كلمة التحرير
ي�سر اجلودة �أن تقدم لقرائها الكرام عددها الرابع متزامن ًا مع الدورة
التا�سعة ع�شر ملجل�س الأمناء وقيام م�ؤمتر ال�سرية النبوية ال�شريفة.
ولعل القارئ الكرمي يالحظ  -مع التزامنا بالأبواب الثابتة  -حر�صنا
على التنوع يف اللقاءات واال�ستطالعات التي تهدف �إىل التعريف باجلامعة
ووحدتها بغر�ض االرتقاء بالأداء فيها ف�ض ً
ال على حر�ص التحرير على
ا�ستبطان �آراء العاملني حول خمتلف �أنواع اخلدمات باجلامعة.
اخرتنا ل�شخ�صية العدد يف هذه الإ�صدارة رج ً
ال خم�ضرم ًا ال يزال عطا�ؤه
بني الآخرين ،وذلك للتعرف على مراحل تطور هذه امل�ؤ�س�سة الرائدة،
وعوامل جناحها ،وازدهارها وتفردها ليت�أ�سى بها احلا�ضرون ،وي�ست�صحبها
الالحقون.
ونحن �إذ نعد قارئنا الكرمي يف الداخل واخلارج باملزيد من اللقاءات مع
مثل هذه ال�شخ�صيات وغريها من القيادات التي �أ�سهمت يف جناح هذا ال�صرح
التعليمي الكبري ،ف�أننا نعتمد من جهة �إىل التعريف بها وبرحالتها و�أجيالها
املتعاقبة ،ونوثق لها من جهة �أخرى ،جئنا للقائمني على �أمرها والذين ي�أتون
من بعدهم على تر�سم اخلطى الرا�سخة ومتابعة اجلهود ال�صادقة لي�ضعوا
ب�صماتهم يف عقد الب�صمات في�ضيفوا زينة �إىل زينتها و�ألق ًا جديد ًا لنجومه
و�أزهاره.
وختام ًا جندد دعوتنا �إىل قرائنا ،من يهمهم �أمر اجلامعة ،وم�ستقبلها
�أن يوافونا ب�إ�سهاماتهم من املو�ضوعات والتجارب والطرائف التي ترتبط
مبا�ضيها وحا�ضرها ونخ�ص بالدعوة خريجي اجلامعة عامة والذين تقلدوا
منا�صب �سامية يف جمتمعاتهم ب�صفة خا�صة .مع تقديرنا ملن ا�ستجاب ب�أي
نوع من امل�شاركة.
وباهلل التوفيق
د .عمر �أحمد �سعيد
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تناولت هذه املحا�ضرة مو�ضوع ًا �آني ًا ،يهم اجلامعة ،واجلامعات
كافة  ،وجميع م�ؤ�س�سات التعلي ��م العايل ،وينطلق مو�ضوع املحا�ضرة
م ��ن م�شكل ��ة جوهرية تتعل ��ق مبخرجات العم ��ل الأكادمي ��ي الثالثة:
اخلريجني ،البحوث ،واخلدمات االجتماعية.
تنح�ص ��ر امل�شكل ��ة يف �أن ه ��ذه املخرج ��ات ال تالئم �س ��وق العمل
مبفهوم ��ه املعا�ص ��ر ال ��ذي يعن ��ي كاف ��ة امل�ستفيدين م ��ن املخرجات
واملعني�ي�ن به ��ا Stock Holdersال يف تنا�سبه ��ا م ��ع االحتياج ��ات
احلقيقي ��ة وال يف قدرتها عل ��ى املناف�سة يف ال�سوق م ��ع نظرياتها من
املخرجات.
هدف ��ت ه ��ذه املحا�ض ��رة �إىل :التعري ��ف بالعالقة ب�ي�ن املخرجات
الأكادميي ��ة ومتغ�ي�رات �س ��وق العم ��ل ،ث ��م الك�ش ��ف ع ��ن الآلي ��ات
واال�سرتاتيجيات التي ميكن �إتباعها يف امل�ؤ�س�سات الأكادميية ل�ضمان
جودة املخرجات الأكادميية مبواكبتها ل�سوق العمل ومتغرياته.
وتناولت الورقة املو�ضوع يف املحاور التالية:
 )1مفهوم اجلودة ،و�سوق العمل ،وعالقته باملخرجات الأكادميية .
� )2آليات الربط بني التخطيط الأكادميي و�سوق العمل.
� )3سب ��ل �إع ��داد املخرجات الأكادميية يف �س ��وق العمل  ،ومتابعتها
وتقوميها.
تو�صلت املحا�ضرة �إىل نتائج جيدة �أهمها:
 )1يقت�ض ��ي مفهوم ج ��ودة املخرجات الأكادميي ��ة �صفات املطابقة
والتميز والتفرد يف النوعية (واملوا�صفة).
 )2ينطوي م�صطلح �سوق العمل على قاعدة من امل�ستفيدين الذين
ينبغي �أن ُيل ِّبي املخرج الأكادميي احتياجاتهم وطموحاتهم.
 )3ل�سوق العمل خ�صائ�ص متعددة تقت�ضي مواءمة ومواكبة املخرج
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الأكادميي لها.
 )4التغ�ي�ر املت�سارع يف احتياجات �سوق العمل ال يوازيه تغري مالئم
يف املخرج الأكادميي.
 )5عدم املواءمة بني احتياجات ال�سوق واملخرجات الأكادميية وراء
تدين املخرجات وغيابها عن املناف�سة يف ال�سوق.
 )6درا�سة ال�سوق ب�صورة م�ستمرة �أمر حتمي يف العمل على جتويد
املخرجات الأكادميية.
 )7يقت�ضي التخطيط ال�سليم جلودة املخرجات الأكادميية م�شاركه
ال�سوق مبعناه اجلامع واالرتباط به ب�صورة دائمة.
 )8تتطل ��ب املواءم ��ة واملواكبة بني املخرج الأكادمي ��ي و�سوق العمل
�آلي ��ة حمكم ��ة و�إ�سرتاتيجية فاعلة من القائمني عل ��ى �أمر امل�ؤ�س�سات
الأكادميية.
كما جنمت عنها جمموعة من التو�صيات منها:
 .1و�ض ��ع �إ�سرتاتيجي ��ة �شامل ��ة ومتكامل ��ة للمواءم ��ة واملواكبة بني
خمرجات امل�ؤ�س�سات الأكادميي ��ة يف جماالتها الثالثة( :اخلريجني،
والبحث ،واخلدم ��ات االجتماعية) ،وبني �س ��وق العمل بخ�صائ�صها
املعلومة وم�ستوياتها الثالثة( :املحلي ،والإقليمي ،والعاملي).
� .2إن�ش ��اء وحدات يف وزارات التعلي ��م العايل �ضمن هيئات اجلودة
للمواءم ��ة بني خمرجات العمل الأكادمي ��ي ومطلوبات �سوق العمل يف
املجاالت الثالثة ،وعلى امل�ستويات الثالثة �-آنفة الذكر.-
 .3و�ض ��ع �آلية حمكمة لرتقي ��ة �أ�س�س العالقات ،وتب ��ادل املعلومات
بني منظمات العمل وم�ؤ�س�سات التعليم ،وجماعات العمل وم�ؤ�س�سات
التدريب والإر�شاد املهني.
� .4إ�ش ��راك جمي ��ع امل�ستفيدي ��ن م ��ن املخرج ��ات مب ��ا يف ذل ��ك

الط�ل�اب ،و�أولياء الأمور يف الإدارات وجمال�س التخطيط بامل�ؤ�س�سات
الأكادميية.
 .5ترقي ��ة �أوجه التع ��اون املختلفة ب�ي�ن امل�ؤ�س�س ��ات الأكادميية على
امل�ستوي ��ات :املحل ��ي ،والإقليمي ،والعاملي يف جم ��ال الربط بني املنتج
الأكادميي و�سوق العمل.
 .6رف ��ع مع ��دالت الدعم امل ��ايل للتعلي ��م والتدريب املهن ��ي بالتوجه
�إىل القط ��اع اخلا� ��ص عن طريق ال�شراكة التفاعلي ��ة يف توجيه العمل
الأكادمي ��ي بامل�ؤ�س�س ��ات ،ووحداتها املختلفة
على امل�ستويات الثالثة ويف املجاالت الثالثة
املذكورة يف.
وق��د اقرتح��ت �آلي��ة مهم��ة ملراجع��ة
ج��ودة املخرج��ات يف امل�ؤ�س�س��ات
الأكادميية تت�ضمن عدد من الإجراءات
من �أهمها:
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� )1أن يرتك ��ز التخطي ��ط الأكادمي ��ي
بامل�ؤ�س�س ��ات عل ��ى بح ��وث ميداني ��ة علمي ��ة
�شامل ��ة جتريها امل�ؤ�س�سات حملي� � ًا و�إقليمي ًا،
ث ��م عاملي� � ًا للجامع ��ات الت ��ي تن�ش ��د العاملية
يف خمرجاته ��ا (بح ��وث موجه ��ة ت�ستهدف
احتياج ��ات ال�س ��وق الفعلي ��ة وت�ستق ��رئ
م�ستقبله واجتاهاته).
 )2ت�ستفت ��ي امل�ؤ�س�س ��ات الأكادميي ��ة
خريجيها وبخا�ص ٍة العاطل ��ون منهم و�أولياء
الأمور ،يف معرفة جوانب الق�صور والثغرات
يف جم ��ال �إعداد املخ ��رج ،و�أ�سب ��اب �ضعف
املناف�س ��ة لت�ل�ايف الق�ص ��ور و�س ��د الثغرات،
وذل ��ك لأن اخلريجني وذويهم هم املكت ��وون بنار البطالة والف�شل يف
املناف�سة.
� )3إ�ش ��راك امل�ستفيدين من جماع ��ات �سوق العمل احلكومية منها،
واخلا�ص ��ة ،و�أولي ��اء الأم ��ور ،والط�ل�اب ،يف امل�ؤ�س�س ��ات الأكادميية،
وجمال�س تخطيطها ومن ثم يف دعمها املايل.
� )4إقام ��ة �شراكة حقيقية بني جماعات �سوق العمل وبني امل�ؤ�س�سات
الأكادميية لإنتاج املخ ��رج املطلوب خا�صة يف جمايل املوارد الب�شرية
والبحوث.
� )5إ�شراك الطالب اخلريجني والط�ل�اب املوجودين �إ�شراك ًا فعلي ًا
يف �إدارة اجلامع ��ة ،وهو من �أهم مطلوبات اجلودة يف �إدارة اجلامعة
املعا�صرة .Governance
 )6تقوي ��ة �أوا�ص ��ر التع ��اون بني اجلامع ��ات العربية وب�ي�ن املنظمة
العربي ��ة لت�أكي ��د اجل ��ودة يف التعلي ��م (Arab Organization For
 ،) Quality Assurance in Educationوالهيئ ��ات النظ�ي�رة،
ومنظم ��ات العمل جل�س ��ر الهوة ،ومن ث ��م حتقيق املواءم ��ة بني �سوق
العمل واملخرجات الأكادميية حملي ًا و�إقليمي ًا ودولي ًا.

 )7ترقي ��ة �أ�سب ��اب التع ��اون ب�ي�ن اجلامع ��ات الإقليمي ��ة والعاملي ��ة
ع ��ن طريق االحت ��ادات ،والرواب ��ط ،واملنظم ��ات الإقليمي ��ة والعاملية
لال�ستف ��ادة من �أ�ساليب وجتارب التوفيق بني �سوق العمل واملخرجات
الأكادميية.
 )8ا�ست�صحاب بح ��وث وتو�صيات الور�ش ،وامل�ؤمت ��رات ،والهيئات،
واملنظمات الإقليمية والعاملية يف التخطيط الأكادميي للم�ؤ�س�سات.
 )9متثي ��ل جماعات ومنظم ��ات �سوق العم ��ل يف جمال�س التخطيط
الأكادميي بامل�ؤ�س�سات.
� )10إج ��راء بح ��وث ميداني ��ة ح ��ول م�شكالت
اخلريج�ي�ن والباحث�ي�ن ،وم�ست ��وى الكفاي ��ات
وامله ��ارات ،و�أوج ��ه الق�ص ��ور يف اخلدم ��ات
االجتماعية.
 )11املراجع ��ة الدوري ��ة للربام ��ج واملناه ��ج،
ودورات التدري ��ب ،وف ��ق متغ�ي�رات ومطلوب ��ات
�سوق العمل.
 )12العناي ��ة الكافي ��ة ،متوي�ل� ًا ،ورعاي� � ًة،
وت�أهي�ل� ًا ،مب�ؤ�س�س ��ات التدري ��ب عل ��ى امله ��ن
ب�أنواعها املختلفة.
� )13إيج ��اد �صيغ ��ة منا�سب ��ة ملرون ��ة من ��ح
الدرج ��ات الأكادميي ��ة ،توف ��ر للدار� ��س فر�ص
اخل ��روج والع ��ودة للدرا�سة للتع ��رف على مكان
العمل ومطلوباته الفعلية.
 )14و�ض ��ع معاي�ي�ر وموا�صف ��ات للم�ؤه ��ل
الأكادمي ��ي يف م�ستوياته (املعرفي ��ة ،واملهارية،
وال�سلوكي ��ة)( )KSAتلت ��زم به ��ا جه ��ات من ��ح
ال�شهادات.
 )15ا�ستح ��داث نظ ��م تدري ��ب وتوجي ��ه مهن ��ي جدي ��دة نابعة من
احتياج ��ات ال�س ��وق الفعلي ��ة ت�ست�صحب جت ��ارب ال ��دول العريقة يف
املجال.
 )16ا�سته ��داف اال�سرتاتيجي ��ات وال�سبل الكفيل ��ة برتقية الربامج
واملناهج اخلا�صة بت�أهيل وتدريب املر�أة لت�أخذ مكانها يف �سوق العمل
بكفاية ومهارة .
اخلامتة:
بقى �أن يعرف القارئ �أن هذه املحا�ضرة قدمت يف امل�ؤمتر ال�سنوي
الرابع للمنظمة العربية ل�ضمان اجل ��ودة يف التعليم (،)AROQAE
ال ��ذي �أقي ��م بجمهوري ��ة م�ص ��ر العربي ��ة ،يف الف�ت�رة م ��ن 3 - 2
�سبتم�ب�ر2012م ،ولقيت قبو ًال وا�ستح�سان� � ًا ون�شرت يف وثائق منظمة
الدول العربية.
ً
و�ستنظ ��م �إدارة اجل ��ودة لق ��ا ًء جامع� �ا يدع ��ى �إلي ��ه كل م ��ن �إدارة
اجلامع ��ة ،وعمداء الكليات ،ور�ؤ�ساء الأق�سام ،وامل�سجلني ،والأ�ساتذة
للتفاكر حول حماور املحا�ضرة.

دورة هيئة التدري�س الأوىل
يف �سل�سل��ة عق��ده ل��دورات تدريبي��ة مفتاحي��ة  ،لأع�ض��اء
هيئ��ة التدري���س� :أ�ساتذة ومعيدي��ن وم�ساع��دي تدري�س �أقام
مرك��ز ترقي��ة الأداء الأكادمي��ي املهن��ي دورة �أوىل لأع�ض��اء
هيئة التدري�س  UTTIبعنوان( :التدري�س يف اجلامعة �أهدافه
�أ�سا�سيات��ه و�أخالقيات��ه) وذل��ك عل��ى جمموعتني م��ن �أع�ضاء
هيئة التدري�س من خم�سة ع�شر كلية ومركز ًا ومعهداً.
�أج��رت الأ�ستاذة فاطمة �أحم��د حممد املكي �أ�ستطالع ًا مع
املتدربني جاء فيه:
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 دكت ��ور حمم ��ود حم ��ودة �صال ��ح – كلي ��ة ال�شريع ��ةوالدرا�سات الإ�سالمية:
متيزت الدورة بالإعداد املمتاز ،واالن�ضباط يف التنفيذ،
كما متيزت بتفاعل الدار�سني مع املحا�ضرين ،وقد �أحزنني
�أن امل�ستفيدين كان ��وا قلة ،رمبا كان الق�صد التجويد� ،آمل
�أن تكون الدورة القادمة يف الأ�سبوع املقبل من باب الطرق
على احلديد وهو �ساخن.
 الدكت ��ور فت ��ح الرحم ��ن عب ��د اهلل ال�ص ��ايف – كلي ��ةاالقت�صاد:
ال ��دورة مفي ��دة تعلمن ��ا منه ��ا �أ�شي ��اء كث�ي�رة ،كنا نظن
�أنن ��ا نعلمه ��ا ،ومركز متام م ��ن �أكرب �إجن ��ازات اجلامعة،
والقائم�ي�ن على �أمره طوب ��ى لهم ،كما �أ�ش ��دد على حتمية
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UTTI

�أ.طارق فاروق عبداهلل

التدريب لكل �أع�ضاء هيئة التدري�س.
 الدكتور حممد عبد احلميد حممد – معهد الكوارث:غط ��ت ال ��دورة جانب ًا مهم� � ًا يف ترقي ��ة الأداء الأكادميي
املهن ��ي ،ول ��و غي�ض ملثل هذه ال ��دورة �أن تب ��د�أ قبل ع�شرة
�سن ��وات ،لكان �أن وج ��دت ثقافة مهنية راقي ��ة ،لي�س فقط
يف جامع ��ة �إفريقي ��ا العاملي ��ة ،و�إمن ��ا ملجم ��وع اجلامع ��ات
ال�سوداني ��ة ،علي ��ه �أرج ��و �أن ت�ستم ��ر هك ��ذا �أن�شطة جلعل
تطوي ��ر مهنة التدري� ��س اجلامعي ثقافة عام ��ة ،ومرجعية
دائم ��ة احل�ض ��ور يف �أداء ه ��ذه املهم ��ة املقد�س ��ة (التعليم
اجلامعي).
 الدكت ��ور �أحم ��د عبد الوهاب نوري ��ن – كلية طب الفموالأ�سنان:
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كانت الدورة خمت�صرة ومفيدة ،نتيجة بناءها على
النقا�ش ،وم�شاركة هيئة التدري�س وجتاربهم الرتبوية،
وزاده����ا �ألق ًا وجود تنوع من كل الكليات لأع�ضاء هيئة
التدري�����س ،وقد �ساهم����ت الدورة يف تطوي����ر مهاراتي
التدري�سية ،و�سلوكي ،لأكون قدوة لكليتي ،و�أختم قويل
باملطالبة بتكرار مثل هذه الدورات حتى تعم الفائدة،
كم����ا �أو�صى ب�إن�ش����اء مركز مثيل للكلي����ة ،يعينهم على
متليك �أحدث تقني����ات التح�صيل الدرا�سي واملراجعة
الدورية لأدائهم.
الأ�ستاذ على عبد اهلل �صالح اجلابري – كلية طبالفم والأ�سنان:
�أ�ضافت الدورة الكثري للذين �شاركوا فيها ،بالتذكري

والتعبري عن كل ما يتعلق ب�أداء الأ�ستاذ اجلامعي ،من
حيث اجل����ودة و�ضب����ط �أخالقيات املهن����ة ،وقد نبهت
ال����دورة لكث��ي�ر م����ن املمار�س����ات ال�سالب����ة يف الو�سط
اجلامعي ،وكيفي����ة التعامل معها و�صو ًال للأداء اجليد
والراقي نحو بيئة جامعية معافاة.
 الأ�ستاذ عبد النا�صر على الفكي – مركز البحوثوالدرا�سات الإفريقية:
ال����دورة كانت �إ�ضاف����ة حقيقية ملعرفت����ي بالتدري�س
اجلامعي ،وقد ملكتني الكثري من الأ�ساليب ،والأدوات
يف التدري�����س ،ونتمن����ى �أن نتلقى املزي����د من الدورات
التدريبية ملزيد من االحرتافية العلمية.
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هيم
مفا

