" �أن تطالع قراءها ،مرة �أخرى ،ب�إ�صدارتها
ي�سر "جملة
الثامنة متزامنة مع اجتماع جمل�س �أمناء اجلامعة املبارك ،الذي
ي�شكِّل يف مطلع كل عام ميالدي حراك ًا �أكادمي ّي ًا و�إداري ًا ينتظم هذه
امل�ؤ�س�سة العمالقة.
لهذا حر�صنا على �أن تعرب هذه الإ�صدارة اجلديدة عن كل جديد
يف الوحدات والن�شاطات التي ت�ضيف �إىل اجلامعة مزيد ًا من الأَلق،
والإ�شراق يف عطائها.
حر�صنا يف هذا العدد �أي�ض ًا على احلفاظ على ُهوية املجلة النابعة
من ا�سمها ممثلة يف لقاءات اجلودة ،وا�ستطالعاتها التي تن�شر املفيد من
التجارب ،واخلربات لأعالم اجلامعة من الأكادمييني ،والإداريني و�أهل
الإجناز من �أبنائها.
عملنا يف هذه الإ�صدارة �أي�ض ًا على تعزيز الأبواب ،والأعمدة الثابتة
مبا ين�شر ثقافة اجلودة ،وير�سخ من معانيها ،ومعايريها وم�ؤ�شراتها.
�أ ّما اجلانب الأخباري والإعالمي من املجلة فقد حافظنا على طابعه
املعهود بح�سبانه مر�آة يطلع القراء من خاللها على غزارة ن�شاط اجلامعة
وتنوعها حملي ًا و�إقليمي ًا وعاملياً.
وختام ًا ن�شكر للإخوة امل�شاركني ،حر�صهم على الإ�سهام باملو�ضوعات
واملقاالت ال ِّقيمة ،متطلعني �إىل املزيد من جميع قرائنا داخل اجلامعة
وخارجها ،من �أجل ازدهار اجلودة ،وارتقائها ،مع �أمنياتنا لكم جميع ًا
بت�صفح هاين و�سعيد لعددنا اجلديد.
رئي�س التحرير
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�أ�ستاذ م�ساعد

مركز الدرا�سات الن�سوية والعلوم الأ�سرية

ُيع����اين الكثريون من �ضي����ق الوق����ت ,وي ّرجعون
ذل����ك �إيل ك��ث�رة الأعم����ال الت����ي يقوم����ون به����ا
مقارنة بالوقت املتاح لهم ,فهم ي�سعون لينجزوا
�أعمالهم كلها ولكنهم يف�شلون؛ لأن الوقت مي�ضي
وال ينتظره����م حت����ى يتم����وا
الأعمال جميعها .رمبا يتموا
�أعمالهم يف الزمن املحدد،
لكن دون امل�ستوي املطلوب.
يعتق����د بع�����ض النا�����س �أن
�أعماله����م �أ�صبح����ت كث��ي�رة
ويعتق����د �آخ����رون �أن الوقت
�أ�صبح قليال.
�سبح����ان املعب����ود ال����ذي
�س����اوى بني عب����اده جميعهم
يف الوق����ت بدرج����ة واح����دة
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! كي����ف ي�ستطي����ع بع�����ض النا�س �إمت����ام �أعمالهم
يف الوق����ت املت����اح؟ يتخل����ف النا�����س بع�ضهم عن
بع�����ض يف ا�ستخ����دام الوق����ت� ,إذن اخللل يكمن
يف الإن�س����ان نف�س����ه فالوقت ثابت من����ذ ميالده,

بتطبيق العمليات الإدارية :التخطيط ،والتنظيم،
والتوجيه ،والرقابة.
�أوالً :ن�ستخ����دم عملية التخطي����ط بتوزيع الوقت
علي مراحل تك����ون حمددة بف��ت�رة زمنية معينة,
كل فرتة لإجناز عمل معني.
ثانياً :ن�ستخ����دم عملية التنظيم بتوزيع الأعمال
 بع����د حتديده����ا  -عل����ي املراحل الزمني����ة� ,أيارتباط املهمة بالوقت املحدد.
ثالث��اً :ت�أتي بعد ذلك عملية التوجيه والتي تبني
كيفية ت�أدية الأعمال.
رابعاً :جت����يء عملية الرقابة علي الأعمال والتي
تك�شف لنا الأخطاء ,ومتنع حدوثها م�ستقب ً
ال.
ين�ص����ح با�ستخدام مذك����رات خمت�صرة لتدوين
الأعم����ال املطل����وب �إجنازها مع و�ض����ع تقديرات
واقعي����ة للزم����ن ع����ن كل عم����ل .كما ميك����ن عمل
تنبيه����ات �صوتية للتذكري .كما يجب علينا معرفة
م�ضيعات الوقت لتجنبه����ا ثم العمل علي الق�ضاء
عليها وبذا يكون اال�ستفادة من كل الأوقات.
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والأعم����ال املوكول����ة �إليه هي مه����ام ملزم
ب�أدائها بتع����دد م�صادر �إلزامه����ا .موازنة
الأعمال والوقت بي����د الإن�سان وحده ,وهو
ال����ذي يقدر تق�سيم الأعم����ال املوكولة �إليه
علي الوقت املتاح له وا�ستثمار الوقت فيما
هو مفيد وب�إمكان����ه ذلك كيفما �شاء .هذا
الأمر يعرف با�سم "�إدارة الوقت".
ق����ر�أت كثري ًا ع����ن مو�ضوع �إدارة الوقت,
فوج����دت �أن معظ����م الكتاب����ات تركز علي
�إدارة الوقت للإن�سان بو�صفه مدير ًا للعمل
الوظيفي فقط ,فتوجه����ه �إيل كيفية �إدارة
�أعم����ال م�ؤ�س�ست����ه .قلم����ا وج����دت كتابات
تتناول �إدارة وقت الإن�سان يف احلياة كلها،
وربط �إدارة الوقت بتجويد الأعمال ولي�س
�إكمالها يف الوقت املحدد.
الوق����ت من �أعظ����م نعم اهلل -عز وجل-
علين����ا؛ ل����ذا فه����و �أعظم ث����روة يف حي����اة الإن�سان
فيجب عليه املحافظة علي هذه النعمة العظيمة.
لق����د �أق�سم اهلل – �سبحانه وتعاىل– بالوقت مثل
اللي����ل ،والنهار ,والع�ص����ر ,والفج����ر ,وال�ضحى,
تنبيه ًا لنا علي �أهمية الوقت يف حياتنا .وال نن�سي
ق����ول الر�سول الك����رمي � -صلي اهلل علي����ه و�سلم :
"نعمتان مغبون فيهما كثري من النا�س :ال�صحة
والفراغ" رواه البخاري .واملقولة ال�شائعة :الوقت
كال�سيف �إن مل تقطعه قطعك.
كي����ف ي�ستغل الإن�س����ان وقته وينظم����ه؟ يتم ذلك
بتنظي����م الوق����ت ,وتق�سيم����ه ,في�ساع����د ذل����ك يف
احلف����اظ عل����ي الوق����ت وا�ستخدام����ه اال�ستخدام
الأمث����ل ،لأن ا�ستخدامه يب��ي�ن الفرق بني الإجناز
والإخف����اق ،كذلك ينبغي اغتن����ام الوقت واحلذر
م����ن �إ�ضاعته .ومن فوائد تنظي����م الوقت حت�سني
جودة العمل.
�أق����دم  -فيما يلي  -طريق����ة عملية لإدارة الوقت
يف �سبي����ل �أداء الأعم����ال بج����ودة عالي����ة؛ وذل����ك

�ضمن زيارته التفقدية

رئي�س اجلمهورية ي�شيد بتطور مزرعة اجلامعة
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�أ�شاد ال�سيد امل�شري عمر ح�سن �أحمد الب�شري رئي�س
اجلمهوري���ة ،راع���ي اجلامع���ة ،بالتق���دم الكب�ي�ر الذي
ت�شهده مزرعة اجلامعة يف كافة جوانبها ،جاء ذلك يف
اط���ار زيارت���ه التفقدي���ة ملزرع���ة اجلامع���ة بالعيلف���ون
مبرافق���ه عدد من الوزراء االحتاديني والوالئيني ،حيث
كان يف ا�ستقبالهم الربوفي�سور كمال حممد عبيد مدير
اجلامعة وعدد من امل�س�ؤولني باجلامعة واملزرعة.
وكان ال�سيد رئي�س اجلمهورية قد زار مزرعة اجلامعة
يف يوم ال�سب���ت  22نوفمرب2014م يرافقه الأ�ستاذ علي
كرتي وزير اخلارجية ،والدكتور في�صل ح�سن �إبراهيم
وزي���ر ال�ث�روة احليواني���ة وال�سمكي���ة ،والأ�ست���اذ مدثر

عب���د الغني وزي���ر الزراعة بوالي���ة اخلرطوم اىل جانب
الربوفي�س���ور خمي����س كجو كن���دة وزير التعلي���م العايل
ال�سابق.
وا�ستم���ع الوف���د يف بداي���ة زيارت���ه اىل تقري���ر مف�صل
ع���ن املزرع���ة ومراح���ل تطوره���ا قدم���ه الربوفي�س���ور
كم���ال حمم���د عبي���د مدير اجلامع���ة والأ�ست���اذ حممد
عبد املعروف مدير �إدارة امل���وارد واال�ستثمار والأ�ستاذ
البهاري الطيب م�شرف املزرعة.
واختتم ال�سيد رئي�س اجلمهورية والوفد املرافق زيارته
بط���واف عل���ى الأق�سام الت���ي ت�شملها املزرع���ة ب�شقيها
احليواين والنباتي.

أخبــــــار ومناشــــط
يف دورة مهارات عمل امل�سجل بجامعة �إفريقيا

مدي��ر اجلامعة ي�شيد بـ

ويب�شــــر بتح�سني الو�ضع املادي للعاملني

�أ�ش ��اد بروفي�س ��ور كمال حممد عبي ��د مدير جامع ��ة �إفريقي ��ا العاملية وقامت �إدارة اجلودة بتكرمي الدكت ��ور احمد الريح يو�سف ،والأ�ستاذ طارق
باجله ��د الكب�ي�ر الذي تبذل ��ه �إدارة اجل ��ودة وترقي ��ة الأداء يف تطوير فاروق عبداهلل حيث �شرف اليوم اخلتامي الدكتور �سمري قر�شي حممد نائب
العم ��ل باجلامع ��ة خا�ص� � ًة يف جم ��ال التدري ��ب .ج ��اء ذل ��ك يف حف ��ل توزيع املدير لل�شئون العلمية والثقافية وعدد من عمداء الكليات.
ال�شه ��ادات يف خت ��ام ال ��دورة التدريبي ��ة «مه ��ارات عمل امل�سج ��ل يف جامعة
�إفريقي ��ا العاملي ��ة» م�ضيف� � ًا �إىل �أن �إدارة اجل ��ودة تن ِّفذ امله ��ام املوكولة �إليها
كورت للتفكري يف مزرعة اجلامعة
ب�سرعة مهما كان �ضيق الوقت املخ�ص�ص لذلك ،كما ظهر يف تنفيذها لدليل �أكمل ��ت �إدارة اجل ��ودة وترقية الأداء برناجمها التدريب ��ي مل�سجلي اجلامعة
اجلامعة 2014م خالل �شهر واحد فقط ،مقدم ًا �شكره للعاملني باجلودة .بدورة �أخرى للمجموعة نف�سه ��ا عن «كورت التفكري» �أقيمت يف �صالة الزوار
َّ
وب�ش ��ر �سيادته العاملني يف اجلامعة بان �إدارت ��ه مهمومة بتح�سني الو�ضع يف مزرع ��ة اجلامعة يف ي ��وم ال�سبت املواف ��ق2014/11/29م ملدة يوم كامل
امل ��ادي للعامل�ي�ن يف اجلامع ��ة م ��ن خ�ل�ال جلنة كون ��ت خ�صي�ص� � ًا ملراجعة �شرفه ��ا ح�ضور ًا ال�سيد مدير اجلامعة ونفذه ��ا الطاقم التدريبي يف اجلودة
املرتب ��ات ،م�ؤك ��د ًا على �أ ّنه ��ا �ست�شهد زي ��ادة ملحوظة بداية الع ��ام2015م ،بالتعاون مع امل�سجلني و�إدارة املزرعة.
م�شري ًا �إىل �أنَّ �إدارته ت�سعى هذه الأيام �إىل دفع فروقات العاملني.
وطالب �سيادته العاملني ببذل املزيد من اجلهد يف تطوير العمل باجلامعة
�شكر وعرفان
ً
ً
م�ؤكدا على �أهمية دور امل�سجل يف م�سرية العمل الأكادميي يف اجلامعة متمنيا واجل ��ودة �إذ ت�سعد بالثن ��اء الذي وجدته
�أن يقوم املتدربون بتطبيق املهارات التي اكت�سبوها خالل هذه الدورة.
م ��ن �إدارة اجلامع ��ة ف�إنه ��ا تتق ��دم بوافر
يذك ��ر �أن ه ��ذه ال ��دورة �أقيم ��ت يف قاع ��ة النجا�ش ��ي يف الف�ت�رة من -16
2014/11/20م وحا�ضره ��ا الربوفي�س ��ور عمر احمد �سعي ��د رئي�س الإدارة ،ال�شك ��ر واالمتن ��ان للعامل�ي�ن يف املكت ��ب
والدكتور عمر مو�س ��ى احل�سن املدرب ب�إدارة اجلودة ،والدكتور �أحمد الريح التنفيذي وخا�صة الأ�ستاذ �أ�سامة مريغني
يو�سف عميد كلية الرتبية ،والأ�ستاذ طارق فاروق عبداهلل رئي�س �إدارة تقانة مدي ��ر املكت ��ب التنفيذي ملا وج ��دوه منهم
م ��ن تعاون كبري يف الن�شاط ��ات كا ّفة التي
املعلومات.
وا�ستهدفت ال ��دورة امل�سجلني وم�ساعديهم يف كلي ��ات اجلامعة ووحداتها تقوم به ��ا �إدارة اجل ��ودة ،وت�شمل �سحابة
العلمي ��ة ،حي ��ث �شارك فيه ��ا( )32متدرب ًا كما �ش ��ارك فيه ��ا الأ�ستاذ كمال االمتن ��ان كذل ��ك �إدارة قاع ��ة �إفريقي ��ا
الفا�ض ��ل رئي� ��س �إدارة املوارد الب�شري ��ة و تناولت الدورة امله ��ارات الإدارية ،للم�ؤمت ��رات ،والأ�ستاذ البدري م�صطفى،
والإدارة املالية ،و�أ�سرة الرتحيالت.
والأكادميية يف جمال عمل امل�سجلني.
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دورة مهام ومهارات عميد الكلية

�أقام ��ت �إدارة اجل ��ودة وترقي ��ة الأداء ،يف �أكتوبر املن�ص ��رم دورة تدريبية
مكثف ��ة لعم ��داء الكليات املنت�سب ��ة للجامعة ب�ش ��رق �إفريقيا ،ح�ضره ��ا �أي�ض ًا
عمي ��د كلية درا�س ��ات احلا�س ��وب اجلديد باجلامع ��ة ،كانت ال ��دورة املكثفة
بعنوان «مهام ومهارات عميد الكلية».
�شمل ��ت ال ��دورة اخت�صا�ص ��ات ،العمي ��د ،وواجبات ��ه وعالقات ��ه الداخلية،
واخلارجي ��ة ،وقد رك� �زّت الدورة على حم ��اور العالقات م ��ع الطالب ،وواقع
الأ�سات ��ذة وامل�سجل والعاملني وم�ؤ�س�سات اجلامعة الأخرى ،ا�شرتك يف تنفيذ
ال ��دورة الربوفي�سور عم ��ر �أحمد �سعيد رئي� ��س الإدارة ،والدكتور عمر مو�سى
احل�س ��ن امل ��درب يف الإدارة ،والدكتور �أحمد الريح يو�س ��ف �أحمد عميد كلية
الرتبية ،والأ�ستاذ طارق فاروق عبد اهلل رئي�س �إدارة تقانة املعلومات.
ويف ختام ال ��دورة منحت الإدارة �شهادات ح�ض ��ور للم�شاركني يف الدورة،
كم ��ا التق ��ى الربوفي�س ��ور كم ��ال حمم ��د عبي ��د مدي ��ر اجلامع ��ة ،باملدربني
واملتدرب�ي�ن عقب انتهاء الدورة ،وعرب عن ارتياحه للجهد الذي بذل والنتائج
التي حتققت.

احتفال جامعة �إفريقيا العاملية
بالعيد الذهبي ملجلة درا�سات �إفريقية

احتفل����ت جامعة �إفريقي����ا العاملية
يف العا�ش����ر م����ن �أغ�سط�����س م����ن
الع����ام 2014م يف قاع����ة �إفريقي����ا
الدولية للم�ؤمت����رات ،ب�إ�صدار العدد
اخلم�س��ي�ن م����ن جمل����ة درا�س����ات
�إفريقي����ة وال����ذي ي�ص����ادف م����رور
ثالث��ي�ن عام ًا م����ن عم����ر املجلة منذ
�إ�صدارته����ا الأوىل ،و�س����ط ح�ض����ور
عدد كبري من العلماء والباحثني واملهتمني بال�ش�أن الإفريقي.
حت����دث يف احلفل الدكتور يو�س����ف خمي�س �أبو رفا�����س عميد مركز
البح����وث والدرا�سات الإفريقية قائ��ل� ً
ا :ب� َّأن جملة درا�س����ات �إفريقية
�أ�صبحت وعاء ي�ستوعب جميع املفكرين والعلماء والباحثني يف خمتلف
م�شاربه����م الإثنية ،والفكرية ،واملهتمون بال�ش�����أن الإفريقي ،ف�إفريقيا
يف وق����ت �سابق كان يتم التعبري ع����ن ق�ضاياها من قبل الغرب ب�أقالم
وب�أف����كار املنهج الغربي .ف�أ�ضحت هذه املجلة املالذ الآمن لأعداد من
الباحث��ي�ن الأفارق����ة حيث مكَّنتهم م����ن كتابة همومه����م وم�شكالتهم
ب�أيديهم وعقولهم.
ويف اخلتام حتدث الربوفي�سور كمال حممد عبيد ،مدير اجلامعة

الأ�سبوع الثقايف الأول
لطالبات جامعة �إفريقيا
العاملية

َّ
نظ����م مركز الدرا�س����ات الن�سوية،
والعلوم الأ�سرية يف اجلامعة الأ�سبوع
الثق����ايف الأول للطالبات يف اجلامعة
وذل����ك خالل الفرتة م����ن � 17إىل 20
�أغ�سط�س 2014م ،حيث جاءت فكرة
الأ�سبوع الثقايف مببادرة كرمية من الإخوة والأخوات بالندوة العاملية
���ي .وتلقفته����ا �إدارة جامع����ة �إفريقي����ا العاملية ،وقد
لل�شب����اب الإ�سالم� ّ
�شارك يف الأ�سبوع عدة جهات من داخل اجلامعة وخارجها.
ا�شتمل الأ�سبوع الثقايف على عدد من الفعاليات منها افتتاح ال�سيد
مدي����ر اجلامع����ة ،وال�سادة نواب املدي����ر ،وال�شي����خ �إبراهيم �آل حممد
احل��ب�ر ممثل الن����دوة العاملي����ة لل�شب����اب الإ�سالمي باململك����ة العربية
ال�سعودية معر�ض الرتاث ال�شعبي ،وامل�أكوالت الذي �أقامته الطالبات
الوافدات ،و ا�شتمل على عدة �أجنحة.
وقدم����ت خالل �أيام الأ�سبوع ،وجل�ساته ع����دد ًا من الأوراق العلمية،
الت����ي ا�ستفاد منها احلا�ض����رون كثري ًا ،كما تخلله ع����د ٌد من الدورات
التدريبي����ة ،والزي����ارات .ويف الي����وم اخلتام����ي َّ
مت تك����رمي ع����دد م����ن
ال�ضي����وف ،وامل�ؤ�س�سات االعتباري����ة ،وتكرمي الطالب����ات الفائزات يف
الق����ر�آن الكرمي ،واخل����ط والر�سومات ،والأعمال اليدوي����ة ،وامل�سرح،
واملعلومات العامة ،والإن�شاد الفردي ،والإن�شاد اجلماعي.

