيها دفع ًا مل�س��ي�رة العمل يف اجلامعة ،ويف ذلك
فليتناف�س املتناف�سون.
واهلل املوفق
Mouhamed00000@hotmail.com

�سكرتري التحرير
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