التمويل

احللقة الثانية
عر�ض� :أ.حممد دفع اهلل حممد يو�سف

نوا�صل يف هذا العدد ما بد�أناه من ا�ستعرا�ض لكتاب (عمليات �إدارة اجلودة ال�شاملة:
الر�ؤية الإ�سالمية) للدكتور �أ�شرف ال�سعيد �أحمد حممد ،الأ�ستاذ بكلية الرتبية،
جامعة املن�صورة ،وهذا الكتاب عبارة عن ر�سالة قدمت للح�صول على درجة الدكتوراه
يف الفل�سفة الرتبوية ،من ق�سم �أ�صول الرتبية ،يف عام 2005م.
قدم كل ما ُيحتاج �إليه من مال ،لي�س املال املق�صود هو النقد فقط–
التمويل:م ّولّ ،
الذهب �أو الف�ضة �أو الورق– ولكنه كل ما ميكن حيازته من �أ�شياء لالنتفاع به حاال �أو
عند احلاجة �إليه وهو ا�سم للقليل والكثري من املقتنيات.
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واملال �أيا كان لونه هو ع�صب احلياة ،وقوام املجتمع ،و�أداة
اهتم الإ�سالم باملال اهتماما
�إيجابية يف خدمة الب�شرية ،لذلك ّ
كبريا� ،سواء �أكان ذلك يف و�سائل امتالكه وك�سبه �أم يف ا�ستثماره
و�إنفاقه ،وفى التعليم قدر املال الذي ميول به التعليم ميثل �أحد
العوامل احلاكمة للجودة والإنتاجية،
حيث �أو�ضحت العديد من الدرا�سات
العربية والأجنبية العالقة االرتباطية
بني زيادة االعتمادات التمويلية وبني ارتفاع
م�ستوى جودة النظم التعليمية ،ومن ثم جودة خريجيها.
وال يقت�صر نطاق التمويل على جمرد احل�صول على
الأموال ،بل يتعدى ذلك �إىل فنّ �إدارة هذه الأموال ،وتوجيهها
�إىل �أف�ضل ا�ستثمار ممكن ،ذلك لأن املوارد وحدها ال تكفى لأن
يحيا النا�س حياة طيبة ،فقد تُبدد هذه املوارد كلها �أو بع�ضها �إذا
ثم ي�صبح اال�ستخدام الأمثل للموارد
�أ�سيء ا�ستخدامها .ومن ّ
املاد ّية املتاحة �أحد املتغريات املهمة ،واحلاكمة جلودة املنتج
التعليمي.
لذلك يتجه مفهوم متويل التعليم �إىل �أن يكون :الوظيفة
الإدارية التي تخت�ص بعمليات التخطيط للإنفاق
التعليمي ،واحل�صول عليها من م�صادر التمويل
املنا�سبة ،لتوفري االحتياجات املالية الالزمة
لأداء الأن�شطة املختلفة ،مما ي�ساعد
بني
على حتقيق الأهداف الرتبوية وحتقيق التوازن
العوامل احلاكمة وامل�ؤثرة يف املواقف التعليمية املختلفة.
وتعمد بع�ض الدول يف متويل العملية التعليمية �إىل تلقى املنح
والقرو�ض والهبات الأجنبية من بع�ض املنظمات وامل�ؤ�س�سات
الدولية– مثل اليوني�سيف ،اليون�سكو ،البنك الدويل ،وكالة الواليات
املتحدة الأمريكية للتنمية الدولية– ك�أحد ال�سبل املتاحة ل�سد

العجز يف موازنة التعليم ،وهذه امل�ساعدات والقرو�ض لها ما عليها
من التحفظات لأنها تخدم يف املقام الأول اجلهة املمولة �أو الدولة
�صاحبة التربع �أو القر�ض،فلي�ست املعونة الأجنبية �إال �إجراء للتدخل
يف �سيا�سات التعليم وفى �سيادة القرار الوطني عامة ،بل وفى معامل
�شخ�صية الأمة وهويتها .وهذه امل�ساعدات لي�ست احلل الناجح
لهذه املع�ضلة ،و�إمنا هي خمدر لل�شعوب يلهيها عن �سلوك
الطريق ال�صحيح،وهو االعتماد على الذات.
لذلك فثمة �إجماع بني كافة الأدبيات العلمية
يف جمال التعليم على �ضرورة تنوع وجتدد
م�صادر متويل التعليم باالعتماد على
الأمة ذاتها من خالل تفعيل امل�شاركة
ال�شعبية ،والقطاع الأهلي ،وقطاعات
العمل والإنتاج الوطنية للإ�سهام
باجلهود املخل�صة يف هذا امليدان.
متويل التعليم يف الإ�سالم:
ولقد عالج الإ�سالم م�شكلة املال عامة
ومتويل التعليم خا�صة معاجلة حمكمة،
تتيح املوارد والإمكانيات التي تكفل قوة الأمة
وعزتها وتراحم �أفرادها  ،وفى الوقت نف�سه
ح�سن ا�ستغالل هذه املوارد وتوظيفها على النحو
الأمثل لزيادة الأمة قوة على قوتها .
وجعل اهلل تعاىل �إنفاق املال يف �أوجه اخلري �صفة من �صفات
املتقني،حيث قالَ :
َاب َال َر ْي َب ِفي ِه هُ ًدى ِّل ْل ُمت َِّقني ا َّلذِ ينَ
(ذ ِل َك ا ْل ِكت ُ
ال�صال َة َوممِ َّ ا َر َز ْق َناهُ ْم ُي ْن ِف ُق َ
ون)
ُي�ؤ ِْم ُنونَ ِبا ْل َغ ْي ِب َو ُي ِقي ُمونَ
َّ
(البقرة،)3-2:بل �إن الإنفاق هو �شرط كل خري ي�سعى �إليه املجتمع
والأفراد،قال تعاىلَ ( :لنْ َت َنا ُلوا ا ْلبرِ َّ َحتَّى ُت ْن ِف ُقوا ممِ َّ ا تحُ ِ ُّبونَ ) (�آل
عمران.)92:
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ولقد ع ّد الإ�سالم االمتناع عن الإنفاق يف �سبيل اهلل �إلقاء بالنف�س
يف الهلكة ،قال تعاىلَ ( :و�أَ ْن ِف ُقوا فيِ َ�س ِب ِيل اللهَّ ِ َوال ُت ْل ُقوا ِب�أَ ْيدِ ي ُك ْم �إِلىَ
ّ
ة)(البقرة،)195:وحذر الإ�سالم الذين يبخلون ب�أموالهم
ال َّت ْه ُل َك
ويكنزون املال وال ينفقونه يف �سبيل اهلل بالعذاب الأليم،قال
تعاىلَ (:وا َّلذِ ينَ َي ْك ِنزُ ونَ َّ
الذ َه َب َوا ْل ِف َّ�ض َة َوال ُي ْن ِف ُقو َن َها فيِ َ�س ِب ِيل اللهَّ ِ
اب �أَ ِليم)(التوبة.)34:
َف َب ِّ�ش ْرهُ ْم ِب َع َذ ٍ
وهكذا يت�ضح �أن الإ�سالم يح ّر�ض �أتباعه على �إنفاق املال يف طرق
اخلري ،ويحذرهم من البخل واكتناز الأموال وعدم �إنفاقها فيما �أمر
به اهلل تعاىل �صاحب املال،ويت�ضمن الإنفاق يف الإ�سالم كل ما من
�ش�أنه �أن يحافظ على متا�سك املجتمع ،وي�صون كرامة �أفراده ،ويوفر
الأمن وال�سالم بني �أرجائه،ويزيد من قوة املجتمع ومنعته وعزته .
والتعليم والرتبية من �أهم �أ�سباب قوة املجتمع وعزته،لذلك ُاع ّدا
من �أوجه �إنفاق املال يف الإ�سالم"،حيث �أفتى علماء امل�سلمني ب�أن
التربع للخدمات التعليمية و�إن�شاء املدار�س يع ّد م�صرفا �شرعيا من
م�صارف الزكاة ".
ولقد و�ضع الإ�سالم �سيا�سة عامة للإنفاق ،تقوم على وجوب االعتدال
والتو�سط ،الذي هو موقف بني طرفني حمرمني،حيث يقول اهلل تعاىل
وا�صف ًا ل�سلوك امللتزمني باملنهج الإ�سالميَ ( :وا َّلذِ ينَ �إِ َذا �أَ ْن َف ُقوا لمَ ْ
ُي ْ�س ِر ُفوا َولمَ ْ َيقْترُ ُوا َو َكانَ َبينْ َ َذ ِل َك َق َوام ًا)(الفرقان،)67:ويقول
تعاىلَ (:وال تجَ ْ َع ْل َي َد َك َم ْغ ُلو َل ًة �إِلىَ ُع ُن ِق َك َوال َت ْب ُ�س ْط َها ُك َّل ا ْل َب ْ�س ِط
َف َت ْق ُع َد َم ُلوم ًا محَ ْ ُ�سور ًا)(الإ�سراء ، )29:ويت�ضح من ذلك �أن هناك
ثالثة م�ستويات للإنفاق ،هي:
م�ستوى التقتري:
وهو الذي يقف بحد الإنفاق عند م�ستوى �أقل من املطلوب،والتقتري
هو الت�ضييق فيما البد منه وال مدفع له،وهذا امل�ستوى حمرم يف
الإ�سالم ،لأنه يحول بني النا�س و�إ�شباع حاجاتهم احلقيقية ،التي
ت�ضمن لهم �إن�سانيتهم وكرامتهم
م�ستوى الإ�سراف:
الذي يتجاوز بحد الإنفاق امل�ستوى املالئم،حيث الإ�سراف
هو جماوزة احل ّد �أو الق�صد واالعتدال�،أو ما جتاوز يف
الكمية نظري جهل مبقادير احلقوق،فالإ�سراف هو
�صرف الأموال زيادة عما ت�ستحقه املوا�ضع
التي و�ضعت فيها مما ي�ض ّيع الأموال،
ويفوت على النا�س م�صالح كانت
يف حاجة لأن تكت�سب،وهو
حرام �شرعا،قال اهلل
تعا ىل َ ( :و ُك ُلو ا
َو ْ
ا�ش َر ُبوا
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َوال ت ُْ�س ِر ُفوا ِ�إ َّن ُه ال ُي ِح ُّب المْ ُ ْ�س ِر ِفني)(الأعراف.)31:
وهناك نوع �آخر من الإ�سراف �أ�شد �ضررا و�أقوى �أثرا يف ت�ضييع
م�صالح الأمة،وهو التبذير،قال اهلل تعاىلَ (:وال ُت َب ِّذ ْر َت ْبذِ ير ًا*�إِنَّ
المْ ُ َب ِّذرِينَ َكا ُنوا �إِخْ َوانَ َّ
اط ِني)(الإ�سراء ،)27 –26:والتبذير �إنفاق
ال�ش َي ِ
للمال يف غري موا�ضعه �أو يف غري طاعة ،ويقول"املاوردي":فال�سرف
هو اجلهل مبقادير احلقوق  ،والتبذير هو اجلهل مبواقع احلقوق
وكالهما مذموم وذم التبذير �أعظم.
م�ستوى االعتدال والتو�سط :
وهو امل�ستوى الواجب يف الإ�سالم(:وكان بني ذلك قواما)
واالعتدال هو الق�صد يف الأمور والوقوف عند حدود ال�شرع بال �إفراط
وال تفريط�،إنه عدم ت�ضييع فر�ص ا�ستغالل الطاقات نتيجة للتقتري ،
�أو ت�ضييعا لكفاءة العمل نتيجة للإ�سراف � ،أو �إهدارا وتبديدا للأموال
نتيجة اال�ستثمار يف ما ال ينبغي.
ومن ذلك يت�ضح �أن للمجتمع الإ�سالمي جما ًال حلركة الإنفاق ،يقع
يف املنطقة التي تعلو منطقة الإنفاق ،الذي يخرج به من حد التقتري،
ويق ّل عن منطقة الإنفاق الذي يدخل به يف حدود الإ�سراف ،وهو يف
هذه املنطقة ح ّر احلركة ،حت ّده الظروف والإمكانيات املتفاوتة بني
منطقة و�أخرى وبني زمان و�آخر.
ويدخل يف �إطار �سيا�سة الإنفاق يف الإ�سالم ترتيب �أولويات
الإنفاق و�أكرث املناطق �إحلاحا لال�ستثمار حيث يحددها الإ�سالم يف
ثالث مناطق :ال�ضروريات –احلاجات – والتح�سينيات ،حيث يحدد
املنهج الإ�سالمي ما ُي َعد حاجة �أكرث �إحلاحا ت�ستحق الإنفاق عليها،
وما ال ُي َعد حاجة فال ي�ستحق الإنفاق عليها عاجال،ذلك لأنه ال يجوز
�صرف الأموال يف م�صلحة كمالية وترك �أخرى �ضرورية ،ملا يف ذلك
من �سوء ا�ستغالل للأموال وم�ضيعة لها ،و�إ�ضاعة املال منهي عنها يف
الإ�سالم “.
ومن �سيا�سة املال يف الإ�سالم ح�سن اختيار القائمني عليه،
و�ضرورة متتعهم مب�ؤهالت الأمانة وح�سن ت�صريف
الأمور ،حتى تنفق الأموال يف موا�ضعها
امل�ضبوطة ،ومبقاديرها الدقيقة التي حتقق
الأهداف ،ودون ا�ستغاللها مل�صاحلهم
ال�شخ�صية ،-ولقد �ضرب
امل�سلمون الأوائل القدوة واملثل
يف التحرز من �أموال
الرعية ،يقول عمر
بن اخلطاب

(ر�ضي اهلل عنه)� :إين ال �أجد هذا املال ي�صلحه �إال خالل ثالث� :أن
ي�ؤخذ باحلق ويعطى يف احلق ومينع من الباطل.
وعليه يت�ضح �أن النظام املايل يف الإ�سالم ي�سعى �إىل تعظيم
فعالية املال وكفاءته ،فال ي�صرف �إال يف موا�ضعه وبقدر حاجة
هذه املوا�ضع ،دون تقتري �أو �إ�سراف ُيذكر ،ودون ا�ستغالله لأغرا�ض
العاملني ال�شخ�صية ،وعندما ي�شعر �أفراد املجتمع بنزاهة العاملني
وح�سن ت�صريف الأمور دون هدر �أو تبديد ،ال ريب �أن الإقبال �سوف
يزداد على الإنفاق ال�شعبي على التعليم.
ويت�ضح �أي�ضا �أن النظام املايل يف الإ�سالم  -وهو جزء
من النظام الإداري  -ي�سعى �إىل بناء اقت�صاديات
اجلودة يف التعليم ،والتي تدور حول زيادة
الكفاءة والإنتاجية يف النظام التعليمي
عند حد الإنفاق املقبول ،الذي ال
هو تقتري وال هو �إ�سراف قواما
بينهما .
الوقف كنموذج للم�شاركة
ال�شعبية الناجحة :
والوقف هو �أحد �صور
التكافل االجتماعي يف
الإ�سالم ،و�أحد �صور
�إنفاق املال يف وجوه
اخلري التي ح ّر�ضت
عليها ال�شريعة،وقد
ال�سنة
ت�ضمنت
امل�شرفة �أحاديث حتث
على الوقف منها�( :إذا
مات ابن �آدم انقطع عمله
�إال من ثالث�:صدقة جارية،
�أو علم ينتفع به� ،أو ولد �صالح
يدعو له).
وعن ابن عمر قال �أ�صاب عمر
(ر�ضي اهلل عنه) �أر�ضا بخيرب ف�أتى النبي
(�صلى اهلل عليه و�سلم) ي�ست�أمره فيها ،فقال
يا ر�سول اهلل �إين �أ�صبت �أر�ضا بخيرب مل �أ�صب ماال قط
هو �أنف�س عندي منه،فما ت�أمرين به ،قال� :إن �شئت
حب�ست �أ�صلها وت�صدقت بها ،قال فت�صدق بها عمر ،املنا�سب ي�صبح �شرطا مهما من
لأنه ال يباع �أ�صلها وال يبتاع وال يورث وال يوهب ،وهى �شروط حتقيق اجلودة ،لأن حتقيق
يف الفقراء ،وفى القربى ،وفى الرقاب ،وفى �سبيل اجلودة يف التعليم يتطلب توافر
الكثري من املوارد ،ذلك
اهلل ،وابن ال�سبيل ،وفى ال�ضعيف ال جناح على
من وليها �أن ي�أكل منها باملعروف ،ويطعم لتعدد مظاهر وعنا�صر
�صديقا غري متمول فيه وفى رواية غري اجلودة .ولتداخلها.
مت�أثل ماال� ،أي جامع .
يقول" النووي"وفى هذا
احلديث
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دليل على �صحة �أ�صل الوقف ،و�أن الوقف ال يباع وال يوهب وال يورث،
يحب.
�إمنا ُيتبع فيه �شرط الواقف وفيه ف�ضيلة الإنفاق من �أجود ما ّ
ولقد فعل عمر بن اخلطاب ذلك مع �أر�ض العراق عندما افتتحها
�سعد بن �أبى وقا�ص (ر�ضي اهلل عنه) وكانت �أر�ض ًا وا�سعة جيدة
الثمار ،حيث كتب عمر �إىل �سعد يقول له :واترك الأرا�ضني والأنهار
لعمالها،ليكون يف � ُأعطيات امل�سلمني ،ف�إنك �إن ق�سمتها بني من ح�ضر،
مل يكن ملن بقى بعدهم �شئ.
وقام امل�سلمون يتبادرون ويتناف�سون
على وقف الأوقاف
ل�صالح م�ؤ�س�سات
املجتمع املختلفة ،وكانت
�أوقافهم من �أجود ما ميلكون من
�أرا�ضني وعقارات �أو �أموال وغالت ،ولقد
كان لهذه الأوقاف دور كبري يف �صناعة احل�ضارة
الإ�سالمية.
ولقد �أوىل الواقفون م�ؤ�س�سات العلم والتعليم عناية
خا�صة �إدراكا منهم لف�ضيلة العلم ،وزنه يف ميزان الدين ،وفى
تقدم املجتمع ورفاهيته،ف�أوقفوا الأوقاف لبناء املدار�س،وتوفري
امل�ساكن ل�سكنى الطالب ،ولتوفري التغذية املجانية من �أجود
الأنواع والأ�صناف ،ولتقدمي م�ساعدة مالية �شهرية للطالب ترغيبا
لهم على العلم وحتى يتفرغ ُلبهم للدار�سة والبحث دون �شاغل
ي�شغلهم �أو حاجة متنعهم ،وكان يوفر لهم طبيبا خا�صا يرتدد عليهم
كل يوم يتفقدهم ،وكان املعلمون ينقدون رواتب وافرة ،وتوفر لهم
امل�ساكن الطيبة بجوار املدر�سة ،وكان يبنى لهم حماما خا�صا داخل
املدر�سة.
ومن هنا متتعت م�ؤ�س�سات التعليم الوقفية بقدر كبري من
اال�ستقاللية ،والأمن االقت�صادي ،واحلرية الأكادميية ،مما
جعل فنون العلم والتعليم تزدهر ازدهارا كبريا ،قامت على
�أثره احل�ضارة الإ�سالمية الزاهرة .
واجلدير بالذكر �أن مفهوم امل�شاركة ال�شعبية
يف جماالتها املختلفة وبخا�صة جانب الدعم
والتمويل املادي عاد ليحتل موقع
االهتمام بقوة ،و توافر املوارد
والإمكانيات على الوجه

د .حامت حممد
ف�ضــــــل ال�سيد

 :فـــــكرة املخطـــــــ
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الدكت��ور ح��امت حمم��د ف�ض��ل ال�سيد ،ولد
بقري��ة اجلابري��ة بالوالي��ة ال�شمالي��ة يف
1957/12/26م ،وب��د�أ تعليم��ه مبدر�س��ة
اجلابري��ة االبتدائي��ة ،ثم مدر�س��ة تنق�سي
اجلزي��رة املتو�سطة ،ث��م مدر�س��ة اخلرطوم
القدمي��ة الثانوي��ة ،ثم �ساف��ر �إىل جمهورية
م�ص��ر العربي��ة يف ع��ام 1983م ،ودر���س
بجامع��ة املنوفية باملعهد الفن��ي ال�صناعي و
تخ�ص���ص يف الإنتاج ال�صناع��ي .وعندما عاد
م��ن م�صر عمل مبرك��ز التدري��ب املهني (،)2
ثم التحق باملركز الإ�سالمي الإفريقي ،الذي
�أفتت��ح يف 1984/5/13م ،مبدي�� ًا �سعادت��ه
بذلك بع��د �أن عرف �أن توج��ه املركز توجه ًا
دعوي ًا خال�ص ًا .ث��م التحق بجامعة �أم درمان
الإ�سالمي��ة يف ع��ام1990م ودر���س بكلي��ة
الدع��وة وتخ�ص�ص يف مقارن��ة الأديان وكان
الأول على دفعته.
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د .حامت حممد ف�ضل ال�سيد
نائب عميد املركز الإ�سالمي
رئي�س نقابة العاملني
بجامعة �إفريقيا العاملية