الأ�سبوع الإر�شادي الثامن

نظم ��ت �إدارة التوجيه ،والإر�شاد النف�سي يف عمادة �ش�ؤون الطالب فعاليات
الأ�سب ��وع الإر�شادي الثام ��ن يف الفرتة م ��ن2014/10/30-10/27م بقاعة
�إفريقي ��ا للم�ؤمترات ،وقد �شرف اجلل�سة االفتتاحية للأ�سبوع الدكتور �سمري
قر�ش ��ي حمم ��د نائب املدي ��ر لل�ش� ��ؤون العلمي ��ة والثقافية وعدد م ��ن عمداء
الكليات.
ويف كلمته ��ا يف اجلل�سة االفتتاحية �أ�شارت الدكتورة �آ�سيا عبد القادر رئي�س
�إدارة الإر�ش ��اد والتوجي ��ه يف ق�س ��م الطالب ��ات �إيل �أن الهدف م ��ن الأ�سبوع
ه ��و ن�شر ثقافة الإر�ش ��اد النف�سي بني الطالب م�ستعر�ض ��ة ن�شاطات وبرامج
الأ�سبوع.
و�أ�شار الدكتور �أحمد الزين عميد عمادة �ش�ؤون الطالب �إيل �أن �أهم الأمور
الت ��ي ترعاها عمادة �ش�ؤون الطالب ه ��ي اجلوانب النف�سية للطالب ،متمني ًا
�أن يحقق الأ�سبوع الأهداف التي و�ضعت له.
وحت ��دث الدكت ��ور باعزيز علي الفكي عمي ��د كلية القان ��ون نيابة عن مدير
اجلامع ��ة م�شري ًا �إيل �أهمية �أن يجد الإن�سان هوادي تر�شده �إيل الطريق �إيل
اهلل ،و�أو�صي الطالب اجلدد بتهيئة �أنف�سهم ل�ساحة الدعوة ،وجتديد العزم
والنية لق�ضاء فرته مليئة بال�صحبة الطيبة.
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�أ�سبوع القر�آن الكرمي للعام 2014م

�أ�سته ��ل الطالب اجل ��دد املقبولون للع ��ام 2014م رحلته ��م العلمية بجامعة
�إفريقيا العاملية ب�أ�سبوع الق ��ر�آن الكرمي ،الذي نفذته �إدارة املركز الإ�سالمي
الإفريقي بنا ًء علي توجيه ال�سيد مدير اجلامعة الربوفي�سور كمال حممد عبيد
ب�أيلول ��ة �أ�سبوع القر�آن الكرمي ال ��ذي كانت تنفذه كلي ��ة ال�شريعة والدرا�سات
الإ�سالمي ��ة �إىل املرك ��ز الإ�سالم ��ي
الإفريق ��ي ،حي ��ث �شكلت اللجن ��ة العليا
للأ�سب ��وع برئا�سة الدكت ��ور عبدالوهاب
دف ��ع اهلل مدير املرك ��ز ،وع�ضوية �سبعة
�آخرين.
و�شه ��د الأ�سب ��وع ال ��ذي �ش ��ارك في ��ه
ح ��وايل ( )1322طالب� � ًا ،و()1175
طالب� � ًة م ��ن املقبول�ي�ن للع ��ام الدرا�سي
(2014م2015-م) ع ��دد ًا من اللقاء�آت
التوجيهية ،وزيارات تعريفية ويوم ختامي.

ذاك����ر ًا ب����� َّأن هذا املقام م����ن مقامات احلمد وال�شك����ر هلل عز وجل �أن
ه����دى له����ذه الفك����رة جمل����ة درا�س����ات افريقية نف����ر ًا كرمي���� ًا ،وفقوا
باال�ستم����رار ،واحلفاظ عليها ،وذكر ب�أن �أك��ب�ر التحديات التي كانت
تواجه هذه املجلة يف بدايتها يف العام 1985م ،يف �أنّها كيف ميكن �أن
ت�ستمر حمافظة على توقيت �صدورها ،وحمافظة على م�ستوى الأداء،
وت�ستم����ر حفيظة على ر�سالتها .وذكر انه �سعد عندما �سمع ب�أن عدد ًا
م����ن امل�ؤ�س�سات املرموقة املحلية والعربية والإفريقية والدولية ت�صنف
جملة درا�سات �إفريقية يف �أف�ضل ما ت�صنف فيه من الدوريات العلمية
املحكَّم����ة التي ت�أتيها جلودة وثراء مادتها والنتظام ر�سالتها ،وحل�سن
طباعته����ا .هذا وقد كرمت املجلة مبنا�سب����ة العيد الذهبي ل�صدورها
عدد ًا من الرواد الذين �أ�سهموا يف �إثراء املجلة.

تقرير عنتنفيذور�شـــةالعملحــولمراجعةاملناهــجوتطويرها
�أ .منال مطر يعقوب � -أ�.سو�سن �سليمان حممد
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يف اطار تنفي ��ذ ادارة اجلودة وترقية االداء لن�شطات الربع الأخري من
الع ��ام  2014م ،نفذت وحدة ترقي ��ة االداء ور�شة العمل التنويرية حول
مراجع ��ة املناهج يف وحدات اجلامعة العلمية ،قدمه ��ا بروف�سور عبدال�سالم
حمم ��د (رئي� ��س �إدارة املناه ��ج) وبروف�سور عم ��ر احمد �سعي ��د رئي�س ادارة
اجل ��ودة وترقي ��ة االداء ودكتور عمر مو�س ��ى احل�سن املدرب ب ��ادارة اجلودة
وترقية االداء وذلك خالل �شهر اكتوبر .2014مبعدل ور�شة ا�سبوعي ًا.
الور�ش ��ة االوىل ا�ستهدف ��ت اع�ض ��اء هيئ ��ة التدري� ��س يف الكلي ��ات
العلمي ��ة التطبيقي ��ة (الطب,اال�سن ��ان ,ال�صيدلة,الهند�س ��ة ,املخت�ب�رات,
التمري�ض,العلوم ,النفط,احلا�سوب ,وكلية تقانة االنتاج والت�صنيع الزراعي
واحليواين) وعقدت بتاريخ 2014 /10/14م من ال�ساعة العا�شرة والن�صف
�صباح� � ًا وملدة ثالث �ساع ��ات بقاعة د .كرار بكلية الطب ،وبلغ عدد احل�ضور
( )79وع ��دد مق ��در من عم ��داء الكلي ��ات ،ب ��د�أت الور�شة ب�آيات م ��ن الذكر
احلكيم تالها د.طارق حمم ��د ها�شم الهدية كلية ال�صيدلة ,وقدم �أ.د .عبد
ال�س�ل�ام حممود مو�ضوعه بتوطئ ��ة للور�شة و التنوير ع ��ن ادارة املناهج ،ثم
عر� ��ض د.عمر مو�سى احل�سن دواع ��ي تطوير املناهج ،وركز على الفرق بني
التطوير ،والتغري �أما �أ.د .عمر احمد �سعيد فقد ّم التجارب املحلية ،والعاملية
يف تطوي ��ر املناهج يف اجلامع ��ات ،و�أثارت املو�ضوعات الت ��ي قدمتها الور�شة
نقا�ش ًا م�ستفي�ض� � ًا ،و�أدار النقا�ش د.عبد املجيد عثمان مو�سى اال�ستاذ بكلية
الطب.
وانح�صر النقا�ش يف النقاط التالية:
� - 1ضرورة حتديث مطلوبات اجلامعة لتتما�شى مع املقررات التي تدر�س
يف الكليات العلمية.
 - 2االت�صال ،ومتابعة اخلريجني للح�صول على تغذية راجعة.
 - 3ربط املناهج بالت�أ�صيل ،والبيئة االفريقية.
 - 4تدريب ،وتطوير الأ�ستاذ اجلامعي.
 - 5رب ��ط املناهج مع متطلبات �سوق العمل ،وعمل �شراكات مع م�ؤ�س�سات
�سوق العمل املختلفة.
 - 6تطوير املناهج با�ستيعاب املتغريات العاملية املت�سارعة.
 - 7االهتمام بالبحث العلمي.
 - 8تطوير املكتبات الورقية ،وااللكرتونية.
 - 9توفري املعينات الأكادميية ،وتهيئة البيئة االتعليمية.
الور�ش ��ة الثاني ��ة اقيم ��ت بتاري ��خ 2014/10/21م بالقاع ��ة الو�سط ��ى يف
قاع ��ة ال�شهيد حاج نور بكلي ��ة ال�شريعة ال�ساعة العا�ش ��رة والن�صف �صباح ًا،
وا�ستهدف ��ت �أع�ض ��اء هيئ ��ة التدري� ��س يف الكلي ��ات النظري ��ة والإن�ساني ��ة
(االقت�صاد,الآداب,ال�شريع ��ة والقانون,الدرا�سات الإ�سالمية ,الرتبية وكلية
الإعالم ) وقد ح�ضر بع�ض عمداء الكليات وبلغ احل�ضور (.)61
وبع ��د ا�ستعرا�ض الأوراق �أدار النقا�ش الدكتور باعزيز علي بن علي الفكي
عميد كلية ال�شريعة والقانون ،وانح�صر النقا�ش يف االتي:
� - 1ضرورة اهتمام ادارة اجلامعة بتدريب اال�ساتذة.
 - 2عاملي� � ًا حتول ��ت اجلامعات العاملية م ��ن ابراج عاجي ��ة اىل م�ؤ�س�سات
تخدم املجتمع ،ولكن اجلامعات يف ال�سودان مازالت تعمل بال�صورة القدمية
والبد ان ت�ضم جمال�س الكليات ممثلني ل�سوق العمل.
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 - 3مو�ضوع ��ات البح ��ث العلم ��ي مك ��رره وال جدي ��د يف نتائ ��ج الر�سائ ��ل
اجلامعية.
 - 4الب ��د من وجود جانب م ��رن يف املنهج ،ي�ستوع ��ب املتغريات املحلية،
والعاملية.
ً
 - 5االهتمام باال�ستاذ ليكون قادرا على تنفيذ املنهج.
 - 6االرتباط باخلريجني.
 - 7ربط التعليم ،والتخ�ص�صات ب�سوق العمل.
 - 8تاهيل املكتبات.
 - 9ا�ست�صحاب البعد الإداري واملايل الذي يوثر على عملية التدريب.
وبع ��د �أن قدمت الأوراق �أدار النقا�ش د.يو�سف خمي�س ابورفا�س وانح�صر
النقا�ش يف:
 - 1عم ��ل دورات لال�ساتذة لتعريفهم كيفية اع ��داد املناهج ،ومفرداتها،
و�أي�ض ًا طباعة كتيب يعرف اال�ستاذ باملفردات ،والأهداف ،يتكون من  20اىل
� 30صفحة.
 - 2تطوير ،وتدريب الأ�ستاذ اجلامعي.
 - 3تطوير الو�سائط التعليمية ،واملعينات.
 - 4مراجع ��ة ،وتطوير ،وحتديث املناهج �سنوي ًا الدخال اجلديد ،ومواكبة
الع�صر الن املناهج احلالية تركز على عملية احلفظ ،ولي�س االبتكار.
 - 5اق�ت�راح باقام ��ة مدار�س م ��ن الأ�سا� ��س ،والثانوي تتب ��ع للجامعة يتم
التدري�س فيها با�سلوب يدعو اىل االبتكار ،ولي�س احلفظ واال�ستذكار.
 - 6ا�ضاف ��ة امله ��ارات الناعم ��ة يف املق ��ررات ،و تعري ��ف الطال ��ب بكيفية
املعاملة يف احلياة العملية بعد التخرج.
 - 7يج ��ب اع ��داد ا�ستمارة موح ��دة لتو�صي ��ف املق ��ررات الدرا�سية ،لكل
وحدات اجلامعة.
 - 8حتفيز اال�ساتذة مادي� � ًا ،والعمل على ا�ستقرارهم بال�سكن ،والرتحيل
ل�ضمان ا�ستمرار عطائهم.
 - 9البد من ح�ضور اال�ساتذة لدورات حتمية يعتمد عليها عند الرتفيع.
 - 10دور ادارة اجلودة يف �ضبط املناهج.
وميكن ان نلخ�ص النقا�ش يف االتي:
� - 1ضرورة االهتمام بتدريب اال�ساتذة.
 - 2ربط التخ�ص�صات ب�سوق العمل.
 - 3مراعاة ر�سالة اجلامعة (التا�صيل وقارة افريقيا) يف املناهج.
 - 4االرتباط باخلريجني.
ً
واخ�ي� ً
را كان املو�ضوع جاذبا ،و�أفاد الكثري م ��ن اع�ضاء هيئة التدري�س،
و�أج ��اب ع ��ن الكثري م ��ن الت�سا�ؤالت الت ��ي ناق�شه ��ا اال�سات ��ذة .وكان ح�ضور
اال�سات ��ذة جيد ًا وا�ستمراريتهم حتى نهاية الور�ش ��ة ،وم�شاركتهم يف النقا�ش
دافع ًا لن�شاطات اخرى.
الور�شة االخرية عقدت بتاريخ  2014/10/28م بقاعة افريقيا للم�ؤمترات
ال�ساع ��ة العا�شرة والن�ص ��ف �صباح ًا ،وا�ستهدفت �أع�ض ��اء هيئة التدري�س يف
املعاه ��د واملراكز (معهد اللغة العربي ��ة ,مركزالدرا�سات الن�سوية واال�سرية,
املرك ��ز اال�سالم ��ي االفريقي ,معه ��د درا�سات الك ��وارث والالجئ�ي�ن ,مركز
يو�سف اخلليفة لكتابة اللغات باحلرف العربي ومركزالبحوث والد را�سات.

حما�ضرة العدد

الرؤية والرســــالة
(اجلزء الثاني)

بروفي�سور الط ِّيب زين العابدين
يف ورقت���ه "ن�ش�أة جامع���ة �إفريقيا
العاملي���ة ،ومعاي�ي�ر اجل���ودة" ق���ال
بروفي�س���ور الطي���ب زي���ن العابدين
�أن الر�سال���ة التي ق���ام عليه املركز
الإ�سالم���ي الإفريق���ي باخلرط���وم
ن����ص عليها
ه���ي الأه���داف ،الت���ي ّ
نظام���ه الأ�سا�س���ي ،ال���ذي و�ضع���ه
جمل�س الأمناء ،واعتمدته حكومات
ال���دول ال�سبع امل�شارك���ة يف ت�أ�سي�س
املرك���ز ،وه���ي :ال�سعودية ،وم�صر،
وال�س���ودان ،والكوي���ت ،والإم���ارات
العربي���ة ،وقطر ،واملغرب .وجاء يف
النظام الأ�سا�س �أن �أه���م �أهداف املركز هو :ن�شر الثقافة
الإ�سالمية العربية يف �إفريقيا� ،إعداد وتدريب الدعاة من
�أبن���اء امل�سلمني يف �إفريقيا ،تقوي���ة ال�صالت باجلمعيات،
واملنظم���ات الإ�سالمي���ة يف �إفريقي���ا .وقد �أث���ر تكوين فئة
املعلم�ي�ن ،و�إدارة املرك���ز وخرباته���م على حتدي���د الر�ؤية
وتكييف الر�سالة التي �سار عليها املركز يف �إطار الأهداف
املو�ضوعة له.
كما �أن الق�صد كان ه���و العناية بتعليم �أبناء امل�سلمني يف
�إفريقيا ،الذين حرموا من التعليم �إبان الفرتة اال�ستعمارية
الأوربي���ة ،التي احتك���رت فيها الكنائ����س التب�شريية مهمة