ـط ال�سكني مل ت� ِأت بها النقابة
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* قبل ح�ضوركم �إىل جامعة �إفريقيا ،عملتم
بقيادة الدفاع ال�شعبي بوالية اخلرطوم ،حدثنا عن
تلك التجربة؟
بعد جميء ثورة الإنقاذ الوطني منت�صف العام 1989م،
�صدر �أول قانون للدفاع ال�شعبي بتاريخ 1989/11/16م،
و �أود �أن �أ�شري �إىل �أن كل قيادات الدفاع ال�شعبي جاءوا من
املركز الإ�سالمي الإفريقي ،اذكر منهم على �سبيل املثال
�أخي و�صديقي ال�شهيد عبيد ختم ،والأخ عمر املفتي ،وكنت
من م�ؤ�س�سي الدفاع ال�شعبي ،و كان �أول من�سق للدفاع ال�شعبي
�أخي و�صديقي حممد �أحمد حميدة وزير الرتبية والتعليم
ال�سابق ،وعملت حينها من�سق ًا للمنا�شط ،حيث �أقيم �أول
مع�سكر للدفاع ال�شعبي عام 1990م مبنطقة القطينة املعروف
با�سم عي�سى ب�شارة ،و�أول كتيبة جهادية كانت ت�سمى دورة
التحدي.
ويف العام 1993م ذهبت �إىل مناطق العمليات ،وكنت
�أمري ًا لكتيبة الفرقان ،وت�سلمنا جوبا من الأخ الطيب املاحي،
ثم عدت من العمليات يف �أواخر العام 1993م �إىل اخلرطوم،
ورجعت مرة �أخرى يف مايو 1994م �إىل منطقة اال�ستوائية
من�سق ًا عام ًا للدفاع ال�شعبي بها ،خلف ًا لأخي الها�شمي ،ثم
عدت �إىل اخلرطوم عام 1997م ،وعملت بها من�سق ًا للخدمة
املدنية حتى عام 2000م.
وجتربة الدفاع ال�شعبي جتربة ثرة ،ع�شتها منذ بدايتها،
ووجدت فيها ما كنت اطمح �إليه يف جمال تثبيت الدعوة

الإ�سالمية ،ذلك �أن الدفاع ال�شعبي يعتمد بن�سبة  %52على
العمل الدعوي وتزكية النف�س.
* ما الوحدات التي عملتم بها داخل جامعة
�إفريقيا؟
عدت �إىل اجلامعة يف العام 2000م وعملت م�ساعد ًا
مل�سجل كلية الرتبية ،ثم م�سج ًال لكلية الرتبية بالإنابة يف
العام 2003م ،ثم انتقلت بعد ذلك �إىل �إدارة القبول رئي�س ًا،
ثم م�ساعد ًا لنائب املدير لل�شئون الإدارية واملالية مبجمع
الو�سط ،ثم نائب ًا لعميد املركز الإ�سالمي الإفريقي ،ويف العام
2009م مت انتخابي رئي�س ًا لنقابة العاملني باجلامعة خلف ًا
للدكتور عو�ض الكرمي عو�ض اهلل.
* خمطط الهجرة ال�سكني� ،إىل �أين و�صل امل�شروع،
وما خطتكم امل�ستقبلية؟
فكرة املخطط ال�سكني مل ت� ِأت بها النقابة ،بل جاءت من
�أخوة لنا باجلامعة وهم د .عبد الفتاح ق�سم ال�سيد املحا�ضر
بكلية الآداب ،و�أ .منري نا�صر حميدان ،املحا�ضر بكلية العلوم،
و�أ .عبد الباقي �إ�سماعيل م�صطفي ،املوظف مبكتبة الطب،
و�أ .حممد طه احلاج ،املوظف باملكتبة املركزية ،والن امل�شروع
كان يحتاج �إىل جهة اعتبارية لتتبناه ،ات�صل بي ه�ؤالء الأخوة،
وقمنا برفع املو�ضوع �إىل مدير اجلامعة ،الذي رحب بهذا
امل�شروع ،و ّمت اختياري رئي�س ًا للجنة املخطط ال�سكني.
و�أرجو �أن �أ�شري �إىل �أن هذا امل�شروع يتم متويله من
بنك الأ�سرة ،كما �ساهمت بع�ض اجلهات الأخرى وبع�ض
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اخلريين يف قيام امل�شروع ،وبحمد اهلل وتوفيقه �أ�صبح
هذا امل�شروع حلم ًا حقيقي ًا خالل عام واحد فقط ،ومازلنا
نوايل العمل يف هذا امل�شروع ال�ضخم ،ويف �آخر اجتماع لنا
قمنا بدرا�سة �إدخال اخلدمات �إىل املخطط ال�سكني من
كهرباء ،ومياه ،وردم ال�شوارع ،واحلمد هلل عرفنا
التكلفة الكلية لذلك ،وقمنا باالت�صال بعدة
�شركات للتنفيذ ،ونتوقع يف القريب
العاجل تنفيذ هذه اخلدمات على
املخطط.
والبد لنا �أن ن�شكر الأخوة
يف والية اجلزيرة ،وعلى
ر�أ�سهم الربوف�سري الزبري
ب�شري طه واىل اجلزيرة،
والإخوة يف جلنة الأرا�ضي،
ويف حملية الكاملني ،والذين
�أ�سهموا يف �أن يرى هذا
امل�شروع النور.
* يف ر�أيكم
ما مــــــــــجاالت
التعـــــــــاون التي
ميكن �أن تكون بني
�إدارة اجلــــــــــــــودة ونقابة
العاملني؟
نعتقد �أن
اجلودة
�إدارة
باجلامعة� ،إدارة مهمة
جد ًا ،وتع ّد العني املراقبة
للأداء باجلامعة ،ونتمنى �أن تكون لإدارة
اجلودة ر�ؤية لرتقية �أداء
العاملني بكل وحدات
اجلامعة ،وكذلك
�أن تقوم بتدريب
الإخوة املتطوعني
للعمل بالنقابة ،لرفع
قدراتهم بالعمل النقابي.
ونحن يف النقابة نفتح �أبوابنا للتعاون مع �إدارة اجلودة يف
جميع املجاالت التي ت�سهم يف تطور اجلامعة.
* ما اجلهود التي تبذلونها يف تطوير الأداء
باجلامعة وحت�سني �أو�ضاع العاملني؟
جامعة �إفريقيا العاملية ،جامعة ذات خ�صو�صية فهي ال
حكومية وال خا�صة ،ولكنها �أقرب �أن تكون للخا�صة ،وتتكفل
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حكومة ال�سودان بدفع الف�صل الأول ،وباقي امليزانية جتلب
من بع�ض اخلرييني من دول اخلليج ومن موارد اجلامعة
اخلا�صة ،ونحن يف النقابة نعمل على التوفيق بني الإدارة
ومتطلبات العاملني لتوفيق �أو�ضاع اجلامعة.
ولتنفيذ م�شاريعها الرامية لتح�سني �أو�ضاع
العاملني ،تقوم النقابة بخ�صم
ثالثة جنيهات من العاملني البالغ
عددهم ( )1300عامل تقريب ًا ،ونحن
نبذل جهود ًا كبرية لعمل
دار خا�صة للعاملني،
وجمعية تعاونية لتوفري
جميع احتياجات العاملني،
ومقر للنقابة ،وكذلك نعمل
على �إن�شاء ا�ستثمارات تعود بالنفع
على العاملني ،و�أود هنا �أن �أ�شكر الإدارة العليا
لوقفتها مع العاملني ،وتعاونها التام
مع النقابة.
* جمعتم بني
العمــــــــل الإداري
والعـــــــمل النقابي،
كـــــــــــيف تــــــــوفقون

بينهما؟
وجودنا يف مكان واحد داخل اجلامعة
ي�سهل علينا كثري ًا من �ضغط العمل،
ويف جلنة املخطط ال�سكني نعمل كفريق
عمل واحد ،وهناك تعاون تام بني الإخوة
الأع�ضاء ،الذين يتح ّملون عبئ ًا كبري ًا
لت�سيري العمل ،ونحن لهم حلقة
و�صل للجهات الر�سمية.
� ّأما يف النقابة ،فهناك
عدة �أق�سام ،كل ق�سم يقوم ب�أداء
مهامه على �أكمل وجه ،وجنتمع كل 15
يوم ًا للتفاكر حول �سري العمل النقابي ،وهذا ي�سهم
يف �سري العمل ب�صورة ممتازة.
دوري ،وي�سري
� ّأما العمل يف املركز الإ�سالمي فهو عمل ّ
ب�صورة طبيعية وجيدة ،كما �أن جميع الأق�سام يف املركز
تتعاون مع بع�ضها بع�ض ًا ،مما ي�ساعد على �أداء العمل.
* كلمة �أخرية:
�أ�شكركم على هذا اللقاء ،و�أمتنى لإدارة اجلودة
وجلامعة �إفريقيا العاملية ّ
كل التقدم واالزدهار.

ت ّعد اخلدمات ب�أنواعها من املدخالت ال�ضرورية الداعمة للعمل الأكادميي ،وكثري من هذه اخلدمات لها
عالقة مبا�شرة مع البيئة اجلامعية ،التي تعمل فيها كا ّفة املوارد الب�شرية.
وتعمل �إدارة اجلودة من خالل �أن�شطتها املختلفة على االهتمام ببيئة اجلامعة وتطويرها لتنا�سب التنوع
ً
خا�صة الطالب ،الذين ينبغي �أن تتوافر لهم كافة املعينات البيئية مما يدعم
الهائل يف املوارد الب�شرية
حت�صيلهم ويعزز انتماءهم مل�ؤ�س�ستهم.
بهذا اال�ستطالع تهدف جملة اجلودة �إىل اختبار ر�ؤى بع�ض املوارد الب�شرية باجلامعة لبع�ض اخلدمات
الداعمة للعمل الأكادميي ،وذلك لتحليل القائمني على هذه اخلدمات باجلامعة ،و�إعطاء نتائج تعينهم على
ترقية ،ما يحتاج �إىل مزيد من الرتقية و�إزالة ما تراه هذه ال�شرائح ،مما ميكن �أن يعد ق�صور ًا �أو خل ًال يف
اخلدمات .ومن ثم ندعو قراء اجلودة �إىل موافاتنا بكل ما ميكن �أن يقوي العمل اال�ستطالعي نحو ت�صميم،
ي�شمل كافه الأن�شطة الداعمة باجلامعة ،وباملثل ندعو القائمني ب�أمر اخلدمات وقياداتها العليا والو�سيطة
�إىل تزويدنا باملعلومات والبيانات واملقرتحات حول خدمات ترتقي مع بيئة جامعتنا يف طريق التقدم من
اجل الرياده .ومبنا�سبة مرور عام على �إقامة ور�شة تطوير البيئة اجلامعية التي �أقيمت يف يوم اخلمي�س
املوافق 2011/7/28م .وزعت جملة اجلودة ا�ستبانة حول حمور اخلدمات ،ا�ستهدفت فيها العينة التي
مثلت عينة ا�ستبانه ور�شة البيئة اجلامعية ،وتهدف املجلة بذلك �إىل معرفة مدى التطور ،الذي حدث يف
مرفق اخلدمات العامة باجلامعة ،واجلداول التالية ّ
تو�ضح ن�سبة توافر تلك اخلدمات بناء على ا�ستبانه
تمّ توزيعها على عينّه مكونه من :فئة هيئة التدري�س( ،)100فئة العاملني ( ، )76فئة الطالب ( )400مت
حتليلها بوا�سطة  ، spssا�ستخرجت نتائجها ملقارنتها مع نتائج درا�سة العام املن�صرف 2011م:
�أو ًال عينّة :الأ�ساتذة والعاملني
�شملت كل الكليات ومراكز اجلامعة
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اخلدمات
العامـــة
باجلامعة

(الواقـع،الر�ؤيـة،
امل�سـتقبل)

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

العـــبارة
ن�سبة التوافر ن�سبة التوافر
مر�ضية
ب�صورة
واخلارجي
الداخلي
تتوافر باجلامعة خدمات ال�سيارات للتنقل
للعام 2012م للعام2011م
تتوافر باجلامعة حدائق عامة م�صممة بطريقة جميلة وعلمية
(�أ�ساتذة)
(�أ�ساتذة)
%68.70
%66.3
تتوافر الإ�ضاءة الكافية يف جميع من�ش�آت اجلامعة املختلفة
%67.70
%65.0
تتوافر (الكافيرتيات) بالعدد الكايف ح�سب املجمعات الثالث
%70.30
%71.3
تتوافر (بالكافيرتيات) �أنواع جيدة ومتنوعة من الطعام والوجبات ال�سريعة
%68.70
%65.0
تتوافر مقاعد مريحة داخل (الكافيرتيات)
%62.30
%54.7
تتوافر النظافة امل�ستمرة جلميع مرافق (الكافيرتيات)
%53.30
%52.7
تتوافر �شبكة معلومات تربط اجلامعة باجلامعات ومراكز البحوث
%60.00
%57.7
توافر خدمات احلا�سوب والإنرتنت ب�سرعات عالية
%46.00
%46.3
تتوافر باجلامعة خدمات ت�صوير املطبوعات
%53.00
%59.3
دائمة
ب�صورة
تتوافر احتياجات امل�ستهلكات التعليمية
%65.70
%67.3
والكلية
اجلامعة
حميط
يف
التوافر الدائم ملياه ال�شرب ال�صحية
%61.00
%57.7
تتوافر �أماكن مهي�أة ب�صورة جيدة لأداء العبادات يف حميط اجلامعة والكلية
%56.30
%55.3
توافر العدد الكايف من دورات املياه باجلامعة والكلية
%81.70
%82.0
تتوافر النظافة امل�ستمرة لدورات املياه باجلامعة والكلية
%60.30
%65.0
%58.00
%60.3
تتوافر باجلامعة نظافة م�ستمرة داخل املباين ،والأروقة ،والفناءات
%63.30
%59.7
تتوافر ح�ضانة خا�صة ب�أطفال العاملني مزودة مبربيات متخ�ص�صات يف
%46.30
%48.7
الرعاية االجتماعية والنف�سية والرتبوية.
تتوافر �صناديق تعاونية مل�ساعدة من�سوبي اجلامعة من ذوي الظروف اخلا�صة
%52.70
%47.0
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تطور ن�سبي:
يف هذه الدرا�سة اتفق الأ�ساتذة والعاملون ب�أن هذا العام
�شهد تطور ًا ن�سبي ًا يف اخلدمات ،حيث كان متو�سط ن�سبة توافر
اخلدمات يف عام 2011م ( )%59وارتفع متو�سط الن�سبة
�إىل ( )%64ويف الدرا�سة احلالية مبتو�سط ن�سبة تطور بلغ
( )%5وذلك يف توافر خدمات الإ�ضاءة ،وخدمات احلا�سوب
والإنرتنت ،و�أماكن �أداء العبادات يف حميط اجلامعة والكليات،
ودورات املياه باجلامعة والكليات ،ونظافتها امل�ستمرة.
انخفا�ض ن�سبي:
ً
ً
اتفق الأ�ساتذة والعاملون بان هناك انخفا�ضا ملحوظا يف
توافر خدمات �سيارات النقل الداخلي واخلارجي بفارق ن�سبة
( )%3حيث كانت ن�سبة متو�سط عام 2011م ( )%69ومتو�سط
هذا العام ( ،)%66وكذلك ال�صناديق تعاونية مل�ساعدة من�سوبي
اجلامعة من ذوي الظروف اخلا�صة كانت ن�سبة متو�سط عام
2011م ( )%55وانخف�ضت ن�سبة متو�سط هذا العام ()%50
بفارق متو�سط (.)%5
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ن�سبة التوافر
للعام 2012م
(عاملني)
%65.8
%69.3
%81.1
%74.1
%64.0
%52.2
%70.6
%49.1
%53.1
%68.4
-----%55.7
%82.0
%60.5
%61.0
%68.0
%48.7

ن�سبة التوافر
للعام 2011م
(عاملني)
%69.30
%68.00
%69.30
%61.80
%50.00
%46.90
%52.20
%46.50
%52.60
%60.50
----%64.50
%66.20
%53.90
%55.70
%54.40
%46.10

%51.8

%57.00

تباين يف الآراء:
تباينت �آراء الأ�ساتذة والعاملني حول توافر بقية اخلدمات،
حيث يرى الأ�ساتذة �أن هناك تطور ًا يف خدمات ت�صوير
كاف من
املطبوعات ،كما يرى العاملون انه يوجد عدد ٍ
الكافيرتيات النظيفة ،التي تقدم �أنواع ًا جيدة من الطعام
املتنوع والوجبات ال�سريعة ،واملزودة مبقاعد مريحة ،وان
هناك توافر ًا دائم ًا ملياه ال�شرب ال�صحية يف حميط اجلامعة
والكليات ،والنظافة م�ستمرة داخل املباين ،والأروقة،
والفناءات ،بينما يرى الأ�ساتذة �أن هناك انخفا�ض ًا يف تلك
اخلدمات.
خدمات غري متوفرة:
�أكدت عينة الأ�ساتذة والعاملني انه مازال هنالك نق�ص
وا�ضح يف خدمات �شبكة املعلومات ،ومراكز البحوث ،وح�ضانة
خا�صة ب�أطفال العاملني ،حيث كان متو�سط ن�سبة عام 2011م
( )%46وارتفع املتو�سط بن�سبة ( )%48يف هذه الدرا�سة
احلالية بفارق متو�سط (.)%2

م
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ن�سبة التوافر
للعام 2012م

ن�سبة التوافر
للعام 2011م

تتوافر االحتياجات التعليمية من خدمات الت�صوير والدفاتر والأقالم
والأدوات الأخرى يف مكتبات اجلامعة التجارية
تتوافر مياه ال�شرب ال�صحية يف حميط اجلامعة والكلية ب�صورة م�ستمرة

%75.08

%70.10

%62.83

%55.10

تتوافر �أماكن مهي�أة ب�صورة جيدة لأداء العبادات يف حميط اجلامعة والكلية

%79.08

%65.40

يتوافر العدد الكايف من دورات املياه باجلامعة والكلية
تتوافر النظافة امل�ستمرة لدورات املياه باجلامعة والكلية
تتوافر باجلامعة النظافة امل�ستمرة داخل املباين ،والأروقة ،والفناءات
تتوافر الأماكن املنا�سبة ملمار�سة الهوايات
تتوافر (بالكافيرتيات) الأنواع اجليدة واملتنوعة من الطعام والوجبات ال�سريعة
توافر مقاعد مريحة داخل (الكافيرتيات)
توافر النظافة امل�ستمرة جلميع مرافق (الكافيرتيات)
يتوافر االهتمام من قبل الطالب باملحافظة علي �أثاثات وممتلكات اجلامعة

%60.33
%55.17
%62.83
%44.17
%58.17
%52.17
%62.83
%68.17

%58.30
%55.30
%55.30
%46.50
%52.80

العـــــــــبارة

حيث كان متو�سط الن�سبة لعام 2011م ( ،)%55بينما
بينت الدرا�سة احلالية متو�سط الن�سبة (.)%45
وحتى تكتمل ال�صورة فقد �أجرينا بع�ض اال�ستطالعات
ال�شفوية حول تلك اخلدمات� ،شملت الأ�ساتذة ،والعاملني،
والطالب ،و كانت نتائجها على النحو التايل:
 .1عدم توافر مياه �شرب �صحية داخل الكليات.
 .2عدم �صيانة معظم املكيفات
 .3عدم نظافة دورات املياه ب�أدوات التعقيم.
 .4عدم توافر الربط بني املجمعات الثالثة بال�شبكة.
كاف.
 .5عدد دورات املياه غري ٍ
 .6عدم توافر �أطعمة متنوعة داخل الكافيرتيات.
 .7ال توجد �صناديق تعاونية مل�ساعدة املحتاجني.
 .8ال توجد ح�ضانات لأطفال العاملني.
 .9ال توجد مكيفات داخل القاعات.
 .10ال توجد نظافة م�ستمرة للقاعات.
 .11ال توجد نظافة داخل الكافيرتيات.
 .12عدم توافر ا�سرتاحات للطالب.
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ويرى الطالب �أن العام احلايل �شهد تطور ًا يف توافر
اخلدمات بن�سبة ( )%6حيث كانت يف عام 2011م
( )%58ويف هذا العام كانت ( )%64وذلك يف توافر
االحتياجات التعليمية من خدمات الت�صوير والدفاتر
والأقالم والأدوات الأخرى يف مكتبات اجلامعة التجارية،
ومياه ال�شرب ال�صحية يف حميط اجلامعة والكليات
ب�صورة م�ستمرة ،و�أماكن مهي�أة ب�صورة جيدة لأداء
العبادات يف حميط اجلامعة والكليات ،والعدد الكايف من
دورات املياه باجلامعة والكليات ،والنظافة امل�ستمرة داخل
كاف من
املباين ،والأروقة ،والفناءات ،وانه يوجد عدد ٍ
الكافيرتيات النظيفة التي تقدم �أنواع ًا جيدة من الطعام
املتنوع والوجبات ال�سريعة واملزودة مبقاعد مريحة ،و�أن
هناك �إهتمام ًا من قبل الطالب باملحافظة علي �أثاثات
وممتلكات اجلامعة.
غري �أنهم يرون �أن هناك انخفا�ض ًا بن�سبة بلغت ()%10
وذلك يف عدم توافر النظافة امل�ستمرة لدورات املياه
باجلامعة والكليات ،والأماكن املنا�سبة ملمار�سة الهوايات،

%50.00
%58.50
%63.80

م�صطلحات يف علم �إدارة اجلودة
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نوا�صل يف هذا العدد �سل�سلة م�صطلحات يف علم
�إدارة اجلودة:
 القدرة �أو الطاقة ( :)Capacityاملعرفة والتنظيم واملواردال�ضرورية لإجناز الوظيفة.
 تطوير القدرات �أو الطاقات (:)Capacity developmentالعملية التي ي�ستطيع من خاللها الأفراد ،واملجموعات،
واملنظمات وامل�ؤ�س�سات ،والدول تطوير ،وتعزيز ،وتنظيم
مواردهم و�أنظمتهم ومعارفهم ،كما تعك�سها قدراتهم ب�شكل
فردي �أو جماعي ،يف �إجناز الوظائف وحل امل�شكالت ،وحتقيق
النتائج ،وي�شار �إىل تطوير القدرات �أي�ض ًا على �أنها بناء �أو
تعزيز القدرات.
وم�ساهم (:)Component project
 م�شروع مك ِون ُمداخلة مقيدة زمني ًا ،تت�ألف من جمموعة من
الن�شاطات املخططة واملرتابطة ،والتي
تهدف �إىل حتقيق نتائج الربنامج
املحددة ،والتي ت�سهم مع
املداخالت الأخرى يف حتقيق
�أهداف وغايات الربنامج.
اال�ستنتاج
( :)Conclusionحماكمة
منطقية مبنية على تركيب
النتائج التجريبية� ،أو
البيانات الواقعية املتوافقة
مع ظرف حمدد.
 حتليل املنافع مقارنة(Cost-benefit
بالتكاليف
 :)analysisنوع من التحليل ي�ستلزم
مقارنة التكاليف الن�سبية لت�شغيل برنامج
(نفقات الربنامج ،رواتب املوظفني...،الخ)
بالفوائد (مكا�سب للأفراد واملجتمع ) التي تولدها ،فعلى
�سبيل املثال �سريكز برنامج احلد من التدخني على االختالف
بني الدوالرات التي يتم �إنفاقها جلعل املدخنني يقلعوا عن
هذه العادة ،مع الدوالرات التي يتم توفريها من خالل تقليل
العناية ال�صحية الالزمة للأمرا�ض املرتبطة بالتدخني،
والأيام ال�ضائعة من العمل وما �شابه ذلك ،ويحدد هذا النوع
من التحليل الفعالية االقت�صادية للربنامج �أو امل�شروع الذي
يعرب عنه بالعالقة بني التكاليف والإيرادات والتي تقا�س عادة
بامل�صطلحات النقدية.
 حتليل اجلدوى االقت�صادية (Cost-effectiveness :)analysisنوع من التحليل ي�ستلزم مقارنة التكاليف الن�سبية
لت�شغيل برنامج ،مع املدى الذي ميكن �أن ُيحقق به الربنامج
�أهدافه ،فمث ً
ال :ميكن �أن يقدر برنامج احلد من التدخني
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الدوالرات التي يجب �إنفاقها جلعل املدخنني يقلعون عن هذه
العادة ،بالإ�ضافة �إىل تقومي الفعالية االقت�صادية ،وذلك
مبقارنة تكاليف الربامج الأخرى التي ميكن �أن تقدم منافع
م�شابهة.
 التغطية وال�شمولية ( Coverage(:املدى الذي ي�صل بهالربنامج �أو امل�شروع �إىل ال�سكان امل�ستهدفني �أو امل�ؤ�س�سات �أو
املنطقة اجلغرافية.
البيانات ( :)Dataحقائق ومعلومات كمية �أو نوعية حمددة.
 قاعدة البيانات ( :)Databaseتراكم املعلومات التي متتنظيمها ب�شكل ترتيـبي� ،أو ت�صنيفي؛ لال�ستخدام والتحليل
ال�سريعني.
 الفعالية والفاعلية ( :)Effectivenessقيا�س املدىالذي يحقق به الربنامج النتائج املخطط لها:
(الأهداف ،الغايات ،املخرجات).
(:)Efficiency
 الكفايةاملقيا�س حول كيف يتم ا�ستخدام
الإدخاالت( :موارد مالية �أو
ب�شرية �أو تقنية �أو مادية)
ب�شكل اقت�صادي و�أمثل
للح�صول على نتائج.
التقومي
قابلية
املدى
(:)Evaluability
الذي ميكن من خالله تقومي
برنامج� ،أو ن�شاط بطريقة
موثوقة وفعالة.
 التقومي (:)Evaluationتدريب مقيد بفرتة زمنية ،يهدف
لتقومي عالقة ،و�أداء وجناح� ،أو ف�شل
الربامج �أو امل�شاريع امل�ستمرة �أو املنتهية ،وذلك
جرى التقومي ب�شكل انتقائي
ب�شكل مو�ضوعي ومنهجي ،و ُي ْ
للإجابة عن �أ�سئلة حمددة؛ وذلك لإر�شاد �صانعي القرار �أو
مديري الربامج ،وتقدمي املعلومات حول �صالحية النظريات
والفر�ضيات الأ�سا�سية امل�ستخدمة يف تطوير الربنامج ،ومدى
الفعالية والأ�سباب ،ويهدف التقومي عادة �إىل حتديد عالقة،
وفعالية ،وفاعلية ،وت�أثري ،ودميومة الربنامج �أو امل�شروع.
 �أ�سئلة التقومي؟ ( :)Evaluation questionsجمموعةمن الأ�سئلة يقوم املقيمون �أو الرعاة �أو امل�شاركون بتطويرها
ُعرف املو�ضوعات التي �سيقوم التقومي بفح�صها .ويتم
والتي ت َّ
�صياغتها بتعابري ميكن الإجابة عنها بطريقة تفيد امل�شاركني.
 معايري التقومي ( :)Evaluation standardsجمموعة مناملعايري يتم من خاللها تثمني اكتمال ونوعية التقومي ،وتقي�س
فائدة وجدوى ومالءمة ودقة التقومي.
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 التنفيذ (� :)Executionإدارة م�شروع �أو برنامج حمدديت�ضمن م�س�ؤولية اال�ستخدام الفعال للموارد.
 التقومي الب َعدِ ي ( :Ex-post evaluationنوع من التقومياملوجز ملداخلة تجُ َرى عادة بعد �إمتامها ،وتهدف لفهم عنا�صر
ودميومتها،
النجاح �أو الف�شل ،وتقومي النتائج وت�أثريها
واحل�صول على ا�ستنتاجات وميكن �أن
تفيد مداخالت م�شابهة يف امل�ستقبل.
 التقومي امل�ستقل (Externalجرى من
 :)evaluationتقومي ُي َ
قِ بل �أفراد �أو كيانات بدون
رقابة امل�سئولني عن
ت�صميم وتطبيق مداخلة
التطوير؛ لتقوميها.
اجلدوى
( :)Feasibilityان�سجام
�إ�سرتاتيجية
ونوعية
الربنامج �أو امل�شروع التي
جتعل التطبيق الناجح
حمتم ً
ال.
 التغذية االرجتاعية( :)Feedbackنقل املعلومات
املفيدة ،والتي يتم توليدها من
خالل الرقابة وتقومي الأطراف،
وميكن �أن تت�ضمن هذه املعلومات
نتائج الأبحاث واال�ستنتاجات
والتو�صيات والدرو�س امل�ستقاة
من التجربة .وتت�ألف التغذية
االرجتاعية من :تنظيم وعر�ض
املعلومات الناجتة عن الرقابة،
ون�شاطات التقومي ب�شكل مالئم،
ون�شر تلك املعلومات للم�ستخدمني
امل�ستهدفني ،والأهم من ذلك ا�ستخدام
املعلومات ك�أ�سا�س التخاذ القرارات وتعزيز التعلم يف املنظمة
(ميكن تلقي التغذية الإرجتاعية ب�شكل غري ر�سمي ،ولكن من
ال�صعب عادة تنظيم وعر�ض هذه املعلومات للتحليل).
 النتائج ( : )Findingبيان واقعي حول برنامج �أو م�شروعمبني على الأدلة التجريبية التي يتم جمعها من ن�شاطات
املراقبة والتقومي.
 املجموعة الب�ؤرية ( :)Focus groupجمموعة تت�ألف عادةمن �سبعة �إىل ع�شرة �أ�شخا�ص ،يتم اختيارهم للم�شاركة يف
املناق�شات امل�صممة ،بهدف تقا�سم املالحظات وامل�شاهدات،
واحل�صول على الآراء ،والإدراكات والأفكار املقرتحة� ،أو تزكية
وتعد هذه املجموعة
�أعمال حول مو�ضوعات ذات اهتمامّ ،
منهج ًا جلمع البيانات لأهداف املراقبة والتقومي.
 التقومي التكويني ( :)Formative evaluationنوع منالتقومي يجرى خالل تطبيق الربنامج؛ لتقدمي املعلومات التي
ُوجه حت�سني الربنامج �أو امل�شروع ،ويركز التقومي التكويني
�ست َّ
على جمع البيانات حول عمليات الربنامج �أو امل�شروع ،حيث

ميكن �آنذاك القيام بالتغيريات والتعديالت التي يحتاجها
الربنامج �أو امل�شروع يف مراحله املبكرة ،وي�ستخدم التقومي
التكويني لتقدمي املعلومات االرجتاعية ملديري الربامج
واملوظفني الآخرين حول عنا�صر الربنامج الفعالة� ،أو تلك التي
حتتاج �إىل تغيري.
 الهدف النهائي (� :)Goalشرط �أ�سا�سيلرخاء الأفراد والعائالت واملجتمعات،
حيث يعك�س النتيجة املتوقعة من الربنامج
على املدى الطويل (�إن الهدف النهائي هو
ت�سل�سل الأهداف هرميا يف تركيبة الإطار
املنطقي) والهدف هو �أحد �أعلى درجات
النتائج التي ي�سهم فيها �صندوق الأمم
املتحدة لل�سكان مع جهود
ال�شركاء الآخرين.
 نتائج امل�شروع والربامجالطويلة الأمد (:)Impact
وهي عبارة عن التغريات
يف و�ضع ما �سواء �أكانت
�إيجابية �أو �سلبية ،خمطط
لها �أم غري خمطط،
مبا�شرة �أم غري مبا�شرة
والتي ي�ساعد الربنامج �أو امل�شروع على
حتقيقها.
 تقومي الأثر ( :)Impact evaluationنوعمن تقومي املردود الذي يركز على الت�أثريات
الوا�سعة� ،أو النتائج الطويلة الأمد لربنامج ما
فمث ً
ال ميكن �أن يظهر ت�أثري التقومي �أن تناق�ص ًا
يف معدل وفيات الأطفال الإجمايل يف جمتمع
ما كان �سببه املبا�شر برنامج ،مت ت�صميمه
لتقدمي عناية �صحية قبل الوالدة وخاللها
وبعدها ،ذات نوعية عالية مب�ساعدة م�سئولني
�صحيني مدربني.
 مقيا�س نوعي �أو كمي لأداء برنامج( :)Indicatorي�ستخدم لإثبات التغيري ،ومدى
التفا�صيل التي حققتها نتائج الربنامج ،وي�شار �إليها مب�صطلح
امل�ؤ�شرات القابلة للإثبات ب�شكل مو�ضوعي ( )OVIيف الإطار
املنطقي.
 املدخالت �أو املوارد املطلوبة (� :)Inputsسوا ًء كانت مالية�أو ب�شرية �أو تقنية �أو مادية �أو زمنية للقيام بالن�شاطات التي
يقدمها امل�شاركون ،يف الربنامج �أو جمتمعات �أو جمموعات
�أخرى.
 التح ّري ( :)Inspectionبحث خا�ص يف م�سرح ن�شاط مايهدف �إىل حل م�شكالت حمددة.
 التقومي غري امل�ستقل ( :)Internal evaluationتقوميُيجرِ يه �أ�شخا�ص �أو وحدة ما ،ويقدمون تقاريرهم �إىل �إدارة
املتربع �أو ال�شريك �أو النظري� ،أو �إىل املنظمة املنفذة �أو املطبقة
للم�شروع� ،أو الربنامج ،ويرتبط هذا التقومي بامل�شروع �أو
الربنامج الذي �سيتم تقيمه.

�أثنان وخم�سون عام ًا من العمل
املتوا�ص��ل ،م��ن بينه��ا خم�س��ة
وثالث��ون عام�� ًا م��ن العم��ل يف
جمال الدعوة ،وما يزال العطاء
م�ستمر ًا� ،شخ�صية ارتبط ا�سمها
بن�ش���أة اجلامعة ،وحمل لواءها
�إىل �شتى بقاع الأر�ض.
وباعتب��اره رم��ز ًا م��ن رم��وز
اجلامع��ة ،يحف��ظ ت�أريخها عن
ظهر قلب ،ويعرف دقائق الأمور
فيها ،كان لنا معه هذا اللقاء:
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ما هي �أبرز مالمح �سريتكم الذاتية؟
ال�شيخ حممد عثمان �أحمد �إ�سماعيل من مواليد اخلرطوم
بحري عام 1935م.
 املراحل التعليمية :الأولية والو�سطى والثانوية :مدار�س الأ�شرافباخلرطوم بحري و�أمدرمان ،التي �أ�س�سها ال�شيخ حممد عثمان
املريغني ،مل �أجل�س المتحانات ال�شهادة الثانوية ،لظروف �صحية،
امتدت ثالثني عام ًا.
 عملت معلم ًا باملدار�س الثانوية ب�إكمال الثانوي فقط ،يف بحريالأهلية الو�سطى ،ومدار�س اخلرطوم الأمريية ببحري �أي�ض ًا ،وبعثت
�إىل معهد بخت الر�ضا لتدريب املعلمني ،ثم عملت بها من العام
� 1960إىل 1962م.
 -يف عام  1963مت اختياري لتدري�س اللغة الإجنليزية يف املدار�س
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شخصية
العــدد

ال�شيخ حممد عثمان �أحمد �إ�سماعيل

الثانوية ،وذلك لنق�ص يف معلمي اللغة الإجنليزية،
ويف العام نف�سه بعثت �إىل اململكة املتحدة (بريطانيا)
للدرا�سة ،حيث نلت الدبلوم فوق اجلامعي ،وكان
وعدت ملوا�صلة التدري�س يف
ذلك يف عام 1965مُ ،
املدار�س الثانوية ،ويف العام  1967مت انتدابي للعمل يف
التلفزيون التعليمي عرب تعاون بني املجل�س الربيطاين
ووزارة الرتبية والتعليم حتى العام 1977م .وكان من
�أميز ال�شخ�صيات التي التقيتها يف تلك الفرتة �أذكر
منهم ال�سيد حممد عثمان املريغني ،وال�سيد حممد
�سر اخلتم املريغني ،وها�شم �سراخلتم املريغني،
وحممد ها�شم ،وعبد اهلل مكي �صادق.
 -يف العام 1977م مت �أن�شاء املركز الإ�سالمي
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وعينت رئي�س ًا
الإفريقيُ ،
ل�شعبة اللغة الإجنليزية،
ثم �أن�شئت �شعبة الدعوة
باملركز الإ�سالمي عام
وعينت رئي�س ًا
1981مُ ،
لها ،ثم ترقت ال�شعبة
�إىل مركز ثم �إىل
عمادة وكنت عميد ًا لها
يف العام 1990م.
جامعة �إفريقيا
العاملية ،ما ق�صتها و ما
دقائق الأحداث التي
�ساهمت يف ن�ش�أة اجلامعة
وتطورها وكيف كانت
م�سريتكم معها؟
 ق�صة املركز الإ�سالميالإفريقي بد�أت يف العام 1967م
من بع�ض اخلريين ،الذين
الحظوا وجود الطالب الأفارقة،
الذين يطلبون العلم يف جهات
متفرقة من ال�سودان ،ف�أرادوا جمعهم
يف مكان واحد .قام بت�أ�سي�س املركز
�سبع دول عربية ومببادرة كرمية من
الرئي�س الراحل جعفر منريي ،لتدري�س
�أبناء امل�سلمني الأفارقة ،والدول ال�سبع هي:
جمهورية ال�سودان ،جمهورية م�صر العربية،
اململكة العربية ال�سعودية ،دولة قطر ،دولة
الكويت ،دولة الإمارات العربية املتحدة،
ودولة املغرب ،وكانت �أهداف املركز
تعليم الطالب الأفارقة ،ون�شر الدعوة
الإ�سالمية يف �إفريقيا ،والتعاون مع
املنظمات الإ�سالمية يف �إفريقيا
لتحقيق تلك الأهداف ،ولكل دولة
مندوبان يف جمل�س الأمناء الذي