التعليم احلدي���ث ،وقاطعها
امل�سلم���ون خوف ًا على عقيدة
�أبنائهم.
والفرق الكب�ي�ر الذي �شكل
حم���ور ر�سال���ة املرك���ز كان
يف كيفي���ة قب���ول الط�ل�اب
ل���ه ،حي���ث درج املركز على
�إر�س���ال وف���ود م���ن املعلمني
للبالد املختلف���ة ،التي حدد
لها عدد من املنح الدرا�سية،
ليمتحن���وا املتقدم�ي�ن لتلك
املن���ح يف امل���دن الكب�ي�رة،
ويقوموا مبقابالت �شخ�صية
لكل واحد منهم ،وي�س�ألون �أع�ضاء اجلمعيات ،واملنظمات
الإ�سالمية عن خلفية �أولئك الطالب ،و�أ�سرهم ،ومكانتها
يف املجتم���ع .كانت تلك العملية يف االختيار ت�ستغرق وقت ًا،
وما ًال كثري ًا ،لكن العائ���د منها كان ي�ستحق اجلهد واملال.
كانت �إدارة املرك���ز تبحث عن خامات طيبة من ال�شباب،
ميك���ن �أن ت�ش���كل يف امل�ستقبل عنا�صر قيادي���ة ملجتمعاتها
امل�سلمة يف �أوطانها ،ومثل ه���ذه العنا�صر الطيبة الواعدة
ينبغ���ي احلر����ص عليه���ا ،ودعمها حت���ى يكتم���ل �إعدادها
للم�ستقبل املرجو.
وينبغ���ي �أن نتذك���ر دائم��� ًا �أن ر�سال���ة املرك���ز الإ�سالمي،
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نوا�ص��ل مابد�أناه يف العدد ال�سابق عن ندوة الر�ؤي��ة والر�سالة التي �أقامتها �إدارة
اجل��ودة وترقي��ة االداء يف العا�ش��ر من ابري��ل2014م يف قاع��ة �إفريقي��ا لل�ؤمترات،
وللفائ��دة العام��ة ن��ورد يف هذا الع��دد ملخ�ص ًا لبقي��ة االوراق التي مت��ت مناق�شتها يف
الن��دوة خ�لال جل�ساته��ا الثالث ،وكنا ق��د ا�ستعر�ضن��ا �سابق ًا ورق��ة الربوفي�سور عبد
الباق��ي عب��د الغن��ي ح��ول مفاهيم الر�ؤي��ة والر�سال��ة ،وكذل��ك ورقة الدكت��ور زين
العابدين ح�سن حمجوب حول معايري الر�ؤية والر�سالة.
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وجامع���ة �إفريقي���ا العاملية م���ن بعده لي�ست ه���ي معلومات
حتف���ظ ،و�شهادات متن���ح ،ولكنها روح ،وق���دوة ينبغي �أن
تب���ث يف نفو�س الطالب ،وت�ؤثر عل���ى تفكريهم ،و�سلوكهم
يف م�ستقبل حياتهم العملية.
بروفي�سورعبدالرحيم علي
و�أ�ش���ار بروفي�سورعبدالرحي���م عل���ي يف ورقت���ه "مراحل
تطور جامعة �إفريقا العاملية" اىل �أن ر�سالة اجلامعة كانت
وا�ضح���ة م���ن البداية ،وهي ن�ش���ر الإ�س�ل�ام ،وتعاليمه يف
�إفريقيا ،ومل يكن املطلوب "داعي ًة منربي ًا" ولكن املطلوب
�إن�سان يدعو للإ�سالم ب�سلوكه ،ومظهره.
ويف �صياغ���ة الر�ؤي���ة ،والر�سال���ة ف����إن الأب���وة ال ت�صن���ع
القيادة ،و�إمنا ت�صنعها امل�ؤ�س�سات ،فكثري من الذين قادوا
�إفريقيا لي����س �أبا�ؤهم �شيوخ ًا �أو ر�ؤ�س���اء قبائل ،وبالن�سبة
للبيئ���ة فان العامل املعا�صر قد و�ضع ثق ً
ال كبري ًا على البيئة
اجلامعي���ة ،و�أهميتها يف ج���ودة العمل ،وال �شك يف �أن هذا
الأمر �صحيح ،الن الطالب �إذا دخل �إىل امل�ؤ�س�سة ،ووجدها
فق�ي�رة البيئ���ة بائ�سة ال يحرتم امل�ؤ�س�س���ة ،وعدم احرتامه
مل�ؤ�س�سته ينعك�س عليه ،فيفقد الثقة يف نف�سه.
وم���ع اهتمامن���ا بكل تل���ك الأ�شي���اء يج���ب �أال ن�ستغرق يف
املعاي�ي�ر الأمريكية للج���ودة ،لأن م�س�أل���ة الأولويات تعتمد
عل���ى الأهداف ،فالع���امل امل���ادي ي�ضع املعاي���ر املادية يف
املقدمة ،ثم بعد ذلك يهبط �إىل املعايري الأخرى .اجلميع
يتفق���ون عل���ى املعاي�ي�ر نف�سها ولك���ن ترتيبه���ا من حيث
الأولويات يختلف.
بروفي�سور كمال حممد عبيد:
كم���ا حت���دث يف الن���دوة بروفي�س���ور كم���ال حمم���د عبيد
مدي���ر اجلامعة ع���ن "ر�ؤية ور�سالة اجلامع���ة امل�ستقبلية"
حي���ث ق���ال :ميك���ن اخت�ص���ار ر�سال���ة اجلامع���ة يف كلمة
واح���دة ه���ي (الدع���وة)؛ ومبا �أنه���ا م�ؤ�س�س���ة علمية ذات
�شخ�صي���ة اعتباري���ة ،ف�إن ن�ش���ر الدع���وة الإ�سالمية عرب
العمل الأكادمي���ي ،هو ر�سالتها املركزي���ة ،وذلك بتخريج
دعاة م�ؤمنني بعقيدتهم الإ�سالمية حق الإميان ،ممتلكني
لنا�صي���ة املهارات الدعوية الالزم���ة ،مبدعني يف جماالت
تخ�ص�صاته���م العلمي���ة والأكادميية ،حم�صن�ي�ن �ضد كل
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حماوالت اال�ستمال���ة التغريبية يف دولهم ،فاعلني يف ن�شر
الدعوة ،والتب�شري بها ،والدفاع عنها.
كما عربت الورقة عن ر�سال���ة اجلامعة بكلمة واحدة هي
(الدع���وة) ،ف�إن ر�ؤيتها تتمثل يف كلم���ة واحدة �أي�ض ًا وهي
(التم ّيز) ،وذلك عرب تخريج الطالب لي�صبحوا باحثني،
و�أ�سات���ذة م�ؤهل�ي�ن علمي��� ًا يف خمتل���ف �ض���روب املعرف���ة،
ي�سهم���ون ع�ب�ر التدري����س يف تن�شئ���ة �أجي���ال متميزة من
خريج���ي املدار�س ،واجلامع���ات يف دولهم ،ويقدمون عرب
العمل املهني املتقن واالحرتايف خدمات اجتماعية جت�سد
القدوة ،والأ�سوة احل�سنة ،ويبتدرون عرب الن�شاط البحثي
م�شروع���ات ،ت�سته���دف توطني احللول مل�ش���كالت �إفريقيا
املزمنة على خمتل���ف الأ�صعدة التعليمي���ة ،واالجتماعية،
واالقت�صادية ،والثقافية ،وال�صحية ،وغريها.
و�أ�ضاف قائ ً
ال :لقد �شكلت املراحل ال�سابقة �سمات مهمة،
ازدان���ت بها م�س�ي�رة اجلامعة ،ومراح���ل مف�صلية عززت
لدى القائم�ي�ن عليها الثقة يف �أنف�سه���م ،ويف رحمات اهلل
وبركاته الت���ي ظللتها بعنايتها فا�ستح���ال زمهرير ال�ضيق
برد ًا و�سالم ًا ،و�سعة يف الرزق ،وازدهار ًا يف الثمار.
وبع���د كل ما �سب���ق ف�إننا مقبلون عل���ى مرحلة جديدة من
مراحل البن���اء ،والنماء يف �إفريقي���ا ،ن�ستعني عليها مبدد
م���ن ف�ض���ل اهلل ،وبع�ب�رة جماه���دات �إدارات اجلامع���ة
املتعاقبة ،وبعون �إخوتنا م���ن الدول الإ�سالمية ،والعربية،
ومنظماتها اخلريي���ة ،التي ما ادخرت �ش���ك ً
ال من �أ�شكال
الدع���م �إال وقدمت منه ما يعني اجلامعة على امل�ضي قدم ًا
يف �أداء ر�سالتها.
ت�سعى اجلامعة لتطبيق مفهوم اجلودة ال�شاملة ،واالعتماد
داخلي��� ًا ،وخارجي ًا عرب حزمة من الربام���ج ،والن�شاطات
الت���ي ت�ضمن ت�أط�ي�ر العمل الأكادميي داخ���ل اجلامعة يف
منظومات م�ؤ�س�سية حمددة ،م���ع مراعاة املعايري العاملية
يف هذا ال�ش�أن ،وميكن حتقيق ذلك عرب املحاور التالية:
• الطالب:
• مرحلة البكالوريو�س:
• تطبيق ق���رار جمل�س الأمناء ب����أن اليتجاوز الطالب
ال�سودانيون ما ن�سبت���ه  %25من طالب اجلامعة ب�أي حال
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من الأحوال.
• ا�ستدام���ة �سالم���ة البيئ���ة اجلامعي���ة الر�سالية عرب
جتوي���د برامج القواف���ل الدعوية ،واملخيم���ات ،والأ�سابيع
القر�آني���ة ،والدعوية ،وبرام���ج رعاية الأ�سات���ذة للروابط
الطالبية للدول.
• تكثي���ف الن�ش���اط الدع���وي يف امل�سج���د ،والداخليات
ع�ب�ر خطة حمكمة من�ضبطة ب�آجاله���ا الزمنية وفق منهج
معتدل ،يرتكز على و�سطية املنهج ال�سني.
• �إعادة ت�شكيل مطلوبات اجلامعة ،لتتنا�سب واحتياجات
الط�ل�اب وف���ق بيئاته���م ،وخلفياته���م الثقافي���ة ،واللغوية
املتفاوتة.
• تعزي���ز مه���ارات الط�ل�اب ،وتنميته���ا يف جم���االت
تخ�ص�صاته���م العلمي���ة ،وتطبيق برام���ج التدريب العملي
يف مظان منا�سب���ة ،بالإ�ضافة ملمار�سته���م مهارات العمل
الدعوي املختلف���ة ،كالإدارة ،واللغات ،وطرائق التدري�س،
واملهارات املنزلية للطالبات وغريها.
• الدرا�سات العليا:
نظ���ر ًا لتو�سع فر����ص درا�سات البكالوريو����س يف �إفريقيا،
ف����إن م�ضمار التناف�س الكبري ال���ذي يتوجب على اجلامعة
دخول���ه ،يتمث���ل يف تطوي���ر برام���ج الدرا�س���ات العلي���ا،
وتنويعه���ا؛ فمراع���ا ًة لتطور �إمكان���ات م�ؤ�س�س���ات التعليم
اجلامع���ي النظ�ي�رة يف �إفريقيا ،وما تقدم���ه من خدمات
�أكادميي���ة يف هذا املج���ال ،ف�إن ر�ؤية اجلامع���ة امل�ستقبلية
تتمح���ور يف التو�س���ع �أفقي��� ًا ور�أ�سي ًا يف برام���ج الدرا�سات
العلي���ا عرب خطة ،تتلخ�ص يف منح املتميزين �أكادميي ًا من
خريجي اجلامعة يف مرحلة البكالوريو�س فر�صة االلتحاق
بالدرا�س���ات العلي���ا عل���ى نفق���ة اجلامعة ،مب���ا ال يقل عن
 300فر�ص���ة �سنوي ًا ،لكنه���ا ال تكتفي ب�أن يعكف املمنوحون
عل���ى املكتبات حت�صي ً
ال ملطلوب���ات بحوثهم وح�سب ،و�إمنا
وبالت���وازي مع ذل���ك ت�ستوعبهم يف وظائ���ف �أع�ضاء هيئة
تدري����س (متدرب�ي�ن) باجلامع���ة طيل���ة ف�ت�رة الدرا�سات
العلي���ا ،يقوم���ون ب���كل ما يقوم ب���ه نظرا�ؤه���م املعينون يف
وظائ���ف دائمة من مهام ،مع توف�ي�ر اخلدمات امل�صاحبة
لهم من �سكن مهي�أ ،ومعينات خمتلفة ،وذلك وفق عقد مع
اجلامعة يت�ضمن الآتي:
• �أن ُي َعني اخلريج املمنوح فر�صة التح�ضري للماج�ستري
م�ساعد تدري�س متدرب.
• عن���د �إكمال���ه للماج�ستري يتم منح���ه فر�صة التح�ضري
للدكتوراه ،ويتم تعيينه فور ًا حما�ضر ًا متدرب ًا.
• بع���د �إكماله للدكتوراه يعني �أ�ست���اذ ًا م�ساعد ًا متدرب ًا
ل�ست���ة �أ�شه���ر ،ينته���ي بانق�ضائه���ا تعاق���ده م���ع اجلامعة،
ويعود لبالده.
• حتقق ه���ذه اخلطة جملة من الفوائ���د الكبرية التي

تتمثل يف:
• حتقي���ق االنتقال املتط���ور ،واملت���درج للجامعة ،الذي
يراعي التغ�ي�رات يف الظروف ،واملتطلب���ات الواقعية التي
حتقق ر�سالتها.
• �ضم���ان حت�ص�ي�ن خريج���ي اجلامعة �ض���د احتماالت
اال�ست�ل�اب الفك���ري ،والتقل���ب املنهج���ي ح���ال تعر�ضهم
لتجارب تعليمية مغاي���ره متنحهم فر�ص ًا للدرا�سات العليا
ا�ستغال ًال لرغبتهم ،وطموحهم امل�شروع يف ذلك.
• تعزي���ز ق���درات الط�ل�اب املتميزي���ن �أكادميي��� ًا عرب
منحه���م فر����ص التطبي���ق العملي م���ن خ�ل�ال ا�ستيعابهم
يف وظائ���ف هيئة التدري����س باجلامع���ة� ،أوح�صولهم علي
الزماالت املهنية املعززة لقدراتهم .
• هيئة التدري�س:
االهتم���ام بهيئ���ة التدري����س ه���و �أ�سا�س حتقي���ق �أهداف
اجلامع���ة ،و�ضمان ا�ستيفاء ر�سالتها عل���ى الوجه الأكمل،
وال يتحقق ذلك �إال ب�إجناز عدد من املطلوبات مثل:
• تعزي���ز �إميانه���م بر�سال���ة اجلامع���ة الدعوي���ة ع�ب�ر
ا�ستيعابهم يف براجمها الدعوية ب�صورة �أكرب.
• التو�س���ع يف ا�ستيع���اب املقتدري���ن ،واملتميزي���ن منهم
ملواجه���ة مطلوب���ات التو�س���ع يف جم���االت البكالوريو����س،
والدرا�سات العليا.
• تطوي���ر قدراتهم العلمي���ة ،وت�شجيعهم عل���ى الن�شر،
والكتاب���ة يف املج�ل�ات العلمي���ة ،ودعمه���م للم�شارك���ة يف
امل�ؤمت���رات العلمي���ة يف جم���االت تخ�ص�صه���م ،وت�سهي���ل
ح�صوله���م على املعلومات ،الت���ي تعينهم على �أداء دورهم
على الوجه املطلوب.
• حت�س�ي�ن �أو�ضاعه���م االقت�صادي���ة ،واملعا�شية لإيقاف
ت�سرب �أع���داد منهم بفعل العرو�ض املغرية من امل�ؤ�س�سات
ال�شبيهة يف دول املنطقة.
• املناهج:
مراجع���ة ،وتطوير مناهج اجلامع���ة لتلبي كل املطلوب يف
�سي���اق ت�أهيل الطالب وفق الر�سال���ة ،والر�ؤية ،والأهداف
املح���ددة للجامعة ،وذل���ك بتحقيق الت���وازن املطلوب بني
�ضرورة حتقيق ر�سالة اجلامعة ،والوفاء مبطلوبات التطور
الإن�ساين يف التجربة التعليمية.
ثانياً :على ال�صعيد الإداري:
• تعزي���ز قي���م الإخال����ص يف العم���ل ،وم���واالة جتديد
النيات طلب ًا للأجرين الدنيوي والأخروي.
• التو�س���ع يف حو�سب���ة العم���ل الإداري و�ص���و ًال لتحقيق
فكرة اجلامعة الإلكرتونية.
• تل ُّم����س العوامل امل�ؤثرة �سلب ًا على الأداء و�إزالتها ،وتلك
امل�ؤثرة �إيجاب ًا ،والعمل على تثبيتها ،وتطويرها.
• ت�أكي���د املعرفة مبجتمع اجلامع���ة ،وبيئتها ،ومبا يحيط
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به���ا ،وتهيئته���ا ،وتطويره���ا خلدمة الن�ش���اط اجلامعي
للطالب والأ�ساتذة.
ثالثاً :على �صعيد املوارد واال�ستثمار:
تعتمد اجلامعة يف متويل �أعمالها -بعد اال�ستعانة باهلل
تعاىل -على عدد من املوارد املالية ،تتمثل يف �إ�سهامات
ال���دول ،واملنظمات الأع�ضاء يف جمل����س الأمناء ،والتي
ترج���و اجلامع���ة �أن تتو�س���ع ملواجه���ة احتياج���ات تنفيذ
براجمه���ا ،وم���ا يعتم���ده جمل����س الأمن���اء م���ن �أوقاف،
وهب���ات ،وتربع���ات ،وم���ا ت���دره ا�ستثم���ارات اجلامع���ة
املح���دودة من �أرباح ،ومن الر�س���وم الدرا�سية للطالب،
والت���ي حتر�ص اجلامعة على �أال ت�ش���كل عبئ ًا عليهم عرب
تخفي�ضه���ا لأدن���ى م�ست���وى ممك���ن� ،أو ع�ب�ر التو�سع يف
برنامج كفالة الطالب.
مطلوبات دعم اجلامعة ودفع م�سريتها:
• احل�ص���ول عل���ى �أوق���اف للجامعة ،وذل���ك بال�سعي
ع�ب�ر قن���وات اجله���ات املهتم���ة بالوق���ف ويع��� ُّد ه���ذا
حم���ور ًا �أ�سا�سي��� ًا يف تطوير امل���وارد ،حي���ث �إن اجلامعة
أرا����ض �شا�سعة ،وبذلك تك���ون البنيات الأ�سا�سية
لديها � ٍ
للأوقاف متوافرة.
• �ض���رورة تروي���ج امل�شروع���ات اال�ستثمارية لعر�ضها
على اجلهات املمولة (توجد عدة درا�سات).
• �أهمية احل�صول على �أ�سهم وقفية ب�شركات البرتول،
و�شركات االت�صاالت ن�سبة لعائدها املجزي.
• ال�سع���ي اجل���اد ،واملكثف للح�صول عل���ى �أكرب قدر
م���ن كفال���ة الطالب حي���ث �إن العدد املكف���ول حالي ًا من
ً
قلي�ل�ا قيا�س��� ًا بع���دد الطالب
اجله���ات اخلريي���ة يع��� ُّد
الوافدين باجلامعة.
• تطوير ،ودعم مزرع���ة اجلامعة بالعيلفون ،وميكن
�أن تتحمل العبء الأكرب يف غذاءات الطالب.
• هن���اك دعومات غ�ي�ر م�شروطه للجامع���ة من بع�ض
املنظم���ات اخلريي���ة ،ميك���ن ا�ستغالله���ا يف �أعم���ال
ا�ستثمارية للجامعة.
• للجامع���ة عالق���ات متمي���زة م���ع بع����ض املنظمات
اخلريي���ة ميكن عق���د اتفاقي���ات معها لإعطائه���ا منح ًا
درا�سي���ة خم�ص�صة نظ�ي�ر دعم مايل �سن���وي ثابت من
هذه املنظمات للجامعة.
• ميك���ن �أن يكون ملعهد درا�سات الكوارث دعم مقدر
بحيث يعقد �شراكة مع املنظمات نظري ت�أهيل كوادره.
• للجامع���ة عدد مقدر من اخلريجني تبو�أوا منا�صب
علي���ا يف بالده���م ،لذل���ك ميكن عم���ل �صك���وك وقفيه،
ت�سم���ى �صك اخلري���ج بحيث يق���دم ا�سهام ًا ول���و رمزي ًا
للجامعة ،وميث���ل ذلك ارتباط ًا باجلامع���ة وا�سهام ًا من
اخلري���ج يف كفال���ة �إخوانه الدار�س�ي�ن باجلامعة ( مثال
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 100دوالر �سنوي��� ًا م���ن كل خري���ج �س���وف تك���ون �إ�ضافة
مقدرة ،و�سوف يقدم بع�ضهم �أكرث من ذلك).
• اال�ستف���ادة م���ن الكفايات العلمي���ة يف اجلامعة يف
�أعم���ال اال�ست�ش���ارات العلمي���ة ،والهند�سي���ة لل�ش���ركات
وامل�صانع مثال درا�سات اجلدوى مقابل ر�سوم حمددة.
لقد عقدنا الع���زم على �أن تتبو�أ اجلامعة مكان ًا مرموقاً
يف م�صاف امل�ؤ�س�سات الأكادميية الإقليمية املتميزة عرب
جتوي���د العمل الأكادميي يف �أكمل �صورة م�ستطاعة ،و�أن
تكون خمرجات اجلامعة من اخلريجني يف م�ستوى عالٍ
من الت�أهيل الأكادميي ،والدعوي لنقدم لإفريقيا ولدول
العامل الإ�سالمي م���ا ت�ستحقه منا كدعاة م�ؤمنني ،ب�أنها
ت�ستحق و�ضع ًا �أف�ضل مما هي عليه.
�إن ثقتن���ا يف اهلل تع���اىل ،ويف ا�ستم���رار رعاي���ة قي���ادة
الدول���ة يف ال�سودان ،والأ�شقاء القادة العرب ،وامل�سلمني
للجامع���ة ،ويف ا�ستم���داد ال�سن���د م���ن �إخوتن���ا �أع�ض���اء
جمل�س الأمناء ،ومن ورائه���م �إخوتنا املهمومني بر�سالة
الدع���وة يف �إفريقي���ا ،والعامل ،ه���ي حادينا يف امل�ضي يف
�سبي���ل حتقيق �أهداف اجلامع���ة ،وتعزيز العمل الدعوي
يف �إفريقيا �أم ً
ال يف مثوبة اهلل ورحمته.
بروفي�سور عمر �أحمد �سعيد:
وا�سته���دف بروفي�س���ور عم���ر �أحم���د �سعي���د يف ورقت���ه
"اجن���ازات اجلامعة ممثلة يف خمرجاتها االكادميية،
ومعاي�ي�ر اجل���ودة" �إىل �إب���راز جترب���ة جامع���ة �إفريقيا
من خالل حم���اور الأداء الأكادميي الأربع���ة( :التعليم،
والبحث ،وخدمه املجتم���ع ،والتنظيم) ،وذلك بالك�شف
ع���ن مظاه���ر االجن���از يف خمرج���ات ه���ذه الن�شاطات
الثالث���ة ،عرب حمكات اجل���ودة وم�ؤ�شراته���ا يف املراحل
املختلفة لتطور اجلامعة.
وانطلق���ت ورقت���ه م���ن فر�ضي���ة ان جامع���ة �إفريقي���ا
من���ذ ن�ش�أته���ا ق���د اعتم���دت يف ن�شاطاته���ا الأكادميي���ة
املختلف���ة على �أ�س�س علمية �سليم���ة نابعة من احتياجات
جمتمعاته���ا امل�ستهدفة ،وا�ستم���رت على هذه الأ�س�س يف
مراح���ل تطورها .وكان ذلك �سبب���ا يف متيز خمرجاتها
الأكادميية يف الن�شاطات الثالثة.
وت�ضمنت الورقة�إطار ًا نظري ًا عام ًا للن�شاطات اجلامعية
وج���ودة العم���ل فيها ،و�أهميته���ا يف املح���اور الأربعة :ثم
ا�ستعر�ضت وفق��� ًا لذلك م�ؤ�شرات االجن���از ،والتميز يف
ن�شاطاته���ا مرتكزة ب�صفة خا�صة عل���ى تطور اجلامعة،
الذي حر�صت الإدارات املتعاقبة على موا�صلته.
ونبه���ت الورق���ة اىل �أن و�ض���وح الر�ؤية ه���و الذي يجعل
الر�سال���ة وا�ضح���ة الأبع���اد ،وي�سه���ل م���ن اال�ضط�ل�اع
مبهمته���ا� ،أ�ضف �إىل ذلك �أن الر�ؤي���ة ،والر�سالة حتتاج
�إىل جتديد،وتطوير م�ستمرين ملواكبة ،وتطور احتياجات
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امل�ستفيدين.
ويف ا�ستعرا�ض���ه لتجرب���ة جامعة �إفريقي���ا العاملية �أو�ضح
بروفي�س���ور عم���ر �أحم���د �سعي���د اىل �أن و�ض���وح الر�ؤي���ة،
والر�سال���ة كان له الدور الأعظم يف قبول الفكرة ،ودعمها
من حكومة ال�سودان دول���ة املقر ،وم�ساندتها من عدد من
الدول املانحة ،التي �أجزلت العطاء لهذه امل�ؤ�س�سة الرائدة،
وال ي���زال العديد منها يوا�صل هذا الدعم جلامعة �إفريقيا
العاملي���ة ،التي ظل���ت يف تطور م�ستمر وفق م���ا ي�ستمد من
احتياجات ،تقت�ضيها �أح���وال املجتمعات امل�ستهدفة ،التي
خاطبتها الر�ؤية ،وا�ضطلعت بتلبيتها الر�سالة.
وخل�ص���ت هذه الورقة يف خامتته���ا جودة الأداء واالجناز
يف الن�ش���اط الأكادميي ،وال�سعي املت�ص���ل لالرتقاء به �إىل
درج���ات الإح�س���ان ،وم���ا ميك���ن �أن تقدم م���ن مقرتحات
تدعم م�سرية اجلامعة القا�صدة يف حتقيق ر�ؤيتها ،و�إنفاذ
ر�سالتها.
بروفي�سور يو�سف اخلليفة �أبوبكر:
و�أو�ض���ح بروفي�س���ور يو�س���ف اخلليف���ة ابوبك���ر يف ورقت���ه
"الغاي���ات ،والأه���داف ،والقي���م ،امل�ستقاة م���ن الر�ؤية،
والر�سالة" ب�أن التغريات الهائلة ،واملت�سارعة فر�ضت على
جامعة �إفريقيا العاملية �إعادة النظر يف �أهدافها ،وغاياتها
للت�أكد من �أن توجهها لبناء �أجيال من �أبناء امل�سلمني قادرٍ
عل���ى مواجهة ه���ذه التحديات ،وهي ت�ست�ش���رف امل�ستقبل
ب�آفاق،وتطلع���ات ،وفك���ر جديد ،يتطل���ب تطوير مناهجها
حتى تلبي حاجات الع�صر.
م�ش�ي� ً
را اىل �أن �أهداف هذه اجلامع���ة تتميز باملقارنة مع
�أه���داف كل اجلامع���ات الأخ���رى بالن����ص ال�صريح على
(�إ�شاعة قيم الت�سامح ،والتو�سط ،واالعتدال) ،وهذه ر�ؤية
جديدة ق���د ال جندها يف اجلامعات الأخ���رى الإ�سالمية،
وغريها.
وق���ال يف ختام ورقت���ه� :إن اجلامعة يف حاج���ة �إىل تقومي
�أدائه���ا يف كل ن�شاطاته���ا وبراجمه���ا با�ستخ���دام �أف�ض���ل
املعاي�ي�ر املرجعي���ة العاملي���ة ملعرف���ة م���دى كفاي���ة العم���ل
اجلامع���ي ،وم���دى حتقي���ق الأه���داف املن�صو����ص عليها،
ومدى �إجناز اخلطط التعليمية ،والبحثية.
بروفي�سور ح�سن مكي حممد �أحمد:
ويف اجلل�س���ة اخلتامي���ة حت���دث بروفي�س���ور ح�س���ن مكي
حمم���د �أحمد ع���ن "واقع اجلامع���ة ،ومكانتها احلا�ضرة"
حيث ق���ال� :إن �أهم مقومات اجلامعة ه���و الأ�ستاذ� ،إال �أن
النظام الأ�سا�سي جلامعة �إفريقيا �أدخل يف تكوين اجلامعة
جمل�س الأمناء ،وجمل�س اجلامع���ة ،والأ�ستاذ ،والعاملني،
والطالب ،واخلريجني ،حيث ي�شكلون حلقة واحدة ،ودورة
واحدة ،تهدف لإنتاج املعرفة ،وت�أهيل الدار�سني ملطلوبات
امل�ستقب���ل ،ون�ص على ا�ستقالل اجلامع���ة ،وحرية البحث