كان يجتمع مرتني يف العام ،يف اخلرطوم مرةً ،والدولة التي ترت�أ�س
الدورة مرة �أخرى ،وكانت ميزانية املركز بالدوالر.
ومن �أوائل امل�ؤ�س�سني للمركز الإ�سالمي ال�شيخ عبد الرو�ؤف
التكينة ،والأ�ستاذ عو�ض اهلل �صالح ،والدكتور حممد �صالح عمر
رحمهم اهلل ،والأ�ستاذ جعفر �شيخ �إدري�س ،وكان �أول مدير للمركز
الإ�سالمي الدكتور حممد �أحمد ياجي رحمه اهلل ،وكان الأ�ستاذ
ح�سن �أحمد احلاج نائب ًا للمدير لل�ش�ؤون العلمية ،والأ�ستاذ حممد
عربي حمي الدين نائب ًا للمدير لل�ش�ؤون الإدارية واملالية ،ومت
ا�ستيعاب ( )60طالب ًا من ال�سودان (جبال النوبة ،جنوب ال�سودان)،
تنزانيا ،كينيا ،يوغندا ،وكان باملركز ت�سعة معلمني وهم :الأ�ستاذ
�أحمد الب�شري بدوي كبري املعلمني ،والأ�ستاذ عبد اهلل حممد ال�صايف
رئي�س �شعبة العلوم ،ويعاونه الأ�ستاذ �سراج الدين زين العابدين،
والأ�ستاذ عمر ال�صديق لتدري�س اللغة العربية للناطقني بغريها،
والأ�ستاذ عبد الرافع حمد الأمني لتدري�س اللغة العربية والرتبية
الإ�سالمية ،والأ�ستاذ في�صل مو�سى لتدري�س التاريخ ،والأ�ستاذ عمر
النجومي للرتبية الفنية ،و الأ�ستاذ جاوي�ش للريا�ضيات ،و�شخ�صي
ال�ضعيف للغة الإجنليزية ،ثم جاء الأ�ستاذ املنا علي املنا لتدري�س
الريا�ضيات ،وتوفيق عبد اهلل ال�سنو�سي للغة الإجنليزية ،والأ�ستاذ
عبد العزيز حمي الدين احل�سني متعاون ًا.
خالل م�سريتكم هذه كيف ترون مراحل تطور اجلامعة؟
كان املركز يف مبنى كلية الرتبية حالي ًا ،وي�شمل املدر�سة ،املكتبة،
مكاتب الإدارة ،العيادة ،املخازن ،داخلية الطالب ،وقاعة الطعام،
و�أبرز طالب الدفعة الأوىل �صالح �سليمان عي�سى من دولة زجنبار،
الذي التحق بجامعة اخلرطوم كلية الآداب ،وكان الأول على دفعته،
ونال جائزة جامعة اخلرطوم ،التي كانت متنح لطالب واحد فقط
من جميع الكليات ،والطالب خليفة مولد مورويني من دولة تنزانيا،
وهو الآن بروف�سري بجامعة دار ال�سالم� .أما �أبرز طالب الدفعة
الثانية عبد الغني �أحمد حممد من دولة ت�شاد ،وهو الآن بروف�سري
يف جامعة نان�سي بفرن�سا.
يعد من �أهم �أهداف جامعة
ن�شر الدعوة الإ�سالمية ُّ
�إفريقيا العاملية ،كيف كانت ا�سهاماتكم يف هذا املجال؟
قام املركز بابتكار القوافل الدعوية �إىل �إفريقيا مرتني يف العام،
وكنت �أخرج با�ستمرار يف هذه القوافل الدعوية ،وزرت �أكرث من
ع�شرين دولة ،وهذه القوافل مازالت م�ستمرة �إىل اليوم ،وكان املركز
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يقيم الدورات التدريبية يف �إفريقيا مرتني يف العام.
ا�ستمر احلال حتى غزو العراق للكويت ،وت�سبب هذا الغزو يف
�أزمة �سيا�سية مما �أدى الن�سحاب الدول الأع�ضاء يف جمل�س الأمناء
من املركز ،ووقع العبء املايل على حكومة ال�سودان .بعد جميء ثورة
الإنقاذ الوطني يف العام 1989م مت تطوير املركز �إىل جامعة.
ما �أبرز ال�شخ�صيات التي كان لكم بها احتكاك يف م�سريتكم
باجلامعة؟
من �أبرز و�أميز ال�شخ�صيات يف تلك
الفرتة ،الربوف�سري الطيب زين العابدين
الذي جاء يف العام 1980م ،وقام بو�ضع
النظام الأ�سا�سي للمركز الذي وقع عليه
ر�ؤ�ساء �سبع دول عربية ،وكانت هناك
�شعبة التعليم ،و�شعبة الدعوة ،و�شعبة
البحوث والن�شر ،واخلدمات االجتماعية.
و�أي�ض ًا من ال�شخ�صيات �أخي ال�شهيد
الربوف�سري �أحمد حمجوب حاج نور،
الذي �أح�سبه �شخ�صية عظيمة جد ًا ،كان
ي�سكن مع الطالب يف الداخلية ،وكان
ي�أتي �إىل الداخلية يف �ساعة مت�أخرة من
الليل ،بعد �أن ي�صول ويجول يف جماالت
الدعوة باخلرطوم ،وي�صحو عند الثالثة
�صباح ًا ،ليقوم ب�إيقاظ الطالب حل�ضور
�صالة الفجر يف امل�سجد ،والغريب �أنك
جتده يف ال�صفوف الأخرية بعد �أن
ي�ضمن دخول جميع الطالب اىل امل�سجد،
وكان يل �شرف التعاون معه يف ت�أ�سي�س
جمعية القر�آن الكرمي باملركز ،والتي من
ثمارها �أن بع�ض الطالب نالوا جائزة
مكة للقر�آن الكرمي  ،نذكر منهم� :سيد
حبيب من جزر القمر ،و�سليمان عزيز
من تنزانيا.
كيف تقومون م�سرية عملكم
باملركز الإ�سالمي الإفريقي ،ومن
�أبرز الذين تخرجوا على يدكم؟
عملي باملركز �أفا�ض بالربكة علي
حياتي ،و�أذكر يف ال�سنة الرابعة جاءين
عر�ض من جمعية (اقرا اخلريية بجدة لأعمل بها) ،فا�ست�شرت �أحد
�أخواين ،وقال يل باحلرف الواحد (يا حممد عثمان لو داير القرو�ش
�أم�شي ،ولو داير الربكة اقعد) واخرتت البقاء باملركز الإ�سالمي لأنال
الربكة واحلمد هلل.
ظهرت يف العامل الغربي موجات الإ�ساءة للر�سول �صلى اهلل
عليه و�سلم� ،أحيان ًا بالر�سوم الكاريكتورية ومرة بالأفالم،
وغريها ،ما ر�أيكم يف ذلك ،وما العمل املنوط بكل م�سلم
للقيام به دفاع ًا عن الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ب�صفة
عامة ،ويف جامعة �إفريقيا العاملية ب�صفة خا�صة؟
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هذه من �سنة الدعوة �إىل اهلل �أن ي�ؤذوا الداعية ،ﭧ ﭨ ﭷ ﭸ

ﭹﭺﭻ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ
هذه احلملة الآن لأن الإ�سالم �صار ينت�شر يف �أوربا و�أمريكا مثل
انت�شار النار يف اله�شيم ،فارتاع �أعداء
الإ�سالم ،وال�سيما ال�صهاينة ،و بد�أوا
ينظمون هذه احلمالت �ضد الر�سول
(�صلى اهلل عليه و�سلم) والقر�آن الكرمي.
ويكفي �أنّ �أفذاذ العلماء يف �أوربا و�أمريكا
و�آ�سيا اعتنقوا الإ�سالم ،وهذا الذي �أزعج
�أعداء الإ�سالم.
�أرى �أن من واجب امل�سلمني �إبراز
عظمة القر�آن الكرمي ،و�إعجازه ،وروعة
�شخ�صية الر�سول (�صلى اهلل عليه
و�سلم) ،بكل الو�سائل .وجامعة �إفريقيا
العاملية ،جزى اهلل مديرها الأخ الربف�سري
ح�سن مكي كل خري ،لأنها قامت بتنظيم
امل�ؤمتر العاملي للقر�آن الكرمي ،والآن
اتخذت اخلطوات الالزمة لقيام م�ؤمتر
ال�سرية النبوية �إن �شاء اهلل يف �شهر يناير،
وهذا الذي يقوم به مدير اجلامعة واجب
كل امل�ؤ�س�سات التعليمية الإ�سالمية ،و�أرى
�أن ترتجم كتب امل�ؤمتر �إىل ُعدة لغات،
لتن�شر يف جميع �أنحاء العامل ،و�أي�ض ًا
بحوث م�ؤمتر ال�سرية القادم.
ماتقوميكم للن�شاط الدعوي الذي
يقوم به املركز الإ�سالمي؟
ن�شاط متميز داخلي ًا وخارجي ًا،
بتنظيم املخيمات والقوافل الدعوية،
حيث مي�ضي الطالب والأ�ساتذة ثالثة
�أ�سابيع يدعون �إىل اهلل ،وتتوجه ()19
قافلة �سنوي ًا ،كما يقوم املركز ب�إ�صدار
جملة درا�سات دعوية ،وهي حمكمة تن�شر فيها البحوث املختلفة يف
ال�ش�أن الإ�سالمي.
مباذا ت�شريون على �إدارة اجلودة يف تنفيذ املهام املوكلة
�إلها ؟
احليوي حتى خارج اجلامعة ،و�أن
تدريب العاملني يف هذا املجال
ّ
تت�سع يف عملها مبزيد من العاملني ،وميزانية �أكرب يف هذا املجال
احليوي.
كلمة �أخرية لتحرير وقراء اجلودة.
�أدعو بالتوفيق الكامل لكم ولهذا العمل املقدر العظيم.

لقاءات اجلودة مع أعضاء
هيئة التدريس باجلامعة
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�أقامت �إدارة اجلودة ومركز ترقية الأداء الأكادميي
ومب�شاركة من �إدارات املجمعات الثالثة باجلامعة ،لقاءين
تفاكريني مع �أع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعة ،ونورد هنا
ملخ�ص ًا ملا دار يف هذين اللقاءين:
لـقـاء �أ�ساتـذة املجمع ال�شرقي:
�أقيم اللقاء بقاعة االجتماعات بكلية الطب ،وكان ذلك يف
يوم الثالثاء 2012/4/24م.
وحتدث يف بداية اللقاء الربوف�سري عبد الرحمن �أبودوم
عميد معهد درا�سات الكوارث والالجئني ،مبين ًا �أنه و يف
�إطار البحث عن تطبيق معايري اجلودة وجدنا �أنف�سنا الهثني
للحاق بركب الدول املتقدمة؛ لأنه مل يكن هناك �أي تخطيط
�إ�سرتاتيجي قبل  30عام ًا ،كما �أننا بعيدون عن مواكبة التقدم
التكنولوجي.
وقال بروف�سري �أبودوم� :إن احلرب القائمة الآن هي حرب
امل�صالح ،وهي تع ُّد �أقوى �أنواع احلروب ،ولك�سبها ال بد من
الإتقان يف العمل ،و تعليم مفاهيم اجلودة للأجيال القادمة.
كما حتدث يف هذا اللقاء �أي�ض ًا د�.إدري�س على الطيب،
املحا�ضر بكلية ال�شريعة والدرا�سات الإ�سالمية ،عن اجلودة
من منظور �إ�سالمي ،رابط ًا بني الإتقان يف العمل و التم�سك
بال�شريعة الإ�سالمية ،م�ستد ًال بالآيات و الأحاديث التي حتث
على الإتقان واجلودة يف العمل.
وحتدث د .عبد املجيد عثمان ،املحا�ضر بكلية الطب،

مقرتح ًا قيا�س معايري اجلودة بالكليات املختلفة ،لال�ستفادة
من نتائجها يف كيفية الو�صول �إىل نتائج �أف�ضل م�ستقب ًال .كما
حتدث عن العبء الأكادميي على الأ�ستاذ اجلامعي ،الذي
يحتاج �إىل مراجعة ،رابط ًا ذلك ب�أهمية البحوث اجلامعية
يف التقومي ،باعتبارها من �أهم امل�ؤ�شرات املعتمدة يف قيا�سات
التقومي واجلودة ،وتعمل على حتقيق العاملية؛ لذلك البد من
مراجعة تكاليف البحوث اجلامعية.
وحتدث د.عمر �أحمد �سعيد عميد مركز ترقية الأداء
الأكادميي ومدير �إدارة اجلودة حول عمل الأ�ستاذ اجلامعي
يف ن�شر ثقافة اجلودة واالرتقاء بعاملية اجلامعة ،مو�ضح ًا
مفهوم العاملية ،ومقوماتها ،و�إ�سهام الأ�ستاذ يف توافر هذه
املقومات ،والعقبات التي حتول دون حتقيق العاملية.
وحتدث الأ�ستاذ حممد الإمام وقال �إن :اجلودة من �أهم
�أ�س�س ال�شريعة الإ�سالمية ،و�أن اجلودة لي�ست ن�شر ثقافة بل
تطبيق.
و�أو�ضح الأ�ستاذ عبد اهلل �صالح �أن هناك معايري لالرتقاء
ب�سلم العاملية وهي:
 -1كمية البحوث التي ترتبط باملجاالت العاملية .
 -2مدى �إنفاق اجلامعة على البحوث.
 -3م�ساعدة الطالب على البحث والن�شر و�إعطائه حافز ًا.
 -4ثم �ضرب مث ًال بجامعة اجلزيرة عندما �أن�شئت كانت
جامعة ريفية ،حيث يقوم الطالب بدرا�سة م�شكالت املجتمع
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من حولهم ويعملون على حلها.
ثم �أو�صى ب�إن�شاء مراكز لل�ضيافة ولكبار الزوار.
ويف تعقيب من الربوف�سري عبد الرحمن �أبو دوم ربط بني
التقوى والتقومي ،و�أ�شار �إىل مقولة د .عبد اجلليل النذير
الكاروري يف جمال اجلودة ب�أن م�شكالتنا لي�ست داخل
اجلامعات فقط ،بل على م�ستوى الدولة .وقال بروف�سري
�أبودوم� :إذا نظرنا من حولنا يف خلق اهلل ،ال توجد زاوية
قائمة ،وعند التقومي نحاول التقليد ال �أكرث.
و�أ�ضاف نحن نحتاج �إىل مراجعة فكرية التخاذ القرار
حتى يف جمال ال�سيا�سة ،لهذا فلنبد�أ من اجلامعات ،ونعمل
على تطويرها .فاجلامعات يف ال�سودان الآن ت�سقط املفاهيم
الرتبوية ،ويجب �أن نعيد �أ�سلوب الرتبية ،وامل�ؤ�س�سات
الأكادميية يجب �أن ت�ستجيب للم�شكالت وحلها ،وعلى
�إدارات اجلامعات �أن تهتم بق�ضية متويل البحوث ،و�أن تعمل
على توفري بيئة منا�سبة للبحث العلمي ،وحث الطالب على
الإبداع ،خا�ص ًة و�أن التميز من �أ�سباب االكتفاء.
مداخالت الأ�ساتذة:
 الأ�ستاذ اجلامعي حمبط وم�ستهلك وغري مقيم. يف جانب معينات العمل لي�س للأ�ستاذ و�سيلة نقل مريحة،وبع�ضهم ُي َد َّر ُ�س يف �أكرث من كلية ،مما ي�أخذ جل وقته.
 بع�ض العمداء ال يعطون تفرغ ًا مل�ستحقي درا�سة الدكتوراه�أو املاج�ستري ،ناهيك عن الدورات التدريبية.
 اجلودة تكامل بني الطالب والأ�ستاذ واملوظف والتقني� .أين�شريحة املوظفني والتقنيني من التدريب؟
 -متويل الدرا�سات العليا للمبعوثني �ضعيف جد ًا وغري
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م�شجع.
 يف اخلتام �أكد احل�ضور على �ضرورة تكرار مثل هذهاللقاءات وجتويدها لتعم الفائدة.
لقاء �أ�ساتذة املجمع الغربي ،وجممع الو�سط:
�أقيم هذا اللقاء بقاعة �إفريقيا للم�ؤمترات مبجمع الو�سط،
وكان ذلك يف يوم الأربعاء 2012/4/25م.
تر�أ�س هذه اجلل�سة الدكتور عبدالرحمن �أبوكدوك عميد
كلية الرتبية ،وابتدر النقا�ش فيها الربوف�سري حمجوب
حممد احل�سني نائب املدير لل�ش�ؤون الإدارية واملالية ال�سابق
واملحا�ضر مبركز البحوث.
وحتدث يف بداية اللقاء د.عمر �أحمد �سعيد عميد مركز
ترقية الأداء الأكادميي ومدير �إدارة اجلودة حول دور الأ�ستاذ
اجلامعي يف ن�شر ثقافة اجلودة ،واالرتقاء بعاملية اجلامعة.
كما حتدث يف هذا اللقاء �أ.د.حممود حمودة �صالح،
املحا�ضر بكلية ال�شريعة والدرا�سات الإ�سالمية ،عن اجلودة
من منظور �إ�سالمي  ،م�ستد ًال بالآيات و الأحاديث التي حتث
على الإتقان واجلودة يف العمل.
مداخالت الأ�ساتذة:
 خلق عالقة بني مركز تطوير الأداء الأكادميي ،ومراكزالتدريب ذات ال�صلة من خارج اجلامعة.
 متابعة الأ�ستاذ للتطورات يف جمال عمله بوا�سطة ال�شبكةالعنكبوتية.
 مواكبة ما يدور يف اجلامعات الأخرى من تطور عرباالطالع على الدوريات ،والكتب ،والبحوث املن�شورة.
 -مراجعة املقررات؛ لتواكب متطلبات �سوق العمل.

بقلم :د .نادية الصادق عبداهلل

كلية الطب
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تنتظره اجلامعة
م�ؤمتر ال�سرية وجمل�س الأمناء
�أ .حممد دفع اهلل حممد ال�صفراوي
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جامعة �إفريقيا العاملية ،م�ؤ�س�سة علمية ال تلني لها قناة يف جمال ن�شر
الدعوة الإ�سالمية ،تهتم بكل ما ي�ؤ�صل مل�سرية الإن�سانية بتجديد العهد،
والأوبة �إىل اهلل �سبحانه وتعاىل.
فلم يكد مير عام على م�ؤمتر القر�آن الكرمي� ،إال وت�أتينا نفحات
امل�ؤمتر الدويل الأول لل�سرية النبوية ال�شريفة ،املقام يف الفرتة من
� 30-29صفر 1434هـ املوافق 2013/1/12-11م ،حتت �شعار"تنزيل
مقا�صد ال�شرع وتعميق حمبة الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم " ،برعاية
كرمية من الأ�ستاذ علي عثمان حممد طه ،نائب رئي�س اجلمهورية،
ومب�شاركة �أكرث من �سبعني �شخ�صية �إ�سالمية.
يف جملة اجلودة العدد الثاين الذي �صدر بعد نهاية م�ؤمتر القر�آن
الكرمي ،وجهنا �س�ؤ ًال (�ص )11للربوف�سري ح�سن مكي حممد احمد،
مدير اجلامعة ،حول �إمكانية قيام م�ؤمتر عن ال�سنة النبوية ال�شريفة،
والذي �أكد فيه �أهمية قيام مثل هذا امل�ؤمتر ،وذكر �أن هناك م�ؤمتر
عن ال�سنة النبوية ال�شريفة ،يقام �سنوي ًا باململكة العربية ال�سعودية حتت
رعاية الأمري نايف بن عبد العزيز.
ونحن ن�شهد قيام م�ؤمتر ال�سنة النبوية ال�شريفة ،نتمنى التوفيق
للقائمني على �أمره ،كما نتمنى �أن يتنزل ف�ضله على اجلامعة خري ًا
وبركة ،وان نكون من الذين يتبعون منهج ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم.
 كذلك ت�شهد اجلامعة ويف نف�س التوقيت ،حدث ًا مهم ًا ،وهو اجتماعجمل�س الأمناء يف دورته التا�سعة ع�شر ،يوم ال�سبت � 30صفر 1434هـ
املوافق 12يناير 2013م ،وهو �أمر ينتظره من�سوبي اجلامعة مطلع كل
عام ميالدي ،ويتزامن قيامه هذه املرة مع م�ؤمتر ال�سنة وهذا ف�أل
ح�سن.
مع ترحيبنا الكامل بامل�ؤمترين هنا وهناك ،فان اجتماع جمل�س الأمناء
ي�أتي هذه املرة واجلامعة تواجه جمموعة من التحديات ،خا�صة فيما
يتعلق ب�إكمال املن�ش�آت ،و�سد العجز يف ميزانية اجلامعة ،وحت�سني
بيئة العمل ،و�أو�ضاع العاملني ،ونهم�س يف �أذن الإدارة ،والنقابة مع ًا،
�أن يجتهدوا ب�أن يخرج هذا االجتماع بجعل ير�ضي طموحات العاملني،
حتفيز ًا ملا �أوفوه من عمل يف العام املا�ضي ،ودفع ًا لهم لبذل املزيد من
اجلهد يف مقبل الأيام ،وفق اهلل اجلميع ملا فيه اخلري.
وت�شهد اجلامعة يف نف�س الفرتة م�ؤمتر ًا علمي ًا مهم ًا وهو م�ؤمتر"الأمرا�ض
يف �أفريقا" التي تقيمه جمعية طالب الطب الأفارقة بجامعة �إفريقيا
العاملية ،بالتعاون مع احتاد الأطباء ال�سودانيني ،وجمموعة من الأطباء،
و املهتمني بق�ضايا الطب يف �إفريقيا ،من داخل وخارج ال�سودان .نتمنى
�أن تكون خمرجاته �صحة وعافية على �أبدان القارة ال�سمراء.