العلم���ي ،وم���ن �أه���داف اجلامعة ن�ش���ر املعرف���ة وبخا�صة
الإ�سالمية.
�أما �أع�ض���اء هيئة التدري�س مبا فيه���م م�ساعدو التدري�س
ف����إن عددهم يف الكلي���ات العلمية يتج���اوز املائتني بقليل،
بينم���ا يف الكليات النظرية ينح�ص���ر يف حدود ( )170وال
ت�شمل الإح�صائية التقريبية من هم يف املراكز ،واملعاهد،
وه�ؤالء منه���م املهني ،ومنهم النظ���ري ،و�إن كان �أكرثهم
من النظريني ،وعددهم يف حدود ال�سبعني.
ولكن ماذا عن م�ستويات �أع�ضاء هيئة التدري�س؟ النظرة
العامة تفيد �أن اجلامعة تعتمد جزئي ًا على كبار الأ�ساتذة،
والعاملني بامل�شاهرة ،حتى عل���ى م�ستوى العمداء ،والأمر
الث���اين �أن هناك ف���وارق كبرية بني جيل الكب���ار يف ال�سن
من الأ�ساتذة ،ونا�شئة الأ�ساتذة� ،إذ يح�سن كبار الأ�ساتذة
اللغتني الإجنليزية ،والعربي���ة ،كما لهم خربات خارجية،
وتنطب���ق عليهم �إىل حد كبري معاي�ي�ر الأ�ستاذية ،وعموم ًا
ف�إن معظم �أ�سات���ذة الكليات املهنية يح�سنون الإجنليزية،
بينم���ا غال���ب �أ�سات���ذة الكلي���ات النظرية ال يح�سن���ون �إال
العربية.
ويف حم���ور �آخر ي�شتك���ي العاملون باجلامع���ة ،وخ�صو�ص ًا
طبق���ة العمال واملوظفني من �أو�ضاعه���م ،وزيادة املرتبات
الأخ�ي�رة مل تتما����ش و�أو�ض���اع الت�ضخ���م يف ال�س���وق ،مما
ي�ستدعي كذلك و�ض���ع معاجلات ،رمبا بالتفكري يف تو�سيع
دائرة مزرعة اجلامعة لتكفيهم �شر تقلبات ال�سوق.
�أما من ناحية الط�ل�اب ،فيبدو �أن نوعية طالب اجلامعة
�أي���ام املركز الإ�سالمي الإفريقي كانت �أف�ضل ،لأنهم كانوا
يخت���ارون بع���د متحي�ص ،وتدقي���ق وامتحان���ات ،واختلف
الو�ض���ع اليوم ،فقد �أزداد الك���م ،ولكن دون متيز �أكادميي
وا�ض���ح ،وهذا يحتاج للمراجعة خ�صو�ص ًا �أن هناك �شكوى
م���ن �أن بع�ض اخلريجني ال يح�سن���ون حتى كتابة اخلطاب
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باللغت�ي�ن العربي���ة �أو الإجنليزي���ة ،وهذا يحت���اج ملراجعة
طرئق اال�ستيعاب وطرئق التدري�س.
كم���ا �أن حرك���ة البح���ث العلم���ي �ضعيف���ة عل���ى م�ست���وى
اجلامع���ة با�ستثن���اء احل���راك املوجود يف �شعب���ة البحوث
والدرا�سات الإفريقية ،كما ب���رزت حماولة لإ�صدار جملة
علمية ،ولكنه���ا مل تتابع ،و�أهم مطلوبات املجالت العلمية
اال�ستمرارية والتتابع.
حظيت جامعة �إفريقيا قبل �أربع �سنوات بو�ضعية ممتازة
يف قائم���ة �أف�ض���ل مائ���ة جامع���ة �إفريقية ،ولك���ن تال�شت
و�ضعيتها يف ال�سنوات الأخرية ،رمبا نتيجة لإهمال تزويد
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املوق���ع االلكرتوين ب�أخبار اجلامعة ،وم���ا يحدث فيها من
ترقي���ات �أكادميية ،وتو�س���ع ،بالإ�ضاف���ة �إىل الرتكيز على
�أخب���ار الطالب ،وتنوعهم ،ون�شاطاته���م كجامعة متميزة
يف �أهدافها ،ومقا�صدها ،ونوعية خدماتها.
ومهما يكن ف�إن م�ؤ�شرات النه�ضة يف اجلامعة ال تخطئها
الع�ي�ن ،خ�صو�ص��� ًا يف البيئة من �أوق���اف ،وكليات جديدة،
ككلي���ة ال�شريع���ة ،والإ�ضاف���ة اجلديدة ممثل���ة يف م�سجد
الرو�ضة ،والوعد ببناء امل�ست�شفى اجلامعي من الراجحي،
وال �أظن �أن هناك حركة بناء يف حجم ما يحدث يف جامعة
�إفريقي���ا من تنمية عمرانية ،ولكن كذلك يجب اال�ستمرار
يف تدري���ب الأ�ساتذة ،وابتعاثه���م ،وت�أهيلهم ،ح�سب خطة
مرجعية ،ومهما بلغت التكاليف لأن اجلامعة هي الأ�ستاذ،
وكذلك موا�صلة التنمية الروحي���ة باال�ستفادة من م�سجد
الرو�ض���ة ،والتنمي���ة العلمي���ة ،واملادي���ة بالت�أه���ل باملعامل
واملخت�ب�رات ،وتزويد اجلامعة ب�إذاعة ،ورمبا كذلك بقناة
تلفزيوني���ة �أو اال�ستف���ادة من قن���اة �إفريقي���ا ح�سب خطة
وموجهات.
التو�صيات
ه���ذا وقد �أو�صت الندوة ب�صياغة ر�ؤي���ة ور�سالة اجلامعة
ب�ص���ورة وا�ضح���ة نابعة م���ن �أه���داف املرك���ز الإ�سالمي
الإفريق���ي ،واجلامع���ة يف مراح���ل تطوره���ا م�ست�صحب���ه
املعايري امل�ستقاة من �أ�صحاب الأوراق و�آراء امل�شاركني.
وكذل���ك ن�شر ر�ؤية ،ور�سال���ة اجلامعة بني جميع من�سوبي
اجلامع���ة �أ�ساتذة ،وعامل�ي�ن ،وطالب ًا م���ع �إقامة عدد من
الور����ش العمل ّي���ة ملراجع���ة الربام���ج العلم ّي���ة ،التي حتقّق
ر�سالة اجلامعة.

جائزة مدير اجلامعة للتميز امل�ؤ�س�سي يف اجلامعة
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بتكلي���ف من الأ�ست���اذ كمال حممد عبي���د مدير اجلامعة،
قام���ت �إدارة اجلودة وترقي���ة الأداء ب�إعداد م�س ّودة جائزة
مدي���ر اجلامعة للتمي���زّ امل�ؤ�س�سي يف اجلامعة ،وق���د م ّرت هذه
امل�سودة بعدة مراحل ،حتى مت���ت �إجازتها يف �صورتها النهائية
يف اجتم���اع املجل����س العلم���ي رق���م 2014-120م بتاري���خ
2014/8/23م.
اجل���ودة تن�شر م�س���ودة اجلائزة بعد �إج���راء التعديالت عليها
م���ن املجل�س العلمي ،ونن��� ّوه �إىل �أن ما نن�شره م���ن معلومات يف
ه���ذا املو�ضوع� ،سبق �أن �أر�سلت���ه �إىل الكليات والإدارات املعنية،
ونه���دف بن�شرها هنا �إىل اطالع جمي���ع من�سوبي اجلامعة على
تل���ك املعلوم���ات ،ليكونوا عون��� ًا لوحداتهم يف �سب���اق التناف�س،
الذي ي�ؤدي �إىل تطوير العمل ،وجتويده ،ذلك �أن الفرد املنت�سب
�إىل ه���ذه اجلامعة �أي ًا كان موقع���ه ،هو عني اجلودة ،التي ننظر
به���ا �إىل م�ستقبل م�شرق واعد باالجن���ازات ،حتيطه عناية اهلل
م���ن كل ناحية ،وتدفعه هم���ة العاملني من كل جانب و�صو ًال �إىل
العاملية عرب ن�شر الدعوة الإ�سالمية.
التعريف باجلائزة:
تقديرا من مدير اجلامعة واعرتاف ًا بجهود
جائزة �سنوية متنح
ً
الوح���دة العلمية الفائزة يف جماالت العمل الأكادميي املختلفة:
(الن�ش���اط التعليم���ي ،الن�ش���اط البحث���ي ،الن�ش���اط املجتمعي،
والأداء الإداري) ،وته���دف اجلائ���زة �إىل حف���ز العامل�ي�ن يف
الوحدة ،ومكاف�أتهم على االجناز وحتقيق اجلودة ،واال�ستمرار
يف ت�أكيده���ا نعني من خالل ذلك �إيج���اد و�إذكاء روح التناف�س
ال�شريف بني الوح���دات العلمية امل�ستهدفة ،ويتم منح اجلائزة
بع���د حتقي���ق الوح���دات العلمي���ة املر�شح���ة املعاي�ي�ر املعتمدة
للجائزة مب�ؤ�شراتها كما هومبني.
امل�ستهدفون:
جميع كليات اجلامعة ،ومعاهدها ،ومراكزها العلمية.
الر�ؤية:
حتقي���ق التمي���ز والري���ادة يف العملي���ة الأكادميي���ة والبحثي���ة
واخلدم���ة املجتمعية عن طريق الإح�سان يف الأداء على امل�ستوى
امل�ؤ�س�سي �إقليمي ًا ،ودولي ًا.
الر�سالة:
ت�سع���ى جائزة مدير اجلامعة للتمي���ز �أن تكون حمك ًا ،ومرجع ًا
�أ�سا�سي��� ًا ملعرفة مدى �إ�سهام من�سوب���ي اجلامعة يف تقدم العمل
الأكادميي املتميز وتطويره ب�صورة م�ستمرة ،وتعمل على ت�شجيع
التناف�س ال�شريف وتنمي���ة روح الفريق لال�سهام يف حتقيق دور
اجلامعة ور�سالتها يف خدمة جمتمعاتها على امل�ستوي امل�ؤ�س�سي.
املربرات:
التناف�س يف اخلري ،والإح�سان يف الأداء مما تدعو �إليه م�صادر