من هنا وهناك

:

�إعداد �أ�.آمنة �إبراهيم عبد اهلل
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�أقامت اجلامعة بالتعاون مع �سفارة دولة �إثيوبيا بال�سودان ور�شة عمل
بعنوان «�أهمية �سد النه�ضة وت�أثرياته على ال�سودان وم�صر» بقاعة
�إفريقيا للم�ؤمترات مب�شاركة عدد من امل�س�ؤولني والوزراء واملهتمني من
ال�سودان و�إثيوبيا.
وقد طم�أن وزير املياه الإثيوبي ال�سيد اليمايو جتنو ،الذي �شارك
يف الور�شة ،ال�شعبني ال�سوداين وامل�صري من املخاوف التي تنتابهما
من قيام ال�سد ،م�ؤكد ًا عدم ت�ضرر البلدين حال قيامه .من جهته �أكد
الربوف�سري �سيف الدين ح�سني وزير الري واملوارد املائية ال�سابق� ،أن
قيام ال�سد ي�ساهم يف توفري الكهرباء مبقدار» »6000ميغاواط� ،إ�ضافة
�إىل زيادة الأرا�ضي الزراعية.
عقد مركز البحوث والدرا�سات الإفريقية يف الفرتة من 15-13
نوفمرب2012م ندوة تنامي ظاهرة املخدرات بني ال�شباب والطالب
بح�ضور البا�شمهند�س حممود �إبراهيم وزير الداخلية ،و ال�سيد الفاحت
تاج ال�سر وزير ال�شباب والريا�ضة ،و الأ�ستاذة �أمرية الفا�ضل وزيرة
الرعاية وال�ضمان االجتماعي.
كما �شارك يف الندوة كل من الدكتور اجلزويل دفع اهلل رئي�س جمل�س
الوزراء ال�سابق ورئي�س اللجنة القومية ملكافحة املخدرات والذي
قال»�أن درا�سة �أجريت على « »13جامعة باخلرطوم ،خل�صت �إىل �أن
هناك تعاطي للمخدرات بني طالب اجلامعات ،و�ستقوم درا�سة �أخرى
بوالية اجلزيرة.
وطالب ال�شيخ احل�سني على رئي�س منظمة نوافل اخلريات ب�ضرورة
�إدخال ق�ضية املخدرات يف املناهج التعليمية لأنها تدمر خليفة اهلل
على الأر�ض ،وهي اخطر من احلروبات ،واخطر من التباري المتالك

يتقدم مركز ترقية الأداء الأكادميي ،واجلودة
�إدارة ،وجملة ،ب�أحر التهاين للذين مت ترقيتهم من
�أع�ضاء هيئة التدري�س ،وهم:
• الدكتور بحر الدين عو�ض �شقف من �أ�ستاذ
م�شارك �إىل درجة �أ�ستاذ يف اجلغرافيا الطبيعية.
• الدكتور حامت عثمان حممد خري من �أ�ستاذ
م�شارك �إىل درجة �أ�ستاذ يف الإدارة العامة.
• الدكتور الأمني ال�صديق عو�ض الكرمي من
�أ�ستاذ م�ساعد �إىل �أ�ستاذ م�شارك يف املناهج وطرق
التدري�س.
• الدكتور تاج ال�سر عبد املطلب حممد فقري من
�أ�ستاذ م�ساعد �إىل �أ�ستاذ م�شارك يف القانون العام.
• الدكتور �سعيد اخلليفة عثمان من �أ�ستاذ م�ساعد
�إىل �أ�ستاذ م�شارك يف �أ�صول الرتبية.
• الدكتور نا�صر الطاهر الطيب من �أ�ستاذ م�ساعد
�إىل �أ�ستاذ م�شارك يف الكيمياء التحليلية.
• الدكتور حممد اجللي حممد �سليمان من �أ�ستاذ
م�ساعد �إىل �أ�ستاذ م�شارك يف االقت�صاد.
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الأ�سلحة.
و�شاركت يف الندوة اململكة العربية ال�سعودية بوفد �ضم رئي�س
جهاز مكافحة املخدرات باململكة اللواء عثمان نا�صر ،و�سفري خادم
احلرمني ال�شريفني بال�سودان ال�شيخ في�صل بن معال ،بالإ�ضافة �إىل
خرباء من م�صر واملغرب.
�أقامت �إدارة التقومي واالعتماد واجلودة خالل �شهر دي�سمرب 2012م،
ثالثة لقاءات مع املوظفني والعمال ،مبجمعات اجلامعة الثالثة ،حتت
عنوان “اجلودة يف تطبيق املعايري الأخالقية وال�سلوكية للمهنة من
منظور �إ�سالمي” ،وقد حا�ضر اللقاء الدكتور عمر احمد �سعيد عميد
مركز متام ومدير اجلودة ،وال�شيخ عبداهلل حامد حممد خري رئي�س
�إدارة املطلوبات ،و�ستقدم جملة اجلودة يف عددها القادم مب�شيئة اهلل
ملخ�ص ًا ملا دار يف هذه اللقاءات.
احتفلت �إدارة املوارد الب�شرية ،بح�ضور الربوف�سري حممد عثمان
حممد حمزة ،نائب املدير لل�شئون الإدارية واملالية ،والدكتور عمر
احمد �سعيد ،مدير �إدارة اجلودة ،والأ�ستاذ كمال الفا�ضل علي مدير
املوارد الب�شرية ،والدكتور جالل حممد �أحمد ،امل�شرف العام عن
الدورة نيابة عن دار الوثائق القومية ،ونفر من امل�سئولني باجلامعة،
بتخريج عدد من املتدربني الذين �شاركوا يف دورة “�إدارة امللفات
والأر�شيف” ،والتي نظمتها اجلامعة بالتعاون مع دار الوثائق القومية.
هذا وقد �أكد املتدربون ب�أنهم قد ا�ستفادوا من هذه الدورة بح�صولهم
على مهارات جديدة ،جاء ذلك على ل�سان الأ�ستاذ عبدالرحمن
حممد الو�سيلة ،املوظف مبركز متام ،الذي حتدث يف االحتفال نيابة
عن املتدربني� ،شاكر ًا القائمني على الأمر على ما بذلوه من جهد
لإجناح هذه الدورة ،خا�صة �إدارة املوارد الب�شرية ،وق�سم الأر�شيف،
متمني ًا �إقامة املزيد من الدورات التي ت�ساهم يف ترقية وجتويد العمل
باجلامعة.

• الدكتور امتياز احمد حكيم من �أ�ستاذ م�ساعد
�إىل �أ�ستاذ م�شارك يف التاريخ.
• الأ�ستاذ عثمان �سليمان عثمان من حما�ضر �إىل
درجة �أ�ستاذ م�ساعد يف املناهج وطرق التدري�س.
• الأ�ستاذة تهاين وداعة عثمان من حما�ضر �إىل
�أ�ستاذ م�ساعد يف مناهج وطرق التدري�س.
• الأ�ستاذة �إن�صاف يو�سف �إدري�س من حما�ضر
�إىل درجة �أ�ستاذ م�ساعد يف تعليم اللغة العربية
للناطقني بغريها.
• الأ�ستاذ الأمني حممد احمد اب�شر من حما�ضر
�إىل �أ�ستاذ م�ساعد يف تعليم اللغة العربية للناطقني
بغريها.
• الأ�ستاذ منري نا�صر حميدان من حما�ضر �إىل
�أ�ستاذ م�ساعد يف الأحياء الدقيقة.
• الأ�ستاذة هند م�أمون البحريي من حما�ضر �إىل
�أ�ستاذ م�ساعد يف وظائف الأع�ضاء.
• الأ�ستاذ عبد القادر حر�سي حممد من حما�ضر
�إىل �أ�ستاذ م�ساعد يف اجليولوجيا.

ترقيات
ترقيات
ترقيات
ترقيات
ترقيات
ترقيات
ترقيات
ترقيات
ترقيات
ترقيات

�إ�صداراتاجلامعةيفالفرتةال�سابقة

�إعداد� :أ.عز الدين علي عبد اهلل
تتجاوز �إ�صدارت جامعة �إفريقيا العاملية من الدوريات،
واملجالت ،والن�شرات الإخبارية ،الع�شرين �إ�صدارة ،ف�ض ًال
عن الكتب ،والكتيبات ،وغريها من املن�شورات .فقد �صدرت
للجامعة يف الفرتة املا�ضية جمموعة من الإ�صدارات ،نذكر

منها دوريات :الآداب ،واالقت�صاد ،واملركز الإ�سالمي ،ومركز
البحوث ،وكلية ال�شريعة بالإ�ضافة �إىل الزميلة النب�أ .وحتوي
هذه الإ�صدارات جمموعة من املو�ضوعات التي �شارك يف
كتابتها �أ�ساتذة من خمتلف التخ�ص�صات مما جعلها جديرة
باالطالع.

تهني �أ�سرة حترير جملة اجلودة زميلهم
الأ�ستاذ طارق فارو ق عبداهلل ،مبنا�سبة
قدوم مولوده «فاروق» جعله اهلل من �أبناء
الوطن ال�صاحلني ،و �أقر اهلل به عني والديه
و�أ�سرته.
تهني جملة اجلودة كلية درا�سات
احلا�سوب مبنا�سبة االحتفال بتخريج دفعة
جديدة من طالبها مع متنياتنا للطلبة
اخلريجني بالتوفيق.

بالفال والعديل والزين تهني
�أ�سرة املجلة الأخ �صربي ها�شم
مبنا�سبة زواجه مع متنياتنا له
بحياة زوجية �سعيدة.
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الئق
يف بع�ض الأحيان يكون ت�ص ّرف الإن�سان ٍ
ب�شكل غري ٍ
ُيجرح �أو ُيحرج الآخرين دون ق�صد� ،أو �أحيان ًا يتع ّر�ض
�صحيح
ب�شكل
ملوقف
البع�ض ٍ
حمرج وال يعرف كيف يت�ص ّرف ٍ
ٍ
ٍ
وجيد ،و�إذا كان معظمنا يت�ص ّرف بالفطرة فال يوجه �أ�سئلة
�شخ�صية للآخرين� ،أو ال يتدخل فيما ال يعنيه ،ويحاول �أ ّال
ب�شكل ي�شعرهم باحلرج ،وغري ذلك
يطيل النظر يف الآخرين ٍ
من ال�سلوكيات ،التي اكت�سبناها من خالل الرتبية وخربتنا
يف احلياة؛ �إ ّال �أنه يف ظل التط ُّور امل�ستمر للب�شرية وتعقيد
احلياة وا�ستخدام و�سائل االت�صال الإلكرتونية وخروج املر�أة
للعمل ،ظهرت الكثري من املواقف والعادات ،التي نحتاج فيها
�إىل امل�شورة ملعرفة ماهية الت�ص ُّرف ال�صحيح جتاه الآخرين.
ب�شكل
و�إذا كانت هناك مواقف نت�صرف فيها بتلقائية
ٍ
�صحيح� ،إ ّال �أن هناك مواقف �أخرى ن�صاب فيها باالرتباك،
ٍ
والئق يف
لذلك البد من معرفة كيفية الت�ص ّرف ٍ
ب�شكل جيدٍ ٍ
خمتلف املنا�سبات والأماكن العامة �أو يف املنزل �أو العمل،
لنكون عالقات �سو ّية مع الآخرين ،ونرتقي مب�ستوى معاملتنا
عن طريق انتهاج ال�سلوكيات اجليدة ،وال�صحيحة ،واملقبولة
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د .يا�سر �أبو ح�سن
كلية االقت�صاد والعلوم الإدارية وال�سيا�سية

لدى اجلميع.
تعود �أ�صل كلمة (�إتيكيت) �إىل جذورها الربيطانية يف
القرن الثامن ع�شر ،حني كانت بريطانيا �آنذاك قوة عاملية.
وات�سعت الكلمة لت�شمل م�صطلح احلياة الراقية كما ينبغي
�أن تكون خالل عهد امللكة فيكتوريا .والإتيكيت هو �آداب
التعامل� ،أو قواعد الت�شريفات التي تقوم على االحرتام،
وهو دليل يحكم ال�سلوك االجتماعي طبق ًا للمعيار التقليدي
املعا�صر يف املجتمع� ،سوا ًء �أكانت طبقة معا�صرة �أم
جمموعة؛ وغالب ًا ما يكون الإتيكيت ُعرف ًا غري مكتوب ،وقد
ي�ص ّنف يف ال�شكل املكتوب .والإتيكيت غالب ًا ما يكون انعكا�س ًا
ل�سلوك وتقاليد املجتمع .ومن املمكن �أن يعك�س رمز ًا �أخالقي ًا
داخلي ًا� ،أو �أن ي�سع �أكرث من ذلك مثل( :املو�ضة) .ظهرت يف
بريطانيا خالل القرن الثامن ع�شر �أفعال عدمية اجلدوى
مثل �أ�سلوب حمل كوب ال�شاي بال�صحن ال�صغري الذي
�أ�صبح مرتبط ًا بالطبقة الراقية .لهذا ف�إنه الآن ي�شار �إليه
بالإتيكيت �أو الثقافة ،لأن هذا لي�س �سلوك ًا عاملي ًا� ،إمنا هو
خمت�ص باملجتمع الربيطاين �أ�ص ًال.
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وقد دلت �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية على فنون الإتيكيت
عامة ،فمث ًال �إتيكيت الطعام حديث (ياغالم �سم اهلل وكل
بيمينك وكل مما يليك) ،ومن �إتيكيت املقابالت واملحادثات
حديث (تب�سمك يف وجه �أخيك �صدقة) وقوله تعاىل
(ف�إذا طعمتم فانت�شروا) .ومن �إتيكيت العالقات الزوجية
الأحاديث التي توجه بح�سن معاملة الزوجة والإح�سان �إليها
(رفق ًا بالقوارير)� ،إىل غري ذلك من فنون الإتيكيت ،التي
د ّلت و�أمرت بها ال�شريعة الإ�سالمية ،كالإح�سان �إىل اجلار،
و�إىل النا�س عامة ،وك�إكرام ال�ضيف ،وبذل الهدايا ،و�صلة
الرحم ،وبر الوالدين ،وغر�س القيم النبيلة ،واجلميلة
كال�شجاعة ،والأمانة ،والعدل ،واملروءة ،ون�صرة املظلوم،
والإف�ساح يف املجال�س وغريها.
كذلك ف�إن ال�شريعة الإ�سالمية ترى �أن كل النا�س �سوا�سية
ال فرق بينهم؛ كما �أو�ضح الإ�سالم قواعد ال�سالم والتحايا،
فلي�س ِّلم الراكب على املا�شي ،واملا�شي على القاعد ،وال�صغري
على الكبري ...وتكون التح ّية ب�أح�سن منها �أو ردها ،وتكون
امل�صافحة بالأيدي بني الأفراد هي ال�شائعة ،بحيث تكون
م�صحوبة بابت�سامة ُمر�ضية وات�صال ب�صري ُم�سامل؛ وذلك
لت�أكيد الود وتطوير العالقات احل�سنة بني الب�شر .وهناك
قواعد كثرية ومعامالت �شاملة �أو�صى بها الإ�سالم لتحديد
عالقات الب�شر مع بع�ضهم بع�ض ًا من �أجل التعاي�ش ال�سلمي،
و�ضمان ال�سالم االجتماعي .ك ّل هذه الإ�شارات تدل على
مدى اجلودة العالية يف فن التعامل بالإتيكيت يف الإ�سالم،
الذي �سبق قواعد الإتيكيت الربيطانية وغريها من الدول
املتقدمة ،هي موجودة ومت� ّأ�صلة يف الإ�سالم.
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الدكتور  -تاج ال�سر عبداملطلب حممد فقري
الأ�ستاذ امل�شارك بق�سم القانون
كلية ال�شريعة والدرا�سات الإ�سالمية

قراءات يف قانون العمل
احللقة الثالثة
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�أ�ضع بني �أيديكم �أعزائى القراء هذه احللقة الثالثة من هذه ال�سل�سلة،
التى ت�أتى عن قانون العمل ل�سنة 1997م و�سنتناول فيها التنظيم القانوين
يف ا�ستخدام الن�ساء والأحداث.
ف ّمما ال�شك فيه �أن الإ�سالم يحرتم املر�أة ،ويدعو للرفق بها ،كما يدعو
الإ�سالم �إىل الإهتمام بال�صغري والر�أفة به ،وال غرابة يف ذلك� ،إذ �أن
هذا الدين هو دين الرحمة ،املنزّل من عند الرحمن الرحيم ،وقد جاءت
الن�صو�ص ال�شرعية دالة على ذلك.
وعلى الرغم من �أن الإنفاق على املر�أة من واجبات الرجل �إال �أن الإ�سالم
مل مينع املر�أة من العمل ،بل قد يكون عمل املر�أة فى بع�ض احلاالت واجب ًا
عليها كال�ضرورة مث ًال لك�سب الرزق لرتبية �أطفال �أو عجزة ،ففي �سورة
الق�ص�ص جند قوله تعاىل فيما ورد على ل�سان ابنتى �شعيب عليه ال�سالم:
(قالتا ال ن�سقى حتى ي�صدر الرعاء و�أبونا �شيخ كبري) �آية رقم ( ،)23فكرب
�سن والدهما جعلهما تخرجان للعمل ،ولكن كما هو ثابت �أنّ هنالك �ضوابط
حول عمل الن�ساء والأحداث� ،إذ ال يجوز مث ًال تكليف �أي �شخ�ص بالعمل
فوق طاقته ،وفى ذلك يقول املوىل عز وجل( :ال يكلف اهلل نف�س ًا �إال و�سعها)
�سورة البقرة �آية رقم (.)286
وحول الأحداث �أو الأطفال جند �أن الإ�سالم قد اهتم بهم منذ �أن كان
حم ًال �إىل �أن يولد وي�صبح را�شد ًا ،ومن ذلك جند �أن الر�سول �صلى اهلل
عليه و�سلم يقول لنا�( :أكرموا �أوالدكم و�أح�سنو �آدابهم ،ف�إن �أوالدكم هدية
وح�سنه احلافظ ب�سنده ،كما يقول( :لي�س
�إليكم) رواه البيهقى والطربانى ّ
منا من مل يرحم �صغرينا) ،ومن الإح�سان �إىل الأطفال والرحمة بهم عدم
ت�شغيلهم مااليطيقون من الأعمال.
وعلى ذات النهج جند �أن امل�شرع ال�سودانى قد تناول فى �إطار الف�صل
الرابع من قانون العمل ل�سنة 1997م القواعد املتعلقة با�ستخدام الن�ساء
خ�ص�ص
والأحداث فى املواد من (19ـ ،)27واملالحظ �أن امل�شرع قد ّ
املادتني (19و )20للقواعد املتعلقة با�ستخدام الن�ساء� ،أما بقية املواد فى
هذا الف�صل فقد خ�ص�صت للقواعد املتعلقة با�ستخدام الأحداث ،ونوجز
ذلك فيما يلي:
�أو ًال :ا�ستخدام الن�ساء:
يف هذا املحور جند �أن امل�شرع ال�سودانى �أ�شار فى نطاق املادة ()19
املعدلة فى 2000/12/18م ،عقب �صدور قرار من ال�سيد واىل اخلرطوم
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مبنع الن�ساء من العمل فى طلمبات
الوقود ،والكافرتيات وبع�ض الفنادق .ومن
خالل قراءة الن�ص نرى �أن ما ورد فيه الميثل
�شروط ًا ال�ستخدام الن�ساء ،و�إمنا هو منع ا�ستخدام
الن�ساء يف �أعمال حمددة ،حيث �أن عبارة (�شروط ) ت�شري
�إىل �ضرورة توافر بع�ض ال�صفات فى ال�شخ�ص
وهنا نعنى بذلك املر�أة ،وعموم ًا ف�إن عنوان
هذه املادة الي�شري �إىل امل�ضمون ،وذلك
ح�سب تقديرنا ،وبناء على ذلك ف�إن الأعمال
التي ال يجوز ا�ستخدام �أو ت�شغيل الن�ساء فيها
هي:
 -1الأعمال اخلطرة.
 -2الأعمال التي حتتاج �إىل جمهود ج�سمانى كبري.
 -3الأعمال امل�ضرة بال�صحة كحمل الأثقال.
 -4الأعمال التي تكون حتت باطن الأر�ض �أو املاء.
 -5الأعمال التي تعر�ض عفتهن وكرامتهن للإمتهان �أو خد�ش
احلياء.
 -6الأعمال التي تعر�ضهن ملواد �سامة �أو م�ؤذية �أو ع�ضوية �أو
غري ع�ضوية مثل الر�صا�ص والبنزين وم�شتقاته والزئبق
وال�سينايد والكال�سيوم.
وامل�شاهد يف ذلك �أن كل الأعمال التى مينع
فيها �إ�ستخدام الن�ساء ،تخ�ضع يف تقديرها
لأهل اخلربة واالخت�صا�ص ،حيث مل
يتم و�ضع تعريفات لها .وفى �إطار
املادة ( )20قد تكلم امل�ش ّرع عن
مواعيد ت�شغيل الن�ساء وذلك
على النحو التايل:
 - 1مينع ت�شغيل الن�ساء فى
الفرتة من العا�شرة م�ساء
وال�ساد�سة �صباح ًا ،وي�ستثنى
من ذلك ت�شغيل الن�ساء فى الأعمال
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الإدارية واملهنية والفنية والأعمال التى
تكون فيها خدمات اجتماعية و�صحية.
�إىل جانب هذا اال�ستثناء يجوز للوزير
املخت�ص� ،أو الوايل بعد الت�شاور مع
اللجنة االحتادية �أن ت�سمح لأي فئة من
الن�ساء بالعمل لي ًال لتحقيق ال�صالح العام،
وذلك بال�شروط التى تراها منا�سبة .كما جند �أن
القواعد املقررة فى ا�ستخدام الن�ساء �ضرورة متتعهن
بفرتات راحة يومية التزيد فى جمملها عن �ساعة واحدة
مدفوعة الأجر وبناء على ذلك اليجوز �أن متتد فرتة العمل
بالن�سبة للن�ساء عن خم�سة �ساعات متوا�صلة بل البد �أن
تتخللها فرتة للراحة ،ويجب �أن تنتظم فرتات الراحة بحيث
متتد فرتة الراحة ملدة ن�صف �ساعة �أو �أكرث ،وهذا عن ا�ستخدام
الن�ساء والقواعد القانونية املتعلقة بها.
ثاني ًا� :إ�ستخدام الأحداث :
وقبل الدخول يف بيان القواعد القانونية املتعلقة
با�ستخدام الأحداث البد من تعريف احلدث:
فاحلدث مبوجب ن�ص املادة ( )4من القانون
ذاته هو كل �شخ�ص مل يبلغ ال�ساد�سة ع�شرة
من العمر ،واملالحظ �أن امل�شرع قد
�أحاط احلدث بجملة من القواعد
القانونية ،التي من �ش�أنها �أن
ت�شكل �ضمانة قانونية له،
حيث �أو�ضح فى نطاق
هذا القانون الأعمال
التى اليجوز ت�شغيل
الأحداث فيها ،هذا
�إىل جانب �ساعات
الأحداث
عمل
�إ�ضافة �إىل جملة
من الواجبات املفرو�ضة
رب العمل ،وقد جاء هذا
على ّ
املنع يف نطاق املادة ( )21حتت عنوان:
(�شروط ا�ستخدام الأحداث) وكما �أوردنا
�سابقا فان هذة العنوان غري معرب عن
حمتواه ،وكان من املفرت�ض ان يكون
عنوان هذه املادة (ما يحظر ا�ستخدام
الأحداث فيه من اعمال) حيث �أن هذه الت�سمية
�أن�سب ،وتتمثل الأعمال  -التي ال يجوز ت�شغيل الأحداث
فيها فيما يلي:
 - 1حمل الأثقال.
� - 2أعمال القيزانات البخارية ،و �أواين ال�ضغط.
� - 3أعمال �أفران احلديد وامل�سابك.
 - 4الأعمال التي تتم حتت باطن الأر�ض �أو املاء و�أعمال املناجم
واملحاجر.
 - 5الأعمال التي يدخل يف تركيبها الر�صا�ص وم�شتقاته.
 - 6الأعمال التي تعر�ضهم ملواد �سامة او موذية ع�ضوية او غري ع�ضوية
مثل الر�صا�ص و الزئبق و ال�ساينايد والكال�سيوم والبنزين وم�شتقاتها.