الإ�سالم ،وا�ضطالع القيادة مبهمة الت�شجيع والتح�ضري املادي
واملعن���وي مم���ا عمل ب���ه القائد الأعظ���م امل�صطف���ى �صلى اهلل
علي���ه و�سلم حيث منح �سواري ك�سرى وخلع بردته لأهل الإجناز
والعطاء .هذا ف�ض ً
ال ع���ن وجود املئات من اجلوائز الت�شجيعية
التي مينحها القادة على امل�ستويات املحلية والإقليمية والعاملية.
ن�سبة اجلائ���زة (للمدير) مما تدعو �إلي���ه النظريات احلديثة
يف علم الإدارة حيث تركز ه���ذه النظريات اليوم يف امل�ؤ�س�سات
الرتبوي���ة العليا ب�صفة خا�صة على (القي���ادة) بد ًال عن الإدارة
ويف القي���ادة ترك���ز عل���ى مه���ارات التقدي���ر والتحفي���ز املادي
واملعن���وي ،و�إله���ام العاملني و�شحذ هممه���م بو�سائل م�ستحدثة
يت���م فيها تب���ادل الإجالل والتقدي���ر بني القائ���د وفريقه .هذه
الر�ؤي���ة نتوقع �أن تف�ضي م�ستقبال �إىل جوائز موازية مثل جائزة
العمي���د لتميز الق�س���م وجائزة رئي����س الق�سم لتمي���ز الأع�ضاء
وجوائز �أخرى للوحدات الإدارية.
البد من الإ�شارة يف تربي���ر اجلائزة �إىل �أن الهدف الأعلى لها
(الغاي���ة) هو بلوغ رتب���ة الإح�سان يف الأداء ،وم���ن ثم االرتقاء
برتبة اجلامع���ة يف الت�صني���ف ( )Rankingعل���ى ال�صعيدين
الإقليمي والعاملي.
�أهداف اجلائزة:
• حتقيق اجلودة ،والتميز امل�ؤ�س�سي ،والرباجمي باجلامعة.
• حتقيق القيادة امل�ؤ�س�سية والرباجمية الرا�شدة امللهمة.
• تقدي���ر دور الوحدات العلمية املتمي���زة من خالل �إدارتها
و�أع�ض���اء هيئ���ة التدري����س املتميزي���ن يف العملي���ة الأكادميي���ة
والبحثية واخلدمة املجتمعية و�إبراز جهودهم باجلامعة.
• تهيئ���ة البيئ���ة التناف�سي���ة وروح الفري���ق ملن�سوبي اجلامعة
ل�شح���ذ هممهم ملتابع���ة التطوير ،ورفع كفاياته���م ،واال�ستمرار
يف االرتق���اء ب�أدائهم يف جماالت العملي���ة الأكادميية واخلدمة
املجتمعية.
• العم���ل عل���ى تر�سي���خ مفاهي���م التمي���ز يف جم���االت العمل
الأكادمي���ي واخلدم���ة املجتمعي���ة يف وحدات اجلامع���ة وتطوير
براجمها.
• الإ�سه���ام يف حتقي���ق وظيف���ة اجلامع���ة يف جم���ال العمل
الأكادميي وخدمة املجتمع بفعالية.
• تقدي���ر متيز الأق�س���ام الأكادميية ،ووح���دات اجلامعة يف
العمل الأكادميي واخلدمة املجتمعية.
• تهيئة البيئ���ة التناف�سية بني الأق�سام الأكادميية ،ووحدات
اجلامع���ة املختلف���ة يف جم���االت العم���ل الأكادمي���ي واخلدم���ة
املجتمعية.
و�سائل التنفيذ:
• تعميم مقرتح اجلائزة عل���ى الوحدات املعنية كافة ون�شرها
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على �صفحاتها.
• توفري اجلامعة كافة �إمكانيات التناف�س املادية منها واملعنوية
املطلوبة لتحقيق املعايري املق�صودة.
• ن�ش���ر مق�ت�رح اجلائ���زة يف دلي���ل اجلامعة ودالئ���ل الكليات
والوح���دات و�إب���راز حم���اورة الأ�سا�سي���ة عل���ى الفت���ات تو�ضع يف
مواقع �إ�سرتاتيجية باجلامعة.
• ا�ستقط���اب الدعم امل���ايل بالطرق املتاح���ة واملقبولة لتمويل
اجلائزة.
�شروط الرت�شيح:
• �ش���روط يجب ا�ستيفا�ؤها للمناف�سة عل���ى اجلائزة (الكليات
واملراكز واملعاهد):
• �أن تك���ون الوح���دة العلمية املر�شحة م���ن كليات اجلامعة �أو
الكليات املنت�سبة لها.
• �أن حت�صل على �أعلى النقاط يف معايري اجلائزة يف جماالت
العم���ل الأكادمي���ي والبحثي واخلدم���ة املجتمعي���ة يف العام الذي
ي�سبق الرت�شيح.
• �أن تكون الكلية املر�شحة قد خرجت على الأقل دفعة واحدة
منذ ت�أ�سي�سها باجلامعة.
• �أن تك���ون للكلية على الأقل متي���ز م�شهود واحد مذكور فيه
ا�سم اجلامعة.
• �أن يك���ون للكلية على الأق���ل ( )3ثالثة م�شروعات بحثية
�إ�سرتاتيجية.
• �أن تك���ون للكلية عل���ى الأقل خم�س �أوراق علمية من�شورة يف
عدد من الدوريات امل�صنف���ة يف التخ�ص�ص ،وذلك ح�سب معامل
الت�أثري (.)IF
يذكر �أن البحث اال�سرتاتيجي يف املجاالت الإن�سانية يعني البحث
ال���ذي يتن���اول ق�ضايا ملح���ة ويحل م�ش���كالت �إن�ساني���ة ت�سهم يف
تطوير املجتمعات مثل(:الأمن ،التحوالت والتغريات االجتماعية،
التحدي���ات الرتبوي���ة لقط���اع التعلي���م ،العومل���ة و�آثراها،حق���وق
الإن�سان� .أما يف املجاالت التطبيقية فهو �أو�ضح و�أو�سع مما �سبق.
كم���ا �أن الـ ( )IFه���و مقيا�س لأهمية املجالت العلمية املحكمة
�ضم���ن جم���ال تخ�ص�صه���ا البحثي .يعك����س عام���ل الت�أثري؛ مدى
�إ�ش���ارة الأبح���اث اجلديدة للأبح���اث التي ن�ش���رت �سابق ًا يف تلك
املجلة واال�ست�شهاد بها .ح�سب ال�شكل التايل:
)(IFof Year = A/B
 :Aع���دد البحوث واملق���االت التي ن�شرت يف جمل���ة ما للعدد من

ال�سنوات املتتالية والتي ذكرت يف مقاالت وبحوث �أخرى كمراجع
فيها.
 :Bعدد البحوث واملقاالت الكلي املن�شورة يف هذه املجلة ل�سنوات
متتالية.
• �شروط �أخرى:
• �أن يت���م التقدم الكرتوني��� ًا مع ا�صطحاب الإثباتات املطلوبة
عرب الربيد الإلكرتوين .cppap-iua@hotmail.com
• �أن تكون الأعمال املقدمة خالل العام املعلن عنه.
• االلتزام ب�شروط ومعايري و�آليات اجلائزة (م�صحوبة).
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• �أن تك���ون الن�شاط���ات العلمية واجلوائ���ز مرتبطة مبن�سوبي
الكلية.
• يج���وز للكلي���ة احلا�صلة على اجلائزة،الرت�ش���ح جمدد ًا �إذا
ا�ستوفت �شروط املناف�سة.
�آليات الرت�شيح:
• يتم عر�ض تر�شيح الكلية جلائزة مدير اجلامعة للتميز يف
العم���ل الأكادمي���ي والبحثي وخدم���ة املجتمع على جمل����س الكلية
بع���د ا�ستكمال النم���اذج اخلا�صة بذلك ،وما يتبع���ه من �إجراءات
يف الرت�شيحات ،وي�صحب معها الأدلة والرباهني والإثباتات.
• يت���م رف���ع تر�شيح الكلية جلائزة مدي���ر اجلامعة يف العمل
الأكادمي���ي والبحث���ي واخلدم���ة املجتمعي���ة �إىل �إدارة اجل���ودة
وترقي���ة الأداء يف مل���ف كام���ل بعد ا�ستكم���ال النم���اذج اخلا�صة
بذلك ،وم���ا يتبعه من �إج���راءات ،ويلحق معه���ا الأدلة والرباهني
والإثباتات امل�شار �إليها يف املعايري.
�آليات منح اجلائزة:
• جلن���ة ير�أ�سها مدير اجلامعة مكونة من ثالثة ع�شر ع�ضو ًا
على النحو التايل:
• نائب املدير لل�ش�ؤون العلمية.
• نائب املدير لل�ش�ؤون الإدارية واملالية.
• رئي�س �إدارة اجلودة وترقية الأداء ع�ضو ًا ومقرر ًا.
• ثالثة من اخلرباء من قيادات اجلامعة (ال�سابقة).
• ثالثة من اخلرباء من خارج اجلامعة.
• ممثل الدرا�سات العليا.
• ممثلي العمداء (واحد من الكليات التطبيقية و�آخر للعلوم
الإن�سانية).
• حت�س���ب درجات الوحدة �إلكرتوني ًا وفق ا�ستمارة املعايري مع
توخي الدقة يف التقومي والعدالة الن�سبية.
• حتدد اللجنة الدرجة الدنيا التي ت�ؤهل منح اجلائزة.
• حاالت ت�ساوي الدرجات حت�سمها اللجنة دميقراطي ًا.
• الوح���دات العلمي���ة الت���ي ال تنطب���ق عليها بع����ض املعايري
وامل�ؤ�ش���رات املذكورة (املراك���ز واملعاهد) حت�س���ب درجاتها فيما
ينطب���ق عليه���ا بعد توزيع درج���ات ما ال ينطبق عليه���ا من برامج
على الربامج املنطبق���ة عليها لرفع درجاتها مبا ينطبق من جملة
درجات اجلائزة ( )192درجة حتى تكفل عدالة التناف�س ب�صورة
ن�سبية.
• حتدد اللجنة مرا�سم ت�سليم اجلائزة.
• متن���ح اجلائ���زة يف اجتم���اع حا�ش���د يف �إح���دى منا�سب���ات
اجلامعة الكربى ( الأمناء ،التخريج.. ،الخ).
معايري اجلائزة( :اال�ستبانة املطروحة لنيل اجلائزة).
لأغرا�ض منح اجلائزة و�صو ًال باجلامعة �إىل �أداء م�ؤ�س�سي متميز
و�إىل �آف���اق الإح�س���ان يف الأداء واجل���ودة يلت���زم عم���داء ومديرو
ور�ؤ�س���اء الوح���دات العلمي���ة عل���ى م�ست���وى الكلي���ة والق�سم مبلء
ا�ستبان���ة وفق معايري وم�ؤ�شرات حم���ددة ،وت�شمل املعاير التي يتم
قيا�سها الآتي:
• اخلطة اال�سرتاتيجية للق�سم �أو الوحدة العلمية.

التقومي العام طبيعة النتيجة
املدى %
ال يوجد �إثبات ،عبارة غري مدعمة بدليل
ال حتتوي على �أمثلة� ،أو حقائق �أو �إح�صاءات �أو �إجابات موثقة
�ضعيف
%14 - 0
فِ َكر غري منظمة
الإجابات ال تفي مبتطلبات املعيار
منهجية غري وا�ضحة
�إجابة و�صفية تك�شف قلي ً
ال من جوانب املو�ضوع
غري مكتمل
%39 - %15
حتتوي على م�ؤ�شرات و�أرقام �أو وثائق ب�شكل غري مكتمل
تعرب عن بداية جتاوب مع متطلبات املعيار
عرفة
منهجية ذات عمليات ُم َّ
الإجابة موثقة وحتيط ببع�ض جوانب املو�ضوع
 %64 - %40مقبول  -متو�سط حتتوي على بع�ض الأمثلة �أو املراجع �أو الوثائق
مدعمة بالوثائق وال�سجالت
الإجابات مقاربة ملا هو مطلوب من الوحدة العلمية
عرفة ومطبقة ب�شكل منتظم
املنهجية منطقية وذات عمليات ُم َّ
�إجابات موثقة ملعظم املتطلبات
حتتوي على �أمثلة ومراجع و�إح�صائيات كافية
الإجابات مدعمة ب�سجالت ووثائق كافية وحتتوي على م�ؤ�شرات للكفاية
جيد
%85 - %65
والفاعلية
مت التحديث والتعديل على املنهجية والعمليات وفق ًا مل�ؤ�شرات قيا�س
الإجابات تفوق ما يطلب من الوحدة العلمية
عرفة ومطبقة ب�شكل منتظم و�شمويل
املنهجية منطقية وذات عمليات ُم َّ
�إجابات موثقة ملعظم املتطلبات
حتتوي على �أمثلة ومراجع و�إح�صاءات تبني م�ستوى عالٍ من الكفاية والفاعلية
ممتاز
%100 - %86
مدعمة كلي ًا ب�أدلة من خالل �سجالت ووثائق متكاملة
مت التحديث والتعديل على املنهجية والعمليات وفق ًا مل�ؤ�شرات قيا�س
الإجابات تفوق ب�شدة ما يطلب من الوحدة العلمية
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• متن���ح اجلائزة للوحدة العلمية (كلية ،معهد ،مركز) التي
• الربامج الدرا�سية.
• ا�سرتاجتيات التدري�س ،والتقومي ،والبحث العلمي.
حت�ص���ل عل���ى ( )160درج���ة �أو �أك�ث�ر مب���ا يع���ادل ()%85-65
• االهتمام بالطالب واخلريجني.
�إجناز بدرجة جيد فما فوق (وميكن للجنة تعديل هذا املعيار).
• الدوريات والن�شر وم�شاركات �أع�ضاء هيئة التدري�س.
• يف حال���ة عدم وجود كلية حا�صلة على املعيار املحدد لعام
• الن�شاط الثقايف والدعوي.
اجلائزة حتجب اجلائزة لذلك العام.
• ال�شراكة مع القطاعات املختلفة.
قيمة اجلائزة:
• ال�شراكة مع القطاعات املختلفة ،والع�ضويات.
• قيمة اجلائزة (" )5000خم�سة �ألف دوالر" للكلية الفائزة.
• الربامج التي تقدمها الأق�سام �أو الوحدات العلمية.
• درع اجلامعة للتميز الأكادميي امل�ؤ�س�سي.
• العمل التطوعي الذي تقدمه الوحدة العلمية �أو الق�سم.
• الأث���ر االجتماع���ي ملا يت���م تقدميه من الوح���دة العلمية �أو ت�سليم اجلائزة:
الأق�سام.
يتم ت�سليم اجلائزة خ�ل�ال االحتفالية اخلا�صة باجتماع جمل�س
م�صداقية تقومي املعايري ومنح اجلائزة:
الأمناء �أو التخريج الذي تنظمه اجلامعة �سنوي ًا.
ً
• ت�أكي ��دا مل�صداقية الوحدات العلمي ��ة يف وجود املعايري �أو عدمها دليل الدرجات:
�ستقوم جلنة حمكم�ي�ن تكونها �إدارة اجلودة وترقي ��ة الأداء بالت�أكد
يعتم���د املق��� ِّوم عند و�ضع الدرج���ات على دلي���ل الدرجات املبني
م ��ن ذلك ومن ثم �إ�ص ��دار الأح ��كام النهائية ب�أهلي ��ة منح اجلائزة
�أدن���اه ،والذي يو�ضح فئ���ات ن�سب الدرجات عن���د حتديد عالمة
للوحدة العلمية الفائزة �أو خالف ذلك.
• يجب �إحلاق كل الأدلة والوثائق والرباهني الداعمة لكل معيار .التقومي والتي تبنى على الأدلة املقدمة من الوحدة العلمية.
• (ميكن للجنة تعديل هذا الدليل ح�سب ما ينا�سب احلال)

م�ؤ�س�سة راف القطرية داعم جلامعة �إفريقيا العاملية
�إعداد �أ .عز الدين علي عبد اهلل
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متيزت دول ��ة قط ��ر ال�شقيقة بتع ��دد م�ؤ�س�ساته ��ا اخلريية،
ودعمها الدائم للمحتاجني يف �أنحاء العامل املختلفة.
وبني هذا الكم الوفري من م�ؤ�س�سات ،ومنظمات الدعم الإن�ساين
تربز منظمة راف اخلريية ،بوافر �إ�سهاماتها يف �شتى مناحي الدعم
الإن�س ��اين ،ومب ��ا �أن العديد من املنظمات القطري ��ة مرتبطة برموز
اخل�ي�ر ،والإح�سان من �شيوخ دولة قطر ،ف�إن منظمة راف قد ارتبط
ا�سمها برمز من رموز اخلدمات ،والإح�سان يف املنظمة ،وهو ال�شيخ
ثاين بن عبد اهلل ،الذي حتمل هذه امل�ؤ�س�سة العريقة املباركة ا�سمه
الكرمي.
ترب ��ط منظمة ر�أف بجامعة �إفريقيا العاملي ��ة عالقة قوية ،فهي
بالإ�ضافة لكونه ��ا ع�ضو ًا يف جمل�س �أمناء اجلامع ��ة ،تقدم للجامعة
خدم ��ات جليلة ،ت�سهم يف دع ��م العمل الأكادمي ��ي ،ولعل من �أعظم
هذه اخلدمات الداعم ��ة تعهدها برعاية تقانة املعلومات باجلامعة،
ف�ض�ل ً�ا ع ��ن مبادرته ��ا الكرمي ��ة برعاي ��ة م�شاري ��ع �أخ ��رى ،تتعل ��ق
بالتدريب ،ورف ��ع القدرات� ،إ�ضافة �إىل �إ�سهام �سنوي مقدر للطالب
الداخليني يف اجلامعة ،الذين يربو عددهم على �أربعة الآالف طالب
وطالبة من �أنحاء العامل املختلفة.
ويف �إط ��ار مبادرات م�ؤ�س�س ��ة ال�شيخ ثاين بن عبد اهلل للخدمات
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لتق ��دمي دعمها جلامع ��ة �إفريقي ��ا العاملية ،تقدم ��ت امل�ؤ�س�سة بدعوة
كرمي ��ة يف �سبتم�ب�ر املا�ض ��ي ملدي ��ر اجلامع ��ة ،وم�ساع ��ده للموارد،
ومدير مكتبه لزيارة امل�ؤ�س�سة بالدوحة� ،أعدت لها برناجم ًا متميز ًا،
اطلع ��ت فيه �إدارة اجلامعة عن كثب عل ��ى عظم الن�شاطات ،وجالل
اخلدمات.
ق�صة م�ؤ�س�سة راف
مل يك ��ن فعل اخلري و�إغاث ��ة امللهوف باخللق الط ��ارئ على دولة
قط ��ر و�أهلها  ،و�إمنا هو �أ�صيل ب�أ�صالته ��م  ،عريق بعراقة تاريخهم،
وهويته ��م ،وت�أتي م�ؤ�س�سة ال�شيخ ثاين بن عبد اهلل �آل ثاين للخدمات
الإن�ساني ��ة "راف"كنظرياته ��ا من امل�ؤ�س�سات اخلريي ��ة القطرية� ،إذ
�أنه ��ا �سعت لإعطاء ه ��ذا الإح�سا�س النبيل بالآخر بع ��ده التنظيمي،
امل�ؤ�س�سي ،وكغريه من الأمم وال�شعوب الراقية ،ف�إن ال�شعب القطري
يويل اهتمام ًا خا�ص ًا ،وعناية فائقة بفئة املحتاجني والفقراء ،وذلك
من خالل جتاوب املي�سورين ،و�أهل الف�ضل فيه .بل وجميع فئاته ،مع
خمتلف امل�شاريع الإن�سانية واخلريية .
�إن م�ؤ�س�سة ال�شيخ ثاين بن عبد اهلل �آل ثاين للخدمات الإن�سانية
راف �إذ ت�ساهم يف خدمة املجتمع املحلي� ،إميانا منها ب�أن ذوي القربى
�أوىل باملع ��روف ،ف�إنه ��ا مل تغف ��ل معان ��اة الإن�سان ،مطل ��ق الإن�سان،
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و�إمن ��ا ت�سعى لتقدمي يد العون له بق ��در امل�ستطاع  ،وخ�صو�صا تلك
ال�شع ��وب التي تعاين من الفقر املدقع  ،واجلوع القاتل ،وتعي�ش بني
ن ��اري احلروب من جهة ،وانعدام امل ��وارد املعي�شية من جهة ثانية،
كما تويل امل�ؤ�س�سة عناية خا�صة مبحاربة اجلهل ،والأمية ،لأنها نوع
�آخر م ��ن الفقر العلمي ،واملعريف الذي ي� ��ؤدي يف كثري من الأحيان
�إىل الفقر مبختلف �أ�شكاله ،و�صوره.
بد�أت ق�صة هذه الكلمة (راف) عندما كان املجل�س الت�أ�سي�سي
مل�ؤ�س�س ��ة ال�شيخ ثاين بن عبد اهلل للخدم ��ات الإن�سانية ،يبحث عن
اخت�صار ال�سم امل�ؤ�س�سة ليكون �سه ًال ،ومي�سور ،ومعرب ًا عن ر�ؤيتها،
ور�سالته ��ا ،و�أهدافه ��ا ،وبعد بحث ومدار�س ��ة مت االتفاق على كلمة
(راف) كلفظ ��ة حتم ��ل يف طياته ��ا مفه ��وم الرحمة  ،ب ��ل و جت�سد
�أ�سمى مع ��اين الرحمة والعط ��ف ،جاء يف قوامي�س اللغ ��ة العربية:
فالن َي ُر ُّفنا �أَي َي ُح ُ
وطن ��ا ،و َي ْعطِ ُف علينا وقال اجلوهري من علماء
اللغة ( :ال َر�أْ َف ُة� :أ�ش ُّد الرحمةِ) وقد �أن�شد ابن الأنباري:
�سي َم ْرحُ ْو ِم
َر�أْ ٍف ر َِح ْي ٍم ِب�أهْ ِل البرِ ِّ َي ْرحَ ُمه ُْـم • • ُم َق َّر ٍب ِع ْن َد ذي ال ُك ْر ِّ
راف َي ُ
قال الفريوز�آباديَ " :
رافُ :ل َغ ٌة يفَ :ر� َأف َي ْر� ُأف "
وم ��ن هنا مت اختيار (راف) كا�سم خمت�صر مل�ؤ�س�سة ال�شيخ
ث ��اين بن عب ��د اهلل للخدم ��ات الإن�ساني ��ة  ،وه ��ذا االخت�صار مل
ينطلق م ��ن �أوائل حروف ا�سم امل�ؤ�س�سة بل كان �أعمق من ذلك،
حيث ج�سد �شعارها املتمثل يف ( :رحمة الإن�سان ف�ضيلة) .

الر�ؤية:
�أن تك ��ون ر�أف واح ��دة م ��ن �أف�ض ��ل خم�س م�ؤ�س�س ��ات عاملية
�إن�ساني ��ة ذات انت�ش ��ار جغ ��رايف وا�س ��ع بق�صد الإ�سه ��ام يف بناء
جمتمعات الرحمة.
الر�سالة:
تق ��دم راف الربام ��ج ،وامل�شاري ��ع الإن�سانية بكفاي ��ة وفعالية
�إىل الفئات الأكرث احتياج� � ًا يف املناطق ،التي تتواجد فيها �سواء
بنف�سها �أم عن طريق �شركائها الر�سمني.
الأهداف :
 .1تر�سيخ الرتاحم الإن�ساين.
 .2حتقيق التكافل االجتماعي.
� .3إغاثة امللهوفني.
 .4تعزيز الأخالق.
 .5تطوير العمل اخلريي.
ختاماً:
�إن م�ؤ�س�س ��ة ال�شي ��خ ث ��اين بن عب ��د اهلل �آل ث ��اين للخدمات
الإن�ساني ��ة (راف) تب ��ذل ق�صارى جهدها يف تق ��دمي امل�شرعات
والربام ��ج الإن�ساني ��ة للفئ ��ات ال�ضعيف ��ة ،واملحتاجة ك ��ي ترتقي
مب�ستواه ��ا ،وجتعله ��ا تعي� ��ش بكرام ��ة ،وتتحق ��ق يف ظ ��ل ذل ��ك
جمتمعات الرحمة.

لقاء العدد

مع الربوفيسور حمجوب حممد احلسني
حاور ه� :أ .عز الدين علي عبداهلل
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ما �أبرز مالمح �سريتكم الذاتية؟

الربوفي�س����ور حمج����وب حمم����د احل�سني م����ن مواليد
قري����ة الكرفاب بالوالية ال�شمالي����ة يف 1935/1/1م ،ثم
انتقل����ت الأ�س����رة �إىل مدين����ة عطربة بحك����م عمل والدي
بال�سك����ة احلديد حيث تلقيت تعليمي االبتدائي ،واملرحلة
الو�سطى بها ،ودر�س����ت الثانوي يف مدر�سة وادي �سيدنا،
ويف العام 1956م قبلت بجامع����ة اخلرطوم كلية العلوم،
ولك����ن لظ����روف الأ�س����رة االقت�صادية ،ترك����ت الدرا�سة
يف اجلامع����ة بع����د ثالث����ة �أ�شه����ر فق����ط ،وكان ذل����ك يف
يناي����ر 1957م ،حيث التحق����ت بوزارة الرتبي����ة والتعليم
معلم���� ًا باملرحل����ة الو�سط����ى ،وذهب����ت �إىل مدر�سة طوكر
املتو�سط����ة من يناي����ر �إىل يوني����و 1957م ،وحل�سن حظي
ويف العام نف�سه ابتعثت �إىل اجلامعة الأمريكية ببريوت،
حي����ث در�ست فيه����ا ،ونلت درج����ة البكالريو�س يف العلوم
تخ�ص�ص الفيزياء ،ودبلوم فن التدري�س يف عام 1961م
 .ويف يوني����و من العام نف�سه انتقل����ت �إىل مدر�سة الفا�شر
الثانوي����ة ،وق�ضيت بها عام ًا درا�سي���� ًا واحد ًا ،حيث نقلت

20

�إىل معهد الرتبي����ة ببخت الر�ضا عام 1962م ،حما�ضر ًا
يف كلي����ة املعلم��ي�ن الو�سط����ى ،وق�ضيت فيها ف��ت�رة طويلة
امتدت من العام 1962م �إىل العام 1982م ،وخالل تلك
ٌرغت لدرا�س����ة املاج�ستري ال����ذي ح�صلت عليه
الف��ت�رة ف ّ
م����ن اجلامعة الأمريكية يف ببريوت يف الآداب ،تخ�ص�ص
تربي����ة عام1971م .ويف نوفمرب 1982م جئت �إىل املركز
الإ�سالمي الإفريقي.

• قب��ل ح�ضورك��م �إىل جامع��ة �إفريقي��ا ،عملت��م
يف معه��د بخ��ت الر�ض��ا ،حدثن��ا عن تل��ك التجربة
الرتبوي��ة الرائ��دة ،و�أثره��ا يف حياتك��م العلمي��ة
والإدارية؟

ب����د�أت عمل����ي يف بخ����ت الر�ض����ا حما�ض����ر ًا يف كلي����ة
املعلم��ي�ن الو�سط����ى ع����ام 1962م ،وكنا نق����وم بتدري�س،
وتدريب املعلمني ،و�إع����داد املناهج للمرحلتني االبتدائية
والو�سط����ى ،كما نقوم بالتوجيه الفن����ي ،ثم �صرت رئي�س ًا
ل�شعبة العلوم عام 1963م.
كان العم����ل يف بخ����ت الر�ض����ا متنوع ًا ،ونق����وم بثالث
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مه����ام رئي�س����ة ،وه����ي مرتبطة ببع�ضه����ا بع�ض����ا� :إعداد
املناهج ،التدري����ب ،والتوجيه الفني ،كما نعمل على ّ
حل
امل�ش����كالت التي تواج����ه املعلمني يف التعلي����م االبتدائي،
والأو�س����ط ،وفهم املنهج ،وتطبيقه يف الواليات املختلفة،
ون�أخ����ذ التغذي����ة الراجع����ة من خ��ل�ال زي����ارات التوجيه
الفني ،وينعك�س هذا على حت�سني تدريب املعلم ،واملنهج
الع����ام ،مما جع����ل لبخت الر�ض����ا دور ًا كب��ي� ً
را يف جمال
التدريب ،والتوجيه الفن����ي ،وتطوير املناهج ،وكنا نزور
مناطق ال�سودان املختلفة ،وهذا العمل لي�س تفتي�ش ًا كما
كان يعتقد البع�ض ،وقد اكت�سبنا خربات كثرية ومتنوعة
خا�صة يف املناهج والتوجيه الفني.
�أم����ا للمواقع الإداري����ة فقد �أن�شئت وح����دة التن�سيق،
والأبحاث واملتابع����ة يف 1974م – 1975م ،وكنت �أر�أ�س
ه����ذه الوحدة وخ��ل�ال هذه الف��ت�رة ُعينت مدي����ر ًا ملعهد
تدري����ب معلمي املرحلة الو�سطى عام 1974م ،ثم �صرت
نائب���� ًا لعمي����د معه����د الرتبي����ة ببخ����ت الر�ضا م����ن العام
1975م �إىل 1982م.

مل تواجهن����ي �صعوب����ات عن����د تقلدي له����ذا املن�صب
بحك����م عمل����ي الإداري ،والفني ،واخل��ب�رة الكبرية التي
اكت�سبته����ا ،ويف تلك الفرتة كنت ع�ض����و ًا يف عدة جلان،
و�شارك����ت يف م�ؤمتر تطوي����ر املناهج ،وع�ض����و ًا يف جلنة
التقومي بنظ����ام الدرجات املعياري����ة المتحانات املرحلة
الثانوي����ة بال�س����ودان ،كم����ا �شاركت يف ت�ألي����ف عدة كتب
منه����ا :كتب املناه����ج للع����وم للمرحلة الو�سط����ى ،و�أي�ضا
�ألف����ت كتاب مبادئ علم الفلك ملعلمي املرحلة الو�سطى،
أعد بحث
وكلي����ات املعلمني ،وكنت رئي�س الفري����ق الذي � ّ
"م�ش����كالت التعلي����م يف الريف العرب����ي" ،بتكليف من
املنظم����ة العربية للرتبية ،والثقاف����ة ،والعلوم الذي ن�شر
ع����ام 1981م بتون�����س ،كما قمت ب�إدخ����ال نظام التقومي
بالدرج����ات املعيارية يف كلية املعلمني الو�سطى ،ومعاهد
تدري����ب املعلم��ي�ن ،عل����ى م�ست����وى القطر ،كم����ا �شاركت
يف ت�ألي����ف كت����ب مناه����ج العل����وم للمدار�����س الو�سط����ى،
واالبتدائي����ة �سابق���� ًا ،وكن����ت م�شرف���� ًا عام���� ًا ملجلة بخت
الر�ضا بحكم موقعي نائب ًا للعميد.

• كي��ف كانت �ص��ورة املرك��ز الإ�سالمي عن��د بداية
ح�ضوركم �إليه ،ومن �أب��رز ال�شخ�صيات التي �أ�سهمت
يف بناء املركز وت�أ�سي�سه؟
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جئ����ت �إىل املركز الإ�سالمي الإفريقي يف عام 1982م
نائب���� ًا للمدي����ر ،وكان يف بدايت����ه ميث����ل مدر�س����ة ثانوي����ة
�أكادميي����ة ،وبه تدريب مهن����ي ،ودبل����وم التدريب املهني،
وكان هناك ق�س����م لدبلوم الدعوة ،ال����ذي يعادل الدبلوم
الو�سيط احلايل ،ودبل����وم الرتبية الو�سيط ،وا�ستمر هذا
الو�ض����ع حتى العام 1986م ،حي����ث مت �إن�شاء كليتني هما:
الرتبية ،والدرا�سات الإ�سالمية ،وقد انت�سبتا �إىل جامعة
�أم درمان الإ�سالمية لنيل �شهادة البكالريو�س ،ثم تطور
املركز الإ�سالمي بعد ذلك ،و�صار جامعة �إفريقيا العاملية
يف عام 1991م ،وكانت الكليتان النواة الأوىل للجامعة.
�أم����ا �أب����رز ال�شخ�صي����ات الت����ي �أ�سهم����ت يف ت�أ�سي�����س
املرك����ز الإ�سالمي �أذكر بع�ض���� ًا منهم ،الأخوة
الربوفي�س����ور الطي����ب زي����ن العابدي����ن،
والربوفي�س����ور عب����د الرحي����م عل����ي،
والربوفي�س����ور �شم�����س الدي����ن زي����ن
العبدي����ن ،وال�شهي����د �أحم����د حمجوب
ح����اج ن����ور ،والربوفي�س����ور مال����ك
ب����دري ،والأ�ستاذ حمم����د عثمان �أحمد
�إ�سماعي����ل ،والربوفي�س����ور كم����ال حممد
عبيد ،وغريهم كثري .
• ما املحطات التي مررمت بها �ضمن م�سرية جامعة
�إفريقيا ،وكيف كانت جتربتكم معها؟

�أوجه ال�صرف ،ليوجه �إىل التو�سع ،واخلدمات ال�ضرورية
للط��ل�اب والعامل��ي�ن ،وجل�����أت اجلامع����ة �إىل حكوم����ة
ال�س����ودان ،وبع�ض املنظمات للم�ساعدة يف التمويل ،ولكن
ذل����ك مل ي�شكل حجر عرثة يف تو�س����ع اجلامعة �أكادميي ًا،
و�إداري ًا ،كما هو ظاهر للعيان.
• عا�ص��رمت جمموع��ة م��ن مديري اجلامع��ة ،كيف
تقومون جتربة عملكم معهم؟

خالل فرتاتي و�أنا نائب للمدير عا�صرت الربوفي�سور
عبد الرحي����م علي والربوفي�سور عمر ال�سماين ،وكالهما
�سع����دت بالعمل معه ،حيث كانا يعم��ل�ان مببد�أ ال�شورى،
وكن����ا نك���� ّون فريق عمل واح����د .وقد �شه����دت اجلامعة يف
عهدهم����ا تطور ًا كبري ًا يف املن�ش�����آت ،وتو�سع ًا يف الكليات،
حي����ث مت �إن�ش����اء كلية الط����ب ،والعل����وم ال�صحي����ة ،كلية
ط����ب الف����م والأ�سن����ان ،كلي����ة ال�صيدل����ة ،كلي����ة العل����وم
البحت����ة والتطبيقي����ة ،كلي����ة الهند�س����ة ،معهد
درا�سات الك����وارث والالجئني ،بالإ�ضافة
�إىل تط����ور �شعب����ة البح����وث �إىل مركز،
و�شعب����ة الدعوة �إىل مركز وق�سم اللغة
العربي����ة �إىل معه����د بالإ�ضاف����ة �إىل
العم����ارات اال�ستثماري����ة ،كما امتلكت
اجلامع����ة عدد ًا م����ن الأرا�ضي ،التي مت
ا�ستثمارها .كما �شه����دت تو�سع ًا يف قبول
الط��ل�اب �إىل الآالف ،و تطور ًا يف مناهجها،
وتنوع���� ًا يف كلياتها ،وكن����ت را�ضي ًا ،و�سعي����د ًا بالعمل
معهم.

ُعينت نائب ًا للمدير لل�شئون الإدارية ،واملالية يف املركز • بح�سب��ان عمل��ك يف املناه��ج الرتبوي��ة يف ف�ترة
الإ�سالمي الإفريقي ،وظللت �أمار�س هذا املوقع �إىل تطور �سابق��ة ،ما تقوميكم ملناهج جامع��ة �إفريقيا ،وكيف
املرك����ز الإ�سالم����ي �إىل جامع����ة �إفريقي����ا العاملية ،وكنت ميكن تطويرها؟

�أ�شارك يف الن�ش����اط الإداري ،والعلمي الذي متخ�ض عن
تطور املرك����ز �إىل جامعة .وبالطبع ف�إن ذلك �أنطوى على
الكث��ي�ر من الدرا�س����ات ،والت�صورات الت����ي �شاركت فيها
بقدر معقول.
• تقل��دمت عدد ًا من املنا�صب الإدارية يف اجلامعة
�أبرزه��ا من�ص��ب نائ��ب املدي��ر لل�شئ��ون الإداري��ة،
واملالي��ة ،حدثن��ا ع��ن م�سريتك��م م��ع ه��ذا امل�ش��وار
الطويل؟