� - 7أعمال الأ�شعة والإ�شعاعات امل�ؤذية.
� - 8صيانة املاكينات و�سيورها.
فكل تلك الأعمال امل�شار �إليها ،تت�صف باخلطورة لكونها م�ضرة بال�صحة،
�أو حتتاج �إيل جهد ج�سماين� ،أو قد ت�ضر ب�أخالقهم .بل يجوز للوزير
املخت�ص �أو من يفو�ضه �أن يحدد �أي �أعمال �أو �صناعات ب�صفة خا�صة،
علي �أنها �أعمال ال يجوز ت�شغيل الأحداث فيها .ايل جانب ذلك فقد منع
امل�شرع ت�شغيل الأحداث ،الذين �أقل من الثانية ع�شرة من عمرهم وي�ستثني
من ذلك:
 .1مدار�س الدولة للتدريب.
 .2ور�ش التدريب لغري اغرا�ض الربح.
 .3العاملون مبوجب التلمذة ال�صناعية.
� .4أفراد عائلة �صاحب العمل الذين يعملون حتت �إ�شرافه ،يف من�ش�أة
الي�ستخدم فيها �أ�شخا�ص �آخرون.
ويجوز للوزير �أو من يفو�ضه بعد الت�شاور مع اللجنة �أن مينع ت�شغيل
االحداث دون �سن اخلام�سة ع�شرة يف ال�صناعات واملن�شات التي حتدد
بقرار منه ،ومع مراعاة القاعدة �أعاله فانه ال يجوز ت�شغيل حدث دون
اخلام�سة ع�شرة �إال �إذا كان له ويل امر يقيم معه يف منطقة العمل ،ويجب
�أن يوافق ويل االمر علي ت�شغيله ،حتى يكت�سب عقد العمل املربم مع
احلدث حجيته.
�ساعات عمل الأحداث:
منع القانون ت�شغيل االحداث ل�ساعات ا�ضافية وت�شغيلهم يف ايام
العطالت ،كذلك منع القانون تنازل احلدث عن اجازتة ال�سنوية او
تاجيلها او قطعها .ايل جانب ذلك وحول �ساعات عمل االحداث فقد
منع امل�شرع ت�شغيل االحداث الكرث من اربع �ساعات متوا�صلة ،بل البد من
�أن يتمتع خالل �ساعات عمله التي حددت ب�سبع �ساعات براحة مقدارها
�ساعة تكون مدفوعة الأجر.
واجبات �صاحب العمل:
ومن الأحكام املتعلقة با�ستخدام االحداث مبوجب قانون العمل ل�سنة
1997م جند ان امل�شرع قد الزم �صاحب العمل قبل ت�شغيل اي حدث بالآتي:
� .1إجراء فح�ص طبي كامل علي احلدث قبل ت�شغيله ،ويف فرتات دورية
بعد اال�ستخدام وا�صدار ال�شهادات الطبية الالزمة.
 .2و�ضع ن�سخة من االحكام اخلا�صة بت�شغيل االحداث واملن�صو�ص عليها
يف قانون العمل ،مبا يف ذلك عدد ال�ساعات وفرتات الراحة يف مكان ظاهر
فى مقر العمل.
� .3إخطار ال�سلطة املخت�صة �أو مكتب العمل املخت�ص ب�أي حدث ،تبدو
عليه بوادر الإنحراف كالعنف غري العادى �أو حماولة تدمري املواد �أو الآالت
�أو الإهمال املتكرر� ،أو املتعمد �أو الغياب املتكرر عن العمل دون عذر مقبول.
هذا وقد �أجاز امل�ش ّرع للوزير املخت�ص �أن ي�شكل جلان ًا خا�صة لأي
�صناعة �أو مهنة معينة ،لتحديد �شروط خا�صة لإ�ستخدام الأحداث فوق
�سن اخلام�سة ع�شرة من العمر ،وكذلك حتديد الأوزان ،وترفع اللجنة
تو�صياتها �إىل الوزير التخاذ القرار املقبول ب�ش�أنهما.
تلك هي الأحكام املتعلقة بالأحداث ،ومتى ثبت عدم لياقته للعمل
مبوجب �شهادة طبية ،فهنا ينتهي عقد العمل مع احلدث ،وبهذا يت�ضح
مدى اهتمام امل�شرع بالن�ساء والأحداث فيما يتعلق ب�إ�ستخدامهم فى
الأعمال ،ولي�س يف ذلك غرابة� ،إذ �أن امل�شرع ال�سوداين اهتم بالعمل
و�ضرورته ،وعدّه حق ًا من حقوق الإن�سان رج ًال كان �أو �إمر�أة حدث ًا �أم
خالفه.
و�سنوا�صل ب�إذن اهلل

أضواء على إدارة املوارد البشرية
الأ�ستاذ كمال الفا�ضل علي برنامج احلو�سبة الذي مت �إجنازه بنجاح
مدير �إدارة املوارد الب�شرية ميثل نقلة نوعية يف �أداء وعمل الإدارة
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العمل بجامعة �إفريقيا �شرف يتمناه الكثريون ن�سبة للر�سالة ال�سامية التي تتبناها اجلامعة
وهي ن�شر الدعوة الإ�سالمية ،ولأننا يف اجلودة نهتم مبدخالت العمل الإداري والأكادميي كما نهتم
مبخرجاته ،كان البد لنا �أن نلتقي ببوابة العمل وقلبه الناب�ض�،إنها �إدارة املوارد الب�شرية.
والتقينا �أو ً
ال بالأ�ستاذ كمال الفا�ضل علي مدير �إدارة املوارد الب�شرية الذي كان لنا معه هذا احلوار:
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*�إدارة املوارد الب�شرية كانت ت�سمى �شئون العاملني،
ما هي دواعي تغيري اال�سم؟
تقليدي ًا ميكن تعريف �إدارة �ش�ؤون العاملني ب�أنها الإدارة املعنية
بكل ما من �ش�أنه متكني املوظف من �أداء عمله ،ويتلخ�ص عملها
يف االختيار والتعيني والأجور ،والرتقيات  ....الخ ،.ومع التطور
الكبري الذي �شهده العامل يف �أخريات القرن احلادي والع�شرين
تطور مفهوم �إدارة �ش�ؤون العاملني �إىل �إدارة املوارد الب�شرية
و�أ�صبحت تهتم �إهتمام ًا كام ًال و�شام ًال بكل ما يهم املوارد
الب�شرية ملنظمة الأعمال وبذلك �صارت تعرف ب�أنها الإدارة
التي تهتم باقتناء العاملني وتنمية مهارتهم وقدراتهم وتهيئة
الظروف املالئمة التي ت�شجعهم على بذل �أكرب قدر ممكن من
اجلهد والعطاء.
بهذا املدخل ميكن �أن ن�شري �إىل �أن �إدارة �ش�ؤون العاملني
باجلامعة كانت تبا�شر وظائف التعيني والرتقيات والأجور،
�إىل غري ذلك من الوظائف ،غري �أنه عندما طرحت اخلطة
الع�شرية للجامعة (2010م – 2020م) للنقا�ش بادرات �إدارة
�ش�ؤون العاملني �إىل امل�ساهمة يف و�ضع التكلفة املالية املتوقعة
لتلك اخلطة خا�صة فيما يلي الف�صل الأول اخلا�ص بتعوي�ضات
العاملني وقامت بتخطيط للقوى العاملة خالل �سنوات اخلطة
وحتديد االحتياج املتوقع باالعتماد على ن�سبة الأ�ساتذة للطالب
حيث �أن اخلطة ت�ستهدف رفع عدد طالب اجلامعة من خم�سة
�ألف طالب �إىل ع�شرة �ألف طالب خالل �سنوات اخلطة الع�شر،
وكان ذلك اجلهد من �إدارة �ش�ؤون العاملني مبثابة �إ�ضافة وظيفة
التخطيط جلملة الوظائف التي تقوم بها الإدارة ومتثل تطور ًا
حقيقي ًا يف مهام و�أداء الإدارة� .أي�ض ًا �أ�ضافت الإدارة �إىل مهامها
ووظائفها وظيفة التدريب للعاملني من غري هيئة التدري�س حيث
�أن�ش�أت ق�سم ًا خا�ص ًا بالتدريب واقرتحت الئحة تدريب العاملني
من غري هيئة التدري�س لعام 2010م وبعد �إجازتها �شرعت
الإدارة يف و�ضع اخلطط اخلا�صة بالتدريب وميثل ذلك تطور ًا
جديد ًا يف �أداء الإدارة.
�إ�ضافة �إىل ما �سبق ف�إن برنامج احلو�سبة الذي مت �إجنازه
بنجاح ميثل نقلة نوعية يف �أداء وعمل الإدارة .لكل ذلك لأبد من
تغيري م�سمى الإدارة من �إدارة �ش�ؤون العاملني �إىل �إدارة املوارد
الب�شرية حتى يعك�س اال�سم اجلديد امل�ضمون احلقيقي للإدارة
وتطورها يف جانب الوظائف والأداء.
*ما هي مهام �إدارة املوارد الب�شرية؟
ميكن تلخي�ص مهام و�أن�شطة الإدارة يف الآتي:
 .1التخطيط للقوى العاملة وحتديد االحتياج كم ًا ونوع ًا.
 .2االختيار والتعيني والإحالل.
 .3حتديد حركة العاملني من خالل النقل والندب والإعارة.
 .4تدرج العاملني وترقياتهم.
 .5تقومي الأداء و�ضمان الكفاءة والفعالية.
 .6الأجور والرواتب واملخ�ص�صات.
 .7التدريب وتطوير الأداء والكفاءة.

 .8متابعة الت�أمني االجتماعي والرعاية ال�صحية .
*�إدارتكم من �أوىل الإدارات التي طبقت نظام
احلو�سبة ،كيف تقيمون هذه التجربة؟
برنامج احلو�سبة ميثل نقلة نوعية يف الأداء بالإدارة ومن
امل�ؤكد �أنه قد �ساهم يف تطوير العمل حيث �أ�صبح من املي�سور
احل�صول على املعلومات بال�سرعة والدقة املطلوبة �إال �أنه
تواجهنا م�شكلة يف جانبني:
الأول يتعلق بتوفري �أجهزة احلا�سوب والثاين يتعلق بعمل
ال�شبكة.
*ما هو واقع �إدارتكم الآن ،وما هي الر�ؤية امل�ستقبلية؟
ميكن القول ب�أن �إدارة املوارد الب�شرية الآن تتلم�س طريقها يف
االجتاه ال�صحيح وتخطوا خطوات واثقة نحو بلوغ الهدف وذلك
من خالل الهيكل الإداري اجلديد الذي �ساهم يف ان�سياب العمل
بال�سال�سة املطلوبة ومن خالل برنامج احلو�سبة الذي �ساهم يف
تطوير الأداء.
�أما الر�ؤية امل�ستقبلية فتبلغ مديات احللم باجناز مكاتب
بال �أوراق وذلك عن طريق التو�سع يف احلو�سبة للو�صول �إىل
حو�سبة الإجراءات الإدارية بالكامل واال�ستفادة الق�صوى من
التطور احلا�صل يف هذا املجال وذلك �إذا �ساعدتنا ظروف
البنية الأ�سا�سية املطلوبة لهذا امل�شروع ( توفري الأجهزة ،تطور
ال�شبكة ،تطور برامج احلو�سبة يف الإدارات الأخرى ،اكت�ساب
الوعي واملعرفة لدى الكوادر العاملة....الخ).
*ما هي توجيهاتكم للعاملني فيما يتعلق بان�سياب
العمل ب�صورة مر�ضية؟
ً
لكي ين�ساب العمل بال�صورة املر�ضية البد �أوال من االن�ضباط
يف العمل وذلك بااللتزام ال�صارم مبواعيد احل�ضور واالن�صراف
و�ضرورة تخ�صي�ص وقت العمل للعمل وال�شيء �سوى ذلك ،وبذل
اجلهد وتنمية روح االنتماء واملحا�سبة الذاتية للنف�س وا�ست�شعار
امل�س�ؤولية ور�سالة اجلامعة.
*�آليات تقومي �أداء العاملني املعمول بها الآن كيف
جتدونها وما هي نظرتكم لتطويرها؟
يتم تقومي �أداء العاملني بوا�سطة ا�ستمارات تقومي الأداء
ال�سنوية التي يكتبها الرئي�س املبا�شر مع تو�صية الرئي�س الأعلى
واعتماد رئي�س الإدارة ،من حيث ت�صميم اال�ستمارة والأ�سئلة
امل�ضمنة فيها املتعلقة بالتقييم ف�إن املعمول به حالي ًا لدينا متطور
جد ًا وميثل �آخر ما مت التو�صل �إليه يف هذا اخل�صو�ص ،لكن توجد
م�شكلة يف الطريقة التي متلأ بها هذه اال�ستمارات ،حيث �أن كثري
من الر�ؤ�ساء ال يهتمون بكتابة تقارير الأداء ويت�أخرون كثري ًا يف
ذلك ،و�آخرون يعبئون هذه اال�ستمارات كيفما اتفق وال يبذلون
جهد ًا لكتابة تقييم حقيقي مبني على املو�ضوعية والأداء الفعلي
للعامل .ون�سعى منى خالل نقا�ش داخل الإدارة وا�سع وم�ستفي�ض
�إىل اقرتاح �آلية ت�ضمن �أن يكون التقييم مو�ضوعي ومبني على
حقائق الأداء الفعلي وقابلة للرقابة.
بناء على
*جامعة �إفريقيا ،جامعة لها خ�صو�صيةً ،
ذلك كيف يتم اختيار العاملني بها؟
نعتقد �أن جامعة �إفريقيا العاملية لها خ�صو�صية تتمثل يف كونها
جامعة دعوية ر�سالية ال يقت�صر دورها يف اجلانب الأكادميي
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البحثي وبذلك لأبد يف خ�صو�صية يف
اختيار العاملني بها� ،إذ من املنطقي
وال�ضروري �أن يكون العاملون باجلامعة
من امل�ؤمنني بر�ؤيتها ور�سالتها حتى
ي�ساهموا يف حتقيق ذلك� .أعتقد �أن
العاملني البد �أن يكونوا ر�ساليني حيث ال
تتحقق ر�سالة �إال من خالل الر�ساليني.
على ماذا تعتمد �أ�س�س ومعايري
ترقيات العاملني؟
ترقيات العاملني من غري هيئة
التدري�س منذ العام 2006م تتم
بنظام التدرج بالقيد الزمني الذي مت
�إجازته يف عام 2006م و�ضمن بالئحة �شروط خدمة العاملني لعام
2010م ،وهو نظام يقوم على �أ�سا�س تدرج العاملني �إىل الدرجة
الأعلى بعد ا�ستيفاء ملدة القيد الزمني و�شروط الأداء املن�صو�ص
عليه يف الالئحة دون التقيود بوجود وظيفة �أعلى وهو بذلك قد
�ساهم يف حل �إ�شكالية االختناق الوظيفي التي كانت �سائدة قبل
اعتماده.
هل هناك تكد�س� ،أو ندرة يف الوظائف ،وما هي
جمهوداتكم ملعاجلة ذلك؟
توجد ندرة يف الكوادر العاملة يف بع�ض التخ�ص�صات مثل
ال�صيدلة وطب الأ�سنان واحلا�سوب وقد بادرت �إدارة اجلامعة
ال�ستحداث عالوات خا�صة للعاملني بتلك التخ�ص�صات بهدف
ا�ستقطابهم للعمل ،كذلك مت ا�ستحداث نظام التعاقد الف�صلي
ال�ستقطاب العاملني باجلامعات الأخرى واال�ستفادة من خدماتهم
وخرباتهم ب�شروط جمزية.
*ما هي الرتتيبات اجلارية بخ�صو�ص تدريب العاملني؟
بادرت �إدارة املوارد الب�شرية بعمل الئحة تدريب العاملني غري
هيئة التدري�س لعام 2010م ومتت �إجازة الالئحة من قبل �إدارة
اجلامعة .مبوجب تلك الالئحة مت ت�شكيل اللجنة العليا للتدريب
الإداري واملهاري والتي بدورها وبالتن�سيق مع �إدارة املوارد الب�شرية
قامت بو�ضع ت�صور عام لتدريب العاملني ومت �إعداد حقيبة تدريبية
متكاملة بغر�ض �إخ�ضاع �سبعمائة عامل وموظف لدورات تدريبية
والآن نحن بانتظار التمويل الالزم لل�شروع يف تنفيذ تلك الدورات.
*هل تقوم �إدارتكم بتقدمي �أي مقرتحات فيما يتعلق،
ب�إجور العاملني ،واحلوافز واملكاف�آت؟
يتحقق الر�ضا الوظيفي
للعامل عندما ي�شبع رغباته
االقت�صـــــــــادية واالجتمـــــــاعية
والنف�سية ،ويتلخ�ص دور �إدارتنا
يف حتقيق الر�ضا الوظيفي
ملن�سوبي اجلامعة من خالل
عدة حماور ت�شمل مقرتحات
�إدارتنا الهادفة �إىل م�ساعدة
�إدارة اجلامعة يف حت�سني و�ضع
العاملني من خالل �إعداد الت�صور
واخلطط لذلك �ضمت �إمكانات