بع����د تطور املرك����ز الإ�سالم����ي �إىل جامع����ة ان�سحبت
ال����دول العربي����ة م����ن جمل�����س الأمن����اء ،واقت�ض����ي ذل����ك
�صعوبات مالية ا�ضطرت اجلامعة �إىل �إجراء تعديالت يف
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مناهج جامعة �إفريقيا العاملية �أعدت بطريقة علمية،
حي����ث �شارك فيها خرباء يف املناه����ج من داخل اجلامعة
وخارجه����ا ،ولأنها �أع����دت يف فرتات متباع����دة ،قد يكون
هنالك تكرار يف بع�ض املواد ،ولذلك ال بد من مراجعتها،
لأن طبيع����ة املناه����ج �أن تراجع كل خم�����س �سنوات ،حتى
تواكب التطور الذي يحدث ،وقد مت تكوين جلنة ملراجعة
املناه����ج بر�أ�سه الربوفي�سور عب����د ال�سالم حممود .ولكي
نق����وم بتطوي����ر املناه����ج البد لنا م����ن معرف����ة احتياجات
ال����دول الإفريقية عند �إن�شاء كلي����ة جديدة� ،أو ق�سم حتى
تفيد ،وتخدم املناطق امل�ستهدفة خا�صة الإفريقية منها.
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• م��ا �أب��رز مالم��ح منجزاتكم خالل م�س�يرة عملكم �إدارت����ه ،ال يقبل باحلل����ول الو�سط يف تطبي����ق اللوائح ،ال
يرتدد يف اتخاذ القرارات ال�صعبة.
باجلامعة؟
عن����د حتوي����ل املرك����ز الإ�سالم����ي �إىل جامع����ة ع����ام • يف ر�أيك��م ما اجلوان��ب التي يج��ب �أن تركز عليها
1991م ،ا�ستم����ررت يف وظيفت����ي نائب���� ًا للمدي����ر ،وبحكم الإدارة احلالية للجامعة؟
يج����ب عل����ى �إدارة اجلامع����ة الرتكي����ز عل����ى اجلانب
وظيفت����ي �أ�سهم����ت يف تطور اجلامعة يف جمي����ع جوانبها،
كم����ا �شارك����ت يف اللجن����ة ،الت����ي قام����ت ب�إع����داد مناهج الأكادميي ،والدرا�سات العليا ،وتطوير املناهج.
كلية الرتبي����ة ،وقمت ب�إع����داد نظام التق����ومي بالدرجات • كيف ترون م�ستقبل جامعة �إفريقيا العاملية؟
ينتظره����ا م�ستقبل زاهر ،وم�ش����رق ،وهي الآن تتقدم
املعياري����ة للجامع����ة ،كما �شارك����ت بورقة بحثي����ة بعنوان
"دور امل�سلمني يف العلم التجريبي" ب�أندون�سيا ،كما قمت يف ت�صني����ف اجلامعات ال�سوداني����ة ،والإفريقية ،و�سوف
بت�ألي����ف كتاب �إ�سهامات احل�ض����ارة الإ�سالمية يف العلوم تلع����ب دور ًا كب��ي� ً
را يف �إفريقي����ا ،كما ميت����از خريجو هذه
الطبيعي����ة ،والكوني����ة ،كما قمت بتنقي����ح ومراجعة كتاب اجلامع����ة بالتم ّي����ز ،واملرونة ،وع����دم التط����رف ،و�سوف
مبادئ علم الفلك ،كما �شاركت ،ومثلت اجلامعة يف عدد تعطي ال�سودان مكانة كبرية يف �إفريقيا.
من امل�ؤمترات الداخلي����ة ،واخلارجية ،ويف �أثناء وجودي • ب��د�أت اجلودة عمله��ا عندما كنتم نائب�� ًا للمدير،
باجلامع����ة مل تنقط����ع �صالتي بوزارة الرتبي����ة ،والتعليم ،م��اذا كانت بواع��ث �إن�شائه��ا ،وكيف كان��ت جتربتها
فق����د �شارك����ت يف م�ؤمتر �سيا�سات التعلي����م عام 1991م ،حتت رعايتكم؟
ب����د�أت اجل����ودة ا�ستجاب����ة لالجت����اه الع����ام يف العامل
وكنت مقرر ًا للجنة التدري����ب ،وع�ضو ًا باملدر�سة الثانوية
اجلديدة ،كم����ا �شاركت يف كل امل�ؤمت����رات الأخرى ،التي ب�أكمله ،وعلى م�ست����وى الإقليم ،وم�ستوى ال�سودان ،وهذه
عقدته����ا وزارة الرتبية ،كما كنت ع�ضو ًا يف جمل�س �إدارة واحدة م����ن الأ�سباب ،ور�ؤي����ة �إدارة اجلامعة للتجويد يف
التعلي����م اخلا�ص ال����ذي �أ�س�س ع����ام 1984م ،ورئي�س ًا من الأداء ،باجلامعة ،وق����د قامت بعمل كبري ،ومهم يف عهد
الربوفي�سور �أب����و زيد عطا املنان ،حي����ث قامت بتو�صيف
عام 2002م �إىل عام 2004م.
املناهج.
حق كل من:
• �أربع كلمات حق يف ّ
�.1أ.د .الطي����ب زي����ن العابدي����ن �.2أ.د .عبد الرحيم • ر�سالة �أخرية لإدارة اجلودة ،والعاملني بها؟
�إدارة اجل����ودة تق����وم بعم����ل كب��ي�ر ،والب����د له����ا م����ن
علي حمم����د� .3أ.د .عمر ال�سماين ال�شي����خ �.4أ.د .ح�سن
اال�ستمرار يف عملها يف كل اجلوانب ،وخا�ص ًة بعد �إ�ضافة
مكي حممد �أحمد �.5أ.د .كمال حممد عبيد.
 الربوفي�س����ور الطي����ب زي����ن العابدي����ن ه����و �إن�س����ان التدريب �إليها ،لأنه مهم يف جتويد الأداء ،و�أن تركز على�صري����ح ،وال يجامل يف احلق ،ويت�ص����ف باحلزم �إذا لزم واحدة من اجلوانب ،وت�سلط ال�ضوء عليه ،وجتعله �شعار ًا
للع����ام ،والعمل على جتويده ،مث��ل� ً
ا الرتكيز على (تطوير
الأمر ذلك.
 لربوفي�سور عب����د الرحيم علي ميتاز بالأدب اجلم ،املناهج باجلامعة).• مباذا تو�صي هيئة حترير جملة اجلودة؟
والتوا�ضع ،والتقوى ،واللني يف غري �ضعف.
�أن مت����د العامل��ي�ن باجلامع����ة بكل ما ي�ستج����د يف �أمر
 الربوفي�س����ور عمر ال�سماين ال�شي����خ يتحرى العدل،اجلودة حملي ًا ،و�إقليمي����ا ً ،وعاملي ًا ،وعك�س كل الن�شاطات
ويعمل مببد�أ ال�شورى ،واحل�سم يف الأمور املبدئية.
 الربوفي�س����ور ح�سن مكي حممد ه����و بحر يف علمه ،اخلا�صة بها ،و�أ ّال تركز على اجلامعة فقط.�أ�شكرك����م كث��ي� ً
را عل����ى ه����ذا اللق����اء ،و�أمتن����ى لإدارة
ومو�سوع����ة ،وح����ر يف فكره ،عط����وف عل����ى ال�ضعفاء من
اجل����ودة وترقي����ة الأداء ،وجلامع����ة �إفريقي����ا العاملية ّ
كل
العاملني.
 -الربوفي�س����ور كم����ال حممد عبيد ميت����از باحلزم يف التقدم واالزدهار.

�شخ�صية العدد

حوار� :أ .منال مطر يعقوب
كام�يرا :الب��دري م�صطفى
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مل يك��ن جم��رد �أ�ست��اذ جامع��ي �أو باح��ث اجتماع��ي �أو
�إداري حمن��ك ،علين��ا ان جنمع كل ذل��ك ،ال لنتعرف عليه
لأن املع��رف ال يع��رف ولكن لن�ستله��م منه كيف يبن��ي العظماء
�شخ�صياتهم.
الربوفي�س��ور �سوار الدهب �أحمد عي�س��ى عبدالرازق �ساتي
ه�لال �ساتي حممد ،من موالي��د عام 1938م .قري��ة �أبوعجاج
بتنق�سي اجلزيرة حملية الدبة الوالية ال�شمالية بد�أ تعليمه
الأويل بتنق�سي اجلزيرة قبل �أن ينتقل مع والده �إىل اخلرطوم،
حيث در�س التعليم املتو�سط ،والثانوي ،والعايل باخلرطوم.
ب��د�أ حمطات��ه العلمي��ة ما بع��د الثان��وي الع��ايل بح�صوله
عل��ى دبل��وم الهند�سة امليكانيكي��ة باملعهد الفن��ي باخلرطوم يف
عام1960م ،ثم ال�شهادة الأهلية العليا( )H.N.Cيف الهند�سة
امليكانيكية (معاهد مان�ش�س�تر) اململكة املتحدة 1960م ،دبلوم
�صيان��ة �آليات الطرق من معهد قرير الفني (� ).G.T.Iشيكاغو
الوالي��ات املتح��دة 1962م ،لي�سان���س درا�س��ات اجتماعي��ة من
جامع��ة القاه��رة باخلرط��وم 1961م ،دبل��وم درا�س��ة العم��ل
م��ن مركز اخلدم��ات الإداري��ة ( ).M.S.Cبراد ف��ورد اململكة
املتح��دة 1970م ،و�أخ�ير ًا دكت��وراه تنمية �إداري��ة من جامعة
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نانتري باري�س فرن�سا 1975م.
ب��د�أ حمطات��ه العملية مهند�س ًا مب�صلح��ة الطرق 1960م -
1963م ،ثم �أ�ستاذ ًا مبعهد الكليات التكنولوجية للعام الدرا�سي
1963م 1964 -م ،و�ضابط�� ًا للعالق��ات ال�صناعية وزارة العمل
1964م 1966 -م ،مدي��ر ًا للإنتاج ب�شركة ال�صناعات احلديثة
(البب�س��ي كوال)  ،1969 -1966و�أ�ستاذ ًا مبركز تطوير الإدارة
من��ذ 1969م ،ثم مدير ًا عام ًا ل��ه  ،1990 – 1978ومدير ًا عام ًا
ل�شرك��ة ال�سك��ر ال�سوداني��ة  ،1994 – 1990وخب�ير ًا مبنظمة
العم��ل العربية ومدير ًا للمركز العربي للت�أمينات االجتماعية
 ،1988 -1994وعمي��د ًا لكلي��ة االقت�ص��اد ،والعل��وم الإداري��ة
وال�سيا�سي��ة بجامع��ة �أفريقي��ا العاملي��ة باخلرط��وم-1999
 ،2009و�أ�ست��اذ ًا لإدارة الأعم��ال حالي�� ًا باجلامع��ة نف�سه��ا.
الآن رئ�س�� ًا للمجل�س الأعل��ى للأجور ،وع�ض��و ًا باملجل�س الأعلى
للإ�صالح الإداري وباملجل�س القومي للتدريب.
ل��ه ع��دد كبري من امل�ش��اركات العلمي��ة ،وهو ع�ض��و وم�ؤ�س�س
لع��دد م��ن املجال�س �أبرزه��ا ع�ضويت��ه يف جمل���س �إدارة جامعة
ال�سودان للعلوم ،والتكنولوجيا و �إدارة جامعة �أفريقيا العاملية
و�إدارة بنك الت�ضامن الإ�سالمي ومبجل�س �إدارة الهيئة القومية

للكهرب��اء واملجل���س القوم��ي للبح��وث ورئي�س ملجل���س �إدارة دار
الطباع��ة والن�شر .م�ؤ�س�س وع�ضو مبجل���س �إدارة �شركة �شريان
ال�شمال للطرق وال�سدود ورئي�س ملجل�س �إدارة م�سبك اخلرطوم
املركزي ،وملجل�س �إدارة �شركة رداح للتجارة ،واخلدمات ،وع�ضو
حالي�� ًا مبجل���س �أمناء الوكال��ة الإ�سالمي��ة للإغاث��ة ومبجل�س
�أمناء منظمة نوافل اخلريات.
ذهبن��ا �إلي��ه يف مكتب��ه يف كلي��ة االقت�ص��اد ،وكان دقيق�� ًا يف
مواعيده� ،أدرنا معه هذا احلوار الذي ننقله �إليكم كما رواه:

االقت�ص��اد ،وثالث��ة م��ن �أب��رز الط�لاب الذين تخرج��وا على
يدكم؟

يف حقيقة الأم ��ر ك ّل من عملت معه يف كلية االقت�صاد ،والعلوم
الإدارية �شخ�صية بارزة� ,أك ��نَّ لهم ويكنون يل االحرتام ،والتقدير
لدرج ��ة �أنهم يخجلونن ��ي حيث يت�سابقون ليحمل ��وا عنى ما �أحمل.
فالك ّل ح�ي�ن يقابلني ال يكون �إال با�سم ًا مت�صدق� � ًا علي ،وعلى نف�سه
بتلك الب�سمة.
فالرباط الذي بد�أ بيني ،وبني الأخ الأ�ستاذ حامت عثمان (نائب
املدي ��ر الآن) و الأ�ست ��اذ ج�ل�ال حمم ��د �أحمد (الوزي ��ر مبفو�ضية
االنتخاب ��ات الآن) و الربوف�س ��ور الر�شي ��د عب ��د الوه ��اب (العميد
احل ��ايل للكلي ��ة) وخ ��ط ال�س�ي�ر ال ��ذي ارت�ضين ��اه واقتدى ب ��ه ك ّل
م ��ن التح ��ق بالكلية بعد ذل ��ك ،هو ما جعل الكلي ��ة تخطو خطواتها
ال�سريعة ،و حتتل مكان ًا بارز ًا ،م�ؤثر ًا يف م�سرية اجلامعة.
و�أم ��ا احلدي ��ث ع ��ن الط�ل�اب املميزين فه ��م كرث لدرج ��ة �أن
�صفحات املجلة ل ��ن تكفي ن�شر احلديث عنهم ،ولكني �أ�شري لبع�ض
الع�صامي�ي�ن املثابري ��ن منه ��م ،كذاك ال ��ذي كان ي�أت ��ي �إيل الكلية
بعربت ��ه الكارو ،التي تعي�ش من ظهره ��ا �أ�سرته ،ويدفع من ظهرها
م�صاريف اجلامعة �إيل �أن تخرج ،وذاك الذي يحمل �صندوق م�سح
الأحذية ،ويحفظه حتت ال�سل ��م �أحيان ًا ،ومرات و�سط ال�شجر حتى
ينته ��ي م ��ن الدرا�سة ،ثم ي�سعى يف طلب ال ��رزق ،وذاك الذي يعمل
بال�سوق املركزي ،ينظف ال�سمك قب ��ل ح�ضوره للكلية والآخر الذي
يفر� ��ش اخل�ضار يف و�سط ال�سوق املركزي بعد االنتهاء من الدرا�سة
....الخ.
ويف ذكر الط�ل�اب �أ�سرد ق�صة ثالثة �آخرين ،لي�سوا من طالب
كلي ��ه االقت�ص ��اد ،و�إمنا هم ط�ل�اب الكليات الأخ ��رى يف اجلامعة،
الذي ��ن وجدوا يف �أهل كليه االقت�ص ��اد والعلوم الإدارية جتاوب ًا حل ّل
م�شكالتهم.
الأول� :أح ��د ط�ل�اب �ساح ��ل الع ��اج� ،أت ��ى �إىل ال�س ��ودان هاربا
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• من مثلكم الأعلى يف الإدارة وعلومها؟
ه ��و الر�س ��ول �صل ��ى اهلل عليه و�سل ��م ،فهو الذي ق ��ال عنه اهلل
تع ��ايل" لقد كان لكم يف ر�س ��ول اهلل �أ�سوة ح�سنه" وهو املثل الأعلى
يف الإدارة ،وعلومه ��ا ،مبعن ��ي �أن الإدارة تعني جل ��ب املنافع ،ودفع
امل�ضار عن املجتمع .
• املواقع التي عملتم بها قبل جامعة �إفريقيا العاملية
عملت يف مواقع خمتلفة �ساقتن ��ي �إليها م�ؤهالتي العلمية ،فقد
ب ��د�أت حياتي العملية مهند�س� � ًا بوزارة الأ�شغال ث ��م �أ�ستاذ ًا مبعهد
الكلي ��ات التكنولوجية ،ف ��وزارة العمل ،ثم ومدي ��ر ًا للإنتاج ب�شركة
البب�س ��ى كوال ،فمدي ��ر ًا عام ًا ملركز تطوي ��ر الإدارة ،ومدي ��ر ًا عام ًا
ل�شرك ��ة ال�سك ��ر ،و�أخ�ي� ً
را خبري ًا مبنظم ��ة العمل العربي ��ة ،ومدير ًا
ملركزه ��ا اخلا� ��ص بالت�أمين ��ات االجتماعية باخلرط ��وم وذلك قبل
انتمائ ��ي �إىل هيئ ��ة التدري�س بجامعة �أفريقي ��ا العاملية يف �آخر عام
1999م.
• م�سريتكم مع جامعة �إفريقيا العاملية كيف بد�أت؟
امل�س�ي�رة م ��ع جامع ��ة �أفريقي ��ا ،يرج ��ع تاريخه ��ا �إىل �أوائ ��ل
الثمانيني ��ات منذ �أن كنت مدير ًا عام ًا ملرك ��ز تطوير الإدارة ،ومنذ
�أن ب ��د�أ املرك ��ز الأفريقي الإ�سالمي كن ��وا ٍة لها� ,صلت ��ي تلك بد�أت
كم�ست�ش ��ار يف جم ��ال الإدارة ،وق ��د ا�ست�ش ��رت يف و�ض ��ع نظمه ��ا،
ولوائحه ��ا الإدارية ،ويف و�ضع جداول �أجورها حني تغيرّ الو�ضع من
الأجور بالدوالر �إيل الأجور باجلنيه ال�سوداين.
ا�ستم ��رت ال�صلة ،وح�ي�ن �أعلن حتوي ��ل املرك ��ز الإ�سالمي �إىل
جامع ��ة كان تنظيمه ��ا الإداري ع ��ام 1992م بقيادت ��ي ،وع�ضوي ��ة
الإخ ��وان ب�ش�ي�ر عبدالواح ��د� ،أحمد حمم ��ود ،عزالدي ��ن �سعيد يف
م�شاركت ��ي ،وظل ��ت مت�صل ��ة دون انقطاع وو�صلت ح� � ّد امل�شاركة يف
اختي ��ار الرعيل الأول لقيادة اجلامع ��ة ،ويف اختيار �شعارها القائم
الآن.
وحني و�صل ��ت م�سريتي باخلدمة العام ��ة �إىل الو�صول �إىل �سن
التقاع ��د ،جت ��ددت الرغبة من القائم�ي�ن ب�أمر اجلامع ��ة ب�ضرورة
االنتم ��اء �إليه ��ا كالرغب ��ة القدمي ��ة ب� ��أن �أك ��ون نائب ًا ملدي ��ر املركز
الإ�سالمي يف منت�صف الثمانينيات ،ولكن م�شيئة اهلل هي الغالبة.
�صلت ��ي باجلامعة �أ�صبحت حقيقة حني التحقت بهيئة التدري�س
يف �آخ ��ر ع ��ام 1999م ،وح�ي�ن كلف ��ت ك�أول عميد لكلي ��ة االقت�صاد

والعلوم الإدارية يف عام 2000م وا�ستمرت �إىل اليوم �أ�ستاذ ًا بها.
جتربتكم مع �ضبط الو�صف الوظيفي بجامعة �إفريقيا العاملية:
و�أم ��ا �س�ؤالك ��م ع ��ن الو�صف الوظيف ��ي جلامع ��ة �أفريقيا فتلك
درا�سة علمي ��ة ،وجهد مقدر ،قاد جلنت ��ه الأخ الربوف�سور حمجوب
احل�س�ي�ن ،ومل تك ��ن م�شاركت ��ي يف عمل الو�ص ��ف الوظيفي جلامعة
�إفريقي ��ا هي الأوىل وال الأخ�ي�رة يف جمال اجلامع ��ات ،وت�أتي تلك
الدرا�س ��ة بع ��د الدرا�سة التي قدتها جلامع ��ة �أم درمان الإ�سالمية،
وجامع ��ة ال�سودان للعلوم والتكنولوجي ��ا ،و�أكادميية الأمن القومي،
و�أخ�ي� ً
را جلامع ��ة املغرتبني ،والي ��وم وبكل �أ�سف ف� ��إن الكثريين من
من�سوب ��ي جامعة �أفريقيا ،ال يعرف ��ون و�صف وظائفهم ،ومل ي�سمعوا
ب�أن هنالك جملد ًا يحوي ذلك.
• ثالث��ة م��ن �أب��رز ال�شخ�صي��ات الت��ي عملت��م معه��ا يف كلي��ة
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م ��ن الذبح ،الذي ه ��دده لأن عادة �أهله ذبح االب ��ن الأكرب بعد وفاة
الوالد(ال ��ذي كان كج ��ور ًا ) حت ��ى ال يت ��وىل ه ��و مكان ��ه � .أتى ذاك
ال�ش ��اب �إىل ال�س ��ودان ب�إر�شاد رجل م ��ن مايل بعد �أن �أق ��ر�أه �سورة
الفاحتة ،والإخال�ص ،وعلمه ال�صالة ،و�أر�شده �إىل املركز الإ�سالمي
يف ال�سودان ليتم �إ�سالمه كما قال له.
و�ص ��ل ذاك ال�شاب �إىل ال�سودان ،و انتم ��ى �إىل جامعة �أفريقيا,
وح�ي�ن تزوج من �إح ��دى طالبات بل ��ده ،كان علي ��ه �أن يخلي ال�سكن
ففع ��ل ،و�سك ��ن �إحدى املباين حت ��ت الت�شيد بالقرب م ��ن اجلامعة,
ويف ذات ي ��وم �أخذت ��ه ال�شرطة �ضمن (الك�ش ��ة) ،ويف �أثناء مرورها
بالق ��رب من منزيل ا�ستغ ��اث بي حني ر�آين ف ��كان الإفراج عنه ،ثم
بع ��د ذل ��ك بد�أ ال�ت�ردد عل � َ�ي بالكلية طلب� � ًا يف الدعم ،وق ��د كان �أن
تكفل ��ت ب�إيجار م�سكن ��ه حتى تخرج ،ورج ��ع لأهله معاه ��د ًا ب�إن�شاء
معهد لتدري� ��س الإ�سالم ،ملا ر�أى يف ال�س ��ودان وقد كان ,وحني رجع
مرة �أخرى لل�سودان عرفته بالأ�ستاذ حممد عثمان �أحمد �إ�سماعيل،
الذي مك ّنه من منحة لدرا�سة املاج�ستري بكلية ال�شريعة.
و�أم ��ا الطال ��ب الث ��اين :فتعرف ��ت علي ��ه مرا�سلة ملكتب ��ي مبركز
تطوي ��ر الإدارة ،وهو �أمي ال يعرف القراءة ،وال الكتابة ،توليته حتى
ع ��رف القراءة والكتابة بنادي �أبن ��اء تنق�سي ،ومن ثم متابعته حتى
ح�صل عل ��ى ال�شهادة الثانوية ،ودخل جامع ��ة �إفريقيا ،وتخرج الآن
منه ��ا ،وط ��وال فرتة درا�ست ��ه يف جامع ��ة �إفريقيا كان م ��ن قيادات
العم ��ل الدعوى بالقوافل وغريها ,هذا الطالب مل يكن ليرتك عمله
كمرا�سل ��ة حتى انتهى من درا�ست ��ه اجلامعية ،واليوم عينّ يف وظيفة
من وظائف اجلامعيني مبركز تطوير الإدارة.
و�أما الطالب الثالث :فهو من تنزانيا ،ح�ضر �إىل ال�سودان طالب ًا
بجامع ��ة �إفريقيا وهو من ذوي النقائ� ��ص اجل�سمية ،ف�إحدى رجليه
ق�ص�ي�رة وم�شلول ��ة ،ومي�شي م�ستن ��دا علي عود( َكمِ ��دري املركب).
قابلت ��ه وقت ال�ص�ل�اة ،وحتدث �إليه ،وعرفت �أن ��ه ينوي الرجوع �إىل
�أهل ��ه بع ��د �أن ق�ضى �سنه تع ��ب فيها من اال�ستناد عل ��ي ذاك العود،
ث ��م من ع ��دم وجود عمل يح�ص ��ل منه علي م�صاري ��ف جيب ،فكان
�أن توليت ��ه ،و�أخذت ��ه �إيل مركز الأط ��راف ال�صناعي ��ة ،وتوىل �أمره
الل ��واء (عبد احلي حمج ��وب) مدير الأطراف
ال�صناعية ،و�سه ��ل �أمره ،وتوليته بربط �شهري
�إىل �أن انته ��ى م ��ن درا�سته يف كلي ��ة ال�شريعة،
ورج ��ع �إىل بل ��ده قاطع ًا عه ��د ًا ب�إن�ش ��اء جمعية
�إ�سالمية مل�ساعدة ذوي االحتياجات اخلا�صة.
ه ��ذا بع�ض م ��ا �أق ��ول ،و�أع ��رف �أن لبع�ض
�أ�سات ��ذة الكلية مثل ما قلت ،و�س ��ردت� ،إ�ضافة
�إىل املعامل ��ة الطيب ��ة ،وروح الفكاه ��ة ذات
املغزى ،التي ي�شيعها الأ�ستاذ �إبراهيم الع�شاري
بني طالب ،وطالبات الكلية ،و�أ�ساتذتها.
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الطالب حبيب من دولة تنزانيا

• يف ر�أيكم ما �أبرز مالمح ال�شخ�صية الإدارية؟

�أب ��رز مع ��امل ال�شخ�صية الإداري ��ة االبت�سام يف وج ��ه معاونيها،
والإح�سا� ��س مب�شاعرها و�ص ��دق القول معها ،و�إط ��راء جهدها دون
تعال متذكر ًا قول اهلل تعاىل ﭽ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ
تكرب� ،أو ٍ
ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﭼ الإ�س ��راء:
 ،٣٧وا�ضع� � ًا يف االعتبار ر ّد الفعل عل ��ي التكرب ،والتعايل الذي �أ�شار
�إليه الإمام ال�شافعي يف الأبيات ال�شعرية الآتية:
�أمطرى ل�ؤل�ؤا جبال �سرنديب وفي�ضـــي �آبار تكرور تربا
�أنا �إن ع�شت ل�ست �أعدم قوتا و�إذا مت ل�سـت �أعدم قربا
همتي همة امللوك ونف�ســـي نف�س حر ترى املذلة كفرا

�إفريقي��ا ،فكيف ميك��ن االرتق��اء �إداري ًا به��ذا املن�شط ليحقق
الأهداف املو�ضوعة له؟

ن�ش ��ر الدعوة الإ�سالمي ��ة كان هدف ًا ظاهر ًا يعني ��ه ا�سم جامعة
�إفريقي ��ا ،و�إن اقت�ضت الظروف �إخفاء كلم ��ة �إ�سالمية من ا�سمها،
ف�إن ذل ��ك ال يعني �أنه اختف ��ي من �أهدافها م ��ادام الإ�سالم نظام ًا
متكام�ل� ًا يتغلغل يف كل �صغرية وكبرية ويف عقلنا اجلمعي ،و�سلوكنا
الفردي.
م ��ن ه ��ذه الزاوية ف�إن �س� ��ؤايل ،هل كل من يف جامع ��ة �أفريقيا
يعي �أهدافها؟ وهل كل واع ب�أهدافها م�ؤمن بها؟ وهل كل م�ؤمن بها
يعمل لها ؟ ثم هل ما نطلبه من طالب جامعة �أفريقيا من �أ�سا�سيات
ال�سلوك ،والقيم الإ�سالمية مطلوب يف �أ�ستاذها؟
الإجابة عن هذه الأ�سئلة �سلبي ،وعليه ف�إن الو�صول �إىل الإجابة
الإيجابية هي خطوتنا الأوىل ،ومن ثم االرتقاء ب�أهداف اجلامعة.
• �أربع كلمات يف �إدارة امل�ؤ�س�سة التعليمية:
الر�ؤية ،والر�سالة الوا�ضحة لكل من يف الإطار.

الإدارة الو�سطي ��ة املتجه ��ة نح ��و القمة لنحق ��ق الكفاية يف ظل
الفاعلية الإدارية.
االلتزام بال�شورى ،وجعلها �سلوكا �إداريا يف كل امل�ستويات.
تو�سي ��ع دائرة التعليم ،و�أ�ساليبه عل ��ي وجه اخل�صو�ص ،لت�شمل
التعليم بال�سلوك .مقتدين بقول �سيدنا عمر ر�ضي اهلل عنه" علموا
النا�س ب�سلوككم ف�إن رتع الإمام رتعت الرعية"
• يف �سطور معدودة "عطاء الأ�ستاذ اجلامعي بعد التقاعد":
ال �أوم ��ن بتقاعد الأ�ستاذ اجلامعي باملفهوم ال�سائد ،وهو بلوغه
عمر ًا معين ًا ،ولك ��ن �أومن بتقاعده عند غياب الذاكرة الذي يحدث
يف �أي عمر ،وهنا فال عطاء له.
• كيف ميكن لإدارة اجلودة الإ�سهام يف تطوير العمل الإداري
باجلامعة؟

التط ��ور دائما بعد معرف ��ة ،وتثبيت القاعدة ،وحت ��ى اليوم ف�إن
اجله ��د املبذول واملقدر ال يع ��رف م�ضمونه الآخ ��رون وعليه العبء
ثقي ��ل ،ور�ؤيت ��ي تبن ��ي بع� ��ض ا ِلفك� � َر العلمي ��ة التي تط ��ر�أ يف جمال
الكلي ��ات ،وتناق�ش معه ��م يف �شكل �سمنارات بقي ��ادة �إدارة اجلودة
حتى تعم الفائدة.
تل ��ك واح ��دة ،و�أخري ح�ص ��ر بع� ��ض املو�ضوعات ودف ��ع بع�ض
الكلي ��ات لتقوم بها حتت �إدارة اجلودة مع مناق�شة النتائج ب�إ�شراك
�آخرين ،و�إجراء املناف�سات بني الكليات ،وبني طالبها ،و�أ�ساتذتها،
وطالب ،و�أ�ساتذة الكليات الأخرى .وميكن و�ضع برنامج يحوي مثل
الذي ذكرت ،وميكن التعاون معكم لإخراجه.
• كلمة �أخرية لتحرير وقراء اجلودة:
جهدكم مق ��در جد ًا ،وميكن �أن يدفع باجلامع ��ة �إيل الأمام �إن
�ش ��اء اهلل ،وعليه �أرى تطوي ��ر الأ�سلوب بالتفاكر م ��ع الكثريين ،وال
مان ��ع �أن �أك ��ون واحد ًا منه ��م :و�أما الإخ ��وة الأ�ساتذة ق ��راء املجلة
ف�أرجوهم التمع ��ن فيما يكتب فيها ،و�أرى �أن على كل عميد كليه �أن
يخ�ص� ��ص �أحد معاوني ��ه ،ليلخ�ص ما حتويه املجل ��ة ،وعر�ضه علي
زمالئ ��ه يف �شكل ندوة ،وا�ستخال�ص نتائج يعم ��ل بها مع �إخطاركم
بذلك.
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و�أم ��ا �أفعال ال�شخ�صية الإدارية فق ��د عددتها كتب الإدارة ،وما
زالت مل ت�صل �إىل نهاية املطلوب منها.
• كيف ترون تطور العمل الإداري باجلامعة؟
يق ��وم التنظي ��م الإداري بجامعة �أفريقيا عل ��ي �أ�س�س ،و مبادئ
�إداري ��ة �أ�صولية و�سطية من القمة �إيل القاعدة ،من جمل�س الأمناء
�إيل التكوينات الإدارية القاعدي ��ة ك�إدارة املوارد الب�شرية ،و�أق�سام
ال�صيان ��ة وغريه ��ا وم ��ن جمل� ��س الأمن ��اء ،واملجل�س العلم ��ي� ،إيل
التكوينات العلمية القاعدية ،كمجال�س الكليات ،وجلنة االمتحانات
وجمال�س الأق�سام .....الخ.
مثل هذا التنظيم الو�سطي ال�شورى امللتزم بالالمركزية �أ�سلوبا
�إداريا ،وبرقابة الفرد املتقن لعمله يف ظل امل�سئولية الت�ضامنية ،هو
م ��ا ت�سعي �إليه النظ ��م الإدارية احلديثة ،وجتعل من ��ه نظام ًا �إداري ًا
ممي ��ز ًا .وبكل �أ�س ��ف مل تتمكن القيادات الإداري ��ة بجامعة �أفريقيا
من �أن جتعله ميزة تنفرد بها جامعة �أفريقيا وحدها.
و�أم ��ا كيف يطور العمل الإداري يف جامع ��ة �أفريقيا ،ف�إين �أقول
عل ��ى القيادات الإدارية �أن جتعل ماعندها فاع ًال ،ثم تدخل فيه ما
يت�ل�اءم م ��ع متطلبات البيئة متفق ��ة مع قيم الإ�س�ل�ام ،وعدم قبول
الواقع �إال ما اتفق مع احلق ،والواجب والقيم.
• ما الثابت واملتغري يف �إدارة جامعة �إفريقيا العاملية؟
الثب ��ات ن�سبي ،فالثاب ��ت اليوم متغ�ي�ر غد ًا ،والثاب ��ت اليوم يف
جامع ��ة �أفريقيا هو تنظيمها ،واملتغري هو النظم ،والأكرث تغري ًا هي
القيادات الإدارية ،العاملون.
• يع��د ن�ش��ر الدع��وة الإ�سالمي��ة م��ن �أه��م �أه��داف جامع��ة

تقا يرر

التوسع األكادميي يف اجلامعة
�إعداد� :أ .منال مطر يعقوب
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ي�شه��د التعلي��م العايل على امل�ستوي�ين العاملي واملحلي
العدي��د م��ن املب��ادرات اجل��ادة لتطوي��ره وحتديثه،
حت��ى ي�صب��ح �أك�ثر ق��درة عل��ى مواجه��ة متغ�يرات الع�ص��ر
العلمية ،واملعرفية ،والتكنولوجية ،والثقافية .
ذل��ك لأن التعلي��م اجلي��د يحم��ل ب�ين طيات��ه الو�سائل
والإمكان��ات الت��ي جتعل��ه �صم��ام الأم��ان لقي��ادة التغي�ير
والتطوي��ر ملواجه��ة كل جديد ،وم�ستحدث ،وه��ذه القاعدة
الذهبي��ة قام��ت عليه��ا فك��رة تطوي��ر املرك��ز الإ�سالم��ي
الإفريقي.
بد�أت فكرة املعهد الإ�سالمي يف اخلرطوم عام 1966م لدى نخبة
م ��ن �أهل اخل�ي�ر يف ال�سودان ،به ��دف ن�شر تعاليم الإ�س�ل�ام بني �أبناء
الب�ل�اد الإفريقية املجاورة لل�سودان ،ثم تبن ��ت حكومة ال�سودان فكرة
�إقامة املعهد جمدد ًا بعد �أن �أغلق �أبوابه ،وذلك يف العام 1967م لين�ش�أ
املركز الإ�سالمي الإفريقي ،وفتح �أبوابه كم�ؤ�س�سة تعليمية �أهلية لطلبة
العلم من الأقطار الإفريقية.
وق ��ررت حكوم ��ة ال�س ��ودان �أن يكون املرك ��ز الإ�سالم ��ي م�شروع ًا
�إ�سالمي ��ا ً ،تدعى �إىل الإ�سهام فيه كل ال ��دول الإ�سالمية املقتدرة وقد
�أ�سهم ��ت كل م ��ن اململك ��ة العربي ��ة ال�سعودي ��ة ،ودولة الكوي ��ت ،ودولة
الإم ��ارات العربي ��ة املتحدة ،ودولة قط ��ر ،وجمهورية م�ص ��ر العربية،
وجمهوري ��ة ال�س ��ودان ،واململك ��ة املغربية ،وب ��د�أت الدرا�س ��ة يف العام
1977م.
ر�أى القائم ��ون عل ��ى �أم ��ر املرك ��ز الإ�سالم ��ي الإفريق ��ي �ضرورة
�إن�ش ��اء م�ؤ�س�سة تكون حا�ضنة للخريج�ي�ن الذين كانوا يبعثون للدرا�سة
يف م�ؤ�س�س ��ات مل تكن مهي� ��أة ومعدة لهذا الغر� ��ض ،و�إمناء يذوبون يف
�أو�س ��اط تلك امل�ؤ�س�سات ،ولهذا كانت جامعة �إفريقيا العاملية التي كان
ذلك من �أهداف �إن�شائها.
كان ب ��روز جامعة �إفريقيا يف الع ��ام 1991م1مرحلة تطوير كربى
� 1إتاح��ة فر���ص التعلي��م لأبن��اء �إفريقي��ا وغريهم حت��ى ت�ؤهله��م للم�ساهمة
الفاعلة يف بناء �أوطانهم ،والنهو�ض بها يف مدارج الرقي والتقدم.
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حي ��ث تو�سعت حجم ًا وكيف ًا يف �سبيل امل�ضي بر�سالتها �إىل �آفاق �أرحب،
لذل ��ك بد�أت ب�إن�شاء الكليات اجلامعية ،بدء ًا بكليتي الرتبية ،والدعوة
منت�سبت�ي�ن �إىل جامع ��ة �أم درم ��ان الإ�سالمية� ،ش�أنهما �ش� ��أن الكليات
حديثة الن�ش�أة.
وم ��ا فتئت عجلة التطوير تدور حتى �أ�ضيفت تخ�ص�صات �إىل كلية
الرتبي ��ة ف�أ�صبحت كلي ��ة الرتبية والدرا�سات الإن�ساني ��ة و�أن�ش�أت فروع
لعلوم الإدارة وغريه ��ا ،كما �أ�صبحت كلية الدعوة با�سم كلية ال�شريعة
والدرا�سات الإ�سالمية.
• وت ��وايل �إن�ش ��اء الكليات العلمي ��ة والنظرية ،ففي ع ��ام 1993م
�أن�شئ ��ت كلي ��ة العل ��وم البحت ��ة والتطبيقي ��ة لرب ��ط العل ��وم ب�أ�صوله ��ا
الإ�سالمي ��ة ولت�أهيل الطالب لدرا�سة مزيد من املقررات التطبيقية يف
كل التخ�ص�ص ��ات و�إعطائهم جرع ��ات �إ�ضافية من الدرا�سات العلمية
واحلقلية (امليدانية) ،وت�ضم الكلية الأق�سام التالية:
• ق�سم الكيمياء التطبيقية وال�صناعية.
• ق�سم الريا�ضيات وعلوم احلا�سوب.
• ق�سم الفيزياء العامة.
• ق�سم الأحياء الدقيقة.
• �أن�شئ ��ت كلي ��ة درا�سات احلا�سوب يف ع ��ام 1992م با�سم معهد
اقر�أ لعل ��وم احلا�سوب� .إذ ارتبط �إن�شاء املعه ��د بجمعية اقر�أ اخلريية
الت ��ي وهبت املبنى احلايل للجامعة ،ثم تطور املعهد �إىل كلية درا�سات
احلا�س ��وب التي تعمل على تدري�س عل ��وم احلا�سوب و�أنظمة املعلومات
نظري ًا وتطبيقي ًا وتتمثل �أهدافها يف �إعداد خريجني وباحثني متمكنني
من ا�ستخ ��دام احلا�سوب يف امليادين املختلفة وتوجي ��ه املوارد املتاحة
نحو برامج درا�سية تعنى بحاجات التنمية و�سوق العمل و�إعداد برامج
مرتبط ��ة باحتياجات الدار�سني يف اجلامعة لرف ��ع م�ستوى اخلريجني
والباحثني .وت�ضم الكلية التخ�ص�صات التالية :علوم احلا�سوب ،تقانة
املعلوم ��ات ،نظ ��م املعلومات ،كما ت�ض ��م الكلية درا�س ��ات الدبلوم ملدة
�سنتني يف تقانة املعلومات.

- parasitology and Medical Entomology
- Medical Microbiology
- Haematology and Immunohaematology
- Clinical Chemistry
- Histo cito Pathology

• كلية ال�شريعة والقانون :تلبية حلاجة �أبناء امل�سلمني يف خمتلف
بقاع العامل للت ��زود ب�سالح العلم ال�شرعي واملعرف ��ة وت�أهيلهم وتنمية
قدراته ��م لأداء دورهم للقيام بواجب الدع ��وة الإ�سالمية يف بالدهم
وا�ضعني يف احل�سبان �أهداف اجلامعة ور�سالتها وخ�صو�صية طالبها.
يع ��ود تاري ��خ �إن�شاء الكلي ��ة �إىل الع ��ام م1986م حت ��ت ا�سم كلية
الدعوة.
ً
ويف الع ��ام 2013م وفق� �ا للخطة الإ�سرتاتيجي ��ة للجامعة 2010م
– 2020م التي ق�ضت بتطوير كلية ال�شريعة والدرا�سات الإ�سالمية
لت�صبح كلية الدرا�سات الإ�سالمية ،التي تعد من �أهم كليات اجلامعة،
حيث تعنى بدرا�س ��ة العلوم الإ�سالمية لتخري ��ج العلماء والدعاة ل�سد
حاج ��ات امل�سلم�ي�ن يف هذا املج ��