36

اجلامعة وظروفها ،كذلك تهتم �إدارتنا
بامل�ساهمة يف و�ضع الت�صور لإدارة
اجلامعة فيما يحقق �شكل التنظيم
الإداري املنا�سب وخلق بيئة العمل
اجلاذبة التي ت�ساعد العاملني على
�إ�شباع رغباتهم االجتماعية والنف�سية.
*ما ر�ؤيتكم يف ق�ضية الكادر
املوازي؟
الكادر املوازي نظام معمول به يف
م�ؤ�س�سات التعليم العايل غري �أن وزارة
الرتبية والتعليم العايل قد �أ�صدرت
من�شور ًا منعت اجلامعات احلكومية
مبوجبه من �إن�شاء وظائف جديدة بنظام الكادر املوازي مع �ضرورة
حتقيق الوظائف القائمة ،نحن باعتبارنا جامعة غري حكومية غري
ملزمني بذلك لكننا دائم ًا نحاول قراءة النظم املعمول بها يف
اجلامعات الأخرى ونتبنى ما ينا�سبنا منها.
* كيف جتدون معينات العمل ،والكوادر الب�شرية
ب�إدارتكم؟
ب�صدد تقييم بيئة العمل ب�إدارة املوارد الب�شرية ن�ستطيع �أن
نقول �أن �أهم ما مييز العمل هو روح الفريق التي يتميز بها العاملون
واالن�سجام العايل لدى اجلميع واالن�ضباط والتفاين يف الأداء.
*ما هي �أهم املحاور التي تعملون يف تنفيذها يف
الوقت احلايل؟
نعمل حالي ًا �إىل �ضبط العمالة امل�ؤقتة باجلامعة من خالل
�إجراء عملية احل�صر بهدف عمل عقودات عمل لهم لتنظيم
�صرف ا�ستحقاقاتهم املالية و�إ�شراكهم يف الت�أمني االجتماعي
وو�ضع �إدارة اجلامعة �أمام �أعدادهم الفعلية ،كذلك نتابع العمل
يف الإعداد للدورات التدريبية حال توفر التمويل� ،أي�ض ًا نتابع
تطوير العمل يف برنامج احلو�سبة وتدريب العاملني لدينا على عمل
التحديثات ال�ضرورية الالزمة.
�أما ما ي�شغل بالنا حق ًا فهو �إدارة نقا�ش م�ستفي�ض داخل �إدارتنا
حول �آليات تقييم الأداء وحماولة �إيجاد طريقة ما جتعل منه تقيم ًا
حقيقي ًا مو�ضوعي ًا قاب ًال للمراجعة.
كلمة �أخرية:
ن�شكر جملة اجلودة و�إدارة التحرير فيها على هذه
الفر�صة للتعريف ب�إدارة املوارد الب�شرية وجهودها
ون�شيد ب�شكل املجلة من حيث
ال�شكل وامل�ضمون ونتمنى �أن نرى
تطور ًا بذات الدرجة يف �أداء
�إدارة اجلودة باجلامعة.
ا�ستطالع العاملني ب�إدارة املوارد
الب�شرية:
كما التقت اجلودة بالأ�ستاذ
حممد نور خلف اهلل ،نائب مدير
�إدارة املوارد الب�شرية ،و�س�ألناه عن
التطورات التي حدثت يف �إدارة املوارد
الب�شرية خالل فرتة عمله التي تزيد
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عن �ستة وع�شرون عام ًا ف�أجاب:
التحقت بهذه امل�ؤ�س�سة منذ �أن كانت ت�سمى باملركز الإ�سالمي
الإفريقي وتنقلت بني عدد من الإدارات و�أخري ًا �أ�ستقر بي املقام
ب�إدارة املوارد الب�شرية التي كانت ت�سمى �إدارة �ش�ؤون العاملني.
�إن التو�سع الذي طال هذه امل�ؤ�س�سة ال يخفى على العيان من
حيث الإدارات والكليات والأق�سام �إال �أن هذه الإدارة ظلت تعمل
بنف�س الكادر الب�شري الذي يعمل بكل ما �أوتى من طاقة دون
الو�صول للم�ستوى الذي ير�ضي طموحاتنا هذا من ناحية الطاقم
الب�شري.
�أما من جانب معينات العمل فقد �سعت الإدارة العليا للجامعة
�سعي ًا حثيث ًا ن�شكرها عليه ،يف مواكبة التطور الذي حدث يف العامل
وذلك ب�إدخال نظام احلو�سبة بهذه الإدارة وبد�أنا بداية طيبة
ولكن �سرعان ما عدنا �أدراجنا لعدة �أ�سباب �أهمها :عدم عمل
ال�شبكة بال�صورة املطلوبة ،ونق�ص الأجهزة ،ون�أمل يف التغلب على
هذه امل�شكلة.
ولأننا نع�شق هذه اجلامعة ،ويهمنا �أمرها ،فهناك بع�ض
امل�شكالت التي يجب �أن نتحدث عنها ب�شفافية ،منها:
 هناك فو�ضى �ضاربة يف تعيني العمالة امل�ؤقتة �إذ �أن كل م�سئوليف موقعه يعني كيف �شاء ،ومتى �شاء ،ويف�صل
كذلك ،مما ت�سبب يف جرجرة اجلامعة
�إىل مكتب وحمكمة العمل و�صندوق
الت�أمينات االجتماعية ،نتجت
من ذلك خ�سارة مالية كثرية
على اجلامعة.
 نق�ص ثقافة الإدارة،وفنونها لدى كثري
من امل�سئولني ،وعدم
تعاونهم مع �إدارة املوارد
لتنويرهم،
الب�شرية
و�أخذ م�شورتهم فيما
يتعلق باللوائح ،والقوانني
التي ت�ساعد يف اتخاذ
القرارات ال�صائبة وعدم
اهتمامهم بكتابة التقارير ال�سرية
التي ترتتب عليها كثري من املعامالت
ويت�ضرر كثري من العاملني جراء ت�أخرها
وين�صب الغ�ضب على �إدارة املوارد الب�شرية.
 ظاهرة جتديد اخلدمة بعد �سن التعاقد ،وهذه نتحدث عنهاوال حرج� ،إذ �أنها تتحكم فيها الأهواء ،والعالقات ال�شخ�صية،
والعواطف ،وال دخل مل�صلحة العمل فيها من قريب �أو بعيد،
والغر�ض الذي يجب من �أجله �أن يتم هذا اال�ستثناء يتمثل يف
ندرة التخ�ص�ص ،وال يوجد من يقوم به غري هذا ال�شخ�ص فهنا
حتتم ال�ضرورة ،وم�صلحة العمل التم�سك بهذا ال�شخ�ص رغم
بلوغه �سن التقاعد ،ومع ذلك لي�س �إىل ما ال نهاية ،بل يجب �أن
ت�سعى امل�ؤ�س�سة �سعي ًا جاد ًا لإيجاد البديل يف �أ�سرع فر�صة ممكنة
�سواء عن طريق التعيني �أو تدريب وت�أهيل �أحد الكوادر من داخل
امل�ؤ�س�سة ،ولكن باهلل ما هي م�صلحة العمل يف االحتفاظ بعامل
– غري ماهر – بعد بلوغه �سن التقاعد وحدث �أن مت �إنهاء عقد

بع�ض العاملني بعد بلوغهم �سن املعا�ش وبعد ت�سوية �أو�ضاعهم ،ثم
نتفاج�أ يف �إدارة املوارد الب�شرية با�ستيعابهم مرة �أخرى عن طريق
العمل باليومية.
 و�أخري ًا �أن جاز لنا التدخل يف �سيا�سة اجلامعة العليا �أدلف�إىل ال مركزية الإدارة� ،إي التق�سيم �إىل جممعات ،ن�أمل يف �إعادة
النظر يف الأمر و�إخ�ضاع التجربة للتقييم واملوازنة بني ال�سلبيات
وااليجابيات ،ومن وجهة نظري� ،أنها �أدت �إىل كثري من التدخل يف
االخت�صا�صات ،كما �أنها خلقت ترهل وظيفي مما زاد من الأعباء
املالية وكثري ًا ما حار بنا الدليل يف تبعية بع�ض الأمور.
كما التقت اجلودة بالأ�ستاذ عبد الوهاب �سيد عمر
من�شاوي ،رئي�س ق�سم الأ�ساتذة ،و�س�ألناه عن التطورات التي حدثت
يف �إدارة املوارد الب�شرية خالل فرتة عمله التي تزيد عن الع�شرة
�أعوام ف�أجاب:
لقد حدث تطور م�شهود انعك�س على كافة �أعمال الإدارة نتج عنه
جتويد يف الأداء ب�صورة ملمو�سة متثل يف ان�سياب العمل ب�صورة
�سل�سلة وتناغم تام بني العاملني بكافة الأق�سام .ففي ال�سابق كانت
تتم �أعمال الطباعة بال�صورة التقليدية عن طريق الآلة الكاتبة ،وما
ميثله ذلك من بطء وعدم �إتقان �إال �أنه بف�ضل النظرة الثاقبة
للإدارة العليا فقد مت �إدخال احلا�سوب يف كافة
الأق�سام من برامج معاجلة الكلمات و�إدخال
البيانات ال�شيء الذي �سهل كثري ًا من
خمرجات الأداء وما يلي ذلك من
�سهولة ا�ستدعاء البيانات واملعلومات
والإح�صاءات التي تطلب من حني
لآخر ما وفر كثري من اجلهد
والوقت وقلل كثري ًا من حركة
تداول امللفات هنا وهناك .كما
طر�أ تو�سع ملحوظ يف �سعة املكتب
وت�أهيله حيث كانت تت�سم بال�ضيق
والتكد�س مما يعيق احلركة ال �سيما
واملكاتب تعج باملراجعني على مدار
�ساعات العمل ،وهناك بع�ض املالحظات
التي نتمنى معاجلتها ملا لها من �أهمية وهي:
 .1تفتقر �إدارة اجلامعة عموم ًا �إىل عدم وجود هيكل
تنظيمي يحدد العالقات الوظيفية �أفقي ًا ورا�سي ًا وهو العمود الفقري
يف تنظيم وحتديد امل�سئوليات الإدارية لتفادي حدوث ت�ضارب يف
االخت�صا�صات والواجبات.
ً
 .2ت�أخري تنفيذ م�شروع الو�صف الوظيفي ي�ؤدي كثريا �إىل عدم
و�ضوح احلدود يف امل�ساحة الإدارية لكافة امل�سميات الوظيفية.
 .3ت�أخري �سداد م�ستحقات العاملني (غري املرتبات والأجور) من
حوافز عر�ضية و�أجر �إ�ضايف ي�ؤدي �إىل الكثري من عدم الر�ضا ،ال
�سيما فواتري الرعاية الطبية للعاملني الذين ي�ضطرون ال�ستعمال
�أدوية دائمة لأمرا�ض مزمنة لهم و�أ�سرهم.
و�أخرياً� :أن تكون را�ضي ًا عن �أدائك فهذا ال يعني �أن ال
ت�سعي �إىل املزيد من الر�ضا.

قطوف

العمل بالعلم
عن علي «ر�ضي اهلل عنه» �أنه ذكر فتن ًا يف
�آخر الزمان .فقال له عمر :متى ذلك يا
علي؟ قال�( :إذا تفقه لغري الدين وتعلم
العلم لغري العمل والتم�ست الدنيا بعمل
الآخرة).
رواه عبدالرزاق و�صححه الألباين
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وعن لقمان بن عامر قال :كان �أبو الدرداء “ر�ضي
اهلل عنه” يقول�( :إمنا �أخ�شى من ربي يوم القيامة
�أن يدعوين على ر�ؤو�س اخلالئق فيقول يل :يا
رب .فيقول :ما عملت فيما
عومير .ف�أقول :لبيك ّ
علمت).
�أخرجه الدارمي و�صححه الألباين
 وقال ابن القيم – رحمه اهلل – يف زاد املعاد:جهاد النف�س �أربع مراتب:
�إحداها� :أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين احلق
الذي ال فالح لها وال �سعادة يف معا�شها ومعادها �إال
به .ومتى فاتها علمه �شقيت يف الدارين.
الثانية� :أن يجاهدها على العمل به ،بعد علمه.
و�إال جمرد العلم بال عمل �إن مل ي�ضرها مل ينفعها.
الثالثة� :أن يجاهدها على الدعوة �إليه وتعليمه من
ال يعلمه ،و�إال كان من الذين يكتمون ما �أنزل اهلل
من الهدى والبينات وال ينفعه علمه وال ينجيه من
عذاب اهلل.
الرابعة� :أن يجاهدها على ال�صرب على م�شاق
الدعوة �إىل اهلل و�أذى اخللق ،ويتحمل ذلك كله هلل،
ف�إذا ا�ستكمل هذه املراتب الأربع �صار من الربانيني
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من حديث
األئمة
والعلماء

ف�إن ال�سلف جممعون على �أن العامل ال ي�ستحق �أن
ي�سمى رباني ًا حتى يعرف احلق ويعمل به ويعلمه،
فمن علم وعمل وع ّلم فذاك يدعى عظيم ًا يف ملكوت
ال�سموات).
من طرائف العلماء:
 ُ�سئل ال�شعبي :هل يجوز للمحرم �أن يحك بدنه؟قال :نعم ،قال :مقدار كم؟ قال :حتى يبدو العظم.
 �سئل الإمام ال�شعبي رحمه اهلل عن امل�سح علىاللحية؟ فقال :خللها ب�أ�صابعك ،قال ال�سائل� :أخاف
�أال تبلها ،قال� :إن خفت فنقعها من �أول الليل !
 عن حممد بن حميد قال  :حدثنا جرير قال  :جئناقاعدا يف ناحية فجل�سنا يف
يوما فوجدناه ً
الأعم�ش ً
ناحية �أخرى ،ويف املو�ضع خليج من ماء املطر ،فجاء
رجل عليه �سواد فلما ب�صر بالأعم�ش عليه فروة
حقرية قال  :قم عبرِّ ين هذا اخلليج ،وجذبه بيده
ان ا َّلذِ ي َ�سخَّ َر َلنَا َهذَ ا
(�س ْب َح َ
ف�أقامه وركبه ،وقال: ُ
ني) ،فم�ضى به الأعم�ش حتى تو�سط
َو َما ُكنَّا َل ُه ُمق ِْر ِن َ
َ
به اخلليج ،ثم رمى به وقال:( َو ُقل َّر ِّب �أ ِنز ْلنِي ُمنزَ ًال
ني) ،ثم خرج وترك امل�سود
نت خَ يرْ ُ المْ ُ ِ
نز ِل َ
ُّم َبا َر ًكا َو�أَ َ
يتخ َّبط يف املاء.
 �أخربنا ابن نا�صر ب�إ�سناد له عن �إ�سماعيل بنزياد قال  :ن�شزت على الأعم�ش امر�أتُه ،وكان ي�أتيه
رجل يقال له: �أبو البالد ..مكفوف ،ف�صيح ،يتكلم
بالإعراب ،يتطلب احلديث منه ،فقال له  :يا �أبا
علي و�ض َّيعت بيتي
البالد �إن امر�أتي قد ن�شزت َّ
وغ َّمتني ،ف�أنا �أحب �أن تدخل عليها فتخربها مبكاين
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من النا�س ومو�ضعي عندهم ،فدخل عليها فقال: يا
هنياه� ،إن اهلل قد �أح�سن ق�سمك ..هذا �شيخنا
و�سيدنا ،وعنه ن�أخذ �أ�صل ديننا وحاللنا وحرامنا..
ال يغرنك عمو�شة عينيه ،وال خمو�شة �ساقيه ،فغ�ضب
الأعم�ش ،وقال: يا �أعمى ..يا خبيث� ..أعمى اهلل
قلبك!! قد �أخربتها بعيوبي كلها ..اخرج من بيتي،
ف�أخرجه من بيته.
يوما �إىل ماء بالبادية،
 قال �أبو حنيفة :احتجت ًفجاءين �أعرابي ومعه قربة من ماء ،ف�أبى �أن يبيعها
�إال بخم�سة دراهم فدفعت �إليه خم�سة دراهم وقب�ضت
القربة ،ثم قلت :يا �أعربي ،ما ر�أيك يف ال�سويق (وهو
متر ُيخ َلط مباء �أو زيت �أو �سمن)؟ فقال هات ف�أعطيته
�سويقًا ملتوتًا بزيت فجعل ي�أكل حتى امتلأ ،ثم عط�ش
فقال� :شربة ،فقلت :بخم�سة دراهم ،فلم �أنق�صه من
خم�سة دراهم على قدح من ماء ،فا�سرتددت اخلم�سة،
وبقي معي املاء.
 جاء رجل �إىل �أبي حنيفة ،فقال له� :إذا دخلت النهرلأغت�سل ف�إىل القبلة �أتوجه �أم �إىل غريها ؟ فقال له:
الأف�ضل �أن يكون وجهك �إىل جهة ثيابك لئال ت�سرق .
 �س�أل رجل عمرو بن قي�س عن ح�صاة امل�سجديجدها الإن�سان يف خفّه �أو ثوبه �أو جبهته؟!
فقال له� :إرم بها ! فقال الرجل :زعموا �أنها ت�صيح
حتى ترد �إىل امل�سجد.
فقال عمرو بن قي�س :دعها ت�صيح حتى ين�شق حلقها.
قال الرجل� :أولها حلق؟ قال :فمن �أين ت�صيح �إذن !
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لأن ال�ضربة التي ال تقتلك تقويك ،ف ّان �ضربة الريموك كانت مبثابة تنبيه لتقوم الدولة بتقييم وتقومي دفاعاتها
اخلارجية والداخلية ،وكذلك (بتثقيف) عالقتها مع الغري ،خا�صة مع �إخوتنا من �إبراهيم عليه ال�سالم� ،أو من النيل .وبقدرة
اهلل ثم جهل الو�شاة ،فقد ال�ضربة عن امل�صنع ،ووقعت يف خمزن للذخرية.
ولنودع عام 2012م مبا كان فيه من علل و حوائج ،ون�ست�شرف متفائلني عام ًا وتر ًا ،ولتكن �أوىل �أمنياتنا يف العام 2013م �أن
ين�صلح حال البالد ،و�ساكنيها من العباد ،و�أن يحفظ اهلل بالدنا من كل �شر.
ونحن يف جامعة �إفريقيا �أحوج ما نكون �إىل وقفة لتقومي ما ّمر بنا يف العام 2012م على امل�ستوى الفردي وامل�ستوى العام،
ولينظر كل منّا �إىل ملف اجنازه يف العام املا�ضي ،ي�ؤكد على ما حتقق من اجناز ،ويعالج �أوجه الق�صور ،وان ي�ضع خطة للعام
املقبل مزينة بر�ضا اهلل ،وا�ست�شعار امل�سئولية ،وال�سعي لأداء �أمانة العمل على �أكمل وجه م�ستنري ًا بقوله �صلى اهلل عليه و�سلم
"�إن اهلل يحب �إذا عمل �أحدكم عم ًال �أن يتقنه".
كذلك ف�إن الإدارة مطالبة بتقومي �أدائها يف ال�سنة املا�ضية� ،أكادميي ًا و�إداري ًا ومالي ًا ،من الداخليات وحتى البوابات .وان يكون
�ضمن خطتها للعام املقبل حتقيق الر�ضا الوظيفي للعاملني ،و لعلمنا التام بان الإدارة ت�سعي دائم ًا لتقدمي ما هو �أف�ضل فلت�ضع
يف ح�سبانها:
وعني الر�ضاء عن كل عيب كليلة ولكن عني ال�سخط تبدي امل�ساوئا
فاالجنازات الكبرية تطفئ نورها بع�ض الهنات ال�صغرية ،وحتى ال تلتهم ال�شائعات احلقائق فال بد من التعامل ب�شفافية ،و�أن
تكون هناك بيانات ت�شرح �أ�سباب الق�صور فيما يتعلق بتطلعات العاملني ،وق�ضايا اجلامعة ،فما تزال هناك عالمات ا�ستفهام
حول منحة الرئي�س ،و�شح الدعم يف رم�ضان والعيدين ،وغريها الكثري ،وغياب املعلومة ال�صحيحة يفتح الباب �أمام التكهنات
املغلوطة التي تزعزع الثقة بني القيادة ،ومر�ؤو�سيها.
ونتمنى يف العام املقبل �أن تعيد الإدارة النظر يف املرتبات بعد �أن �أ�صابها الوهن �أال تفّرق يف املنح والهدايا بني العامل واملوظف
والأ�ستاذ ،فكلهم ي�أملون ،وان يقرتب جمل�س الأمناء من العاملني ،ويقدم دعم ًا مبا�شر ًا بعد �أن جفاهم �سنني عددا ،و�أن تبد�أ
الكليات املقرتحة طور التكوين ،و�أن يكتمل البناء الإداري واال�ستثماري للجامعة ،و�أن ت�سري الركبان �إىل الهجرة ت�أكل من
مزرعة اجلامعة ،وتهوي �إليها �أفئدة من النا�س ،و�أن يحفظ اهلل اجلامعة من املفا�سد ،ما ظهر منها و ما بطن ،اللهم �آمني.
ك�سرة:
 تعتمد اجلامعة ،وبن�سبة كبرية يف مواردها على ر�سوم قبول الطالب ،وهذا �أمر معمول به يف كل اجلامعات ،التي تتناف�س عليجذب الطالب ،وذلك عن طريق جتويد الأداء ،وحت�سني ال�صورة الذهنية ،ومن دون �شك قبول طالب يف الكلية ،ثم ا�ستبعادهم،
يتنافى و�سمعة اجلامعة ،وي�شو�ش �صورتها ،بعد �أن فوتت على �أولئك الطالب فر�صة القبول يف جامعات �أخرى ،ولتكن هناك
مراجعة لهذا الأمر حتي يتم ت�سويق اجلامعة ب�صورة زاهية.
 انقطع التوا�صل بني وحدات اجلامعة املختلفة ب�سبب اختفاء "ا�سكرات�شات" الهواتف الثابتة املوجودة باملكاتب ،وهي و�سيلةات�صال مهمة يف ت�سيري دفة العمل ،خا�صة �أن و�سائل االت�صال الأخرى حتتاج �إىل قدر من املعرفة� ،إن توافرت ،مما ي�ضطر بع�ض
العاملني �إىل ال�صرف من �أموالهم ،وحتويل "الر�صيد" الجناز مهام اجلامعة امللحة� ،أو ترتيبات العمل التي ال حتتمل الت�أخري.
Mouhamed00000@hotmail.com
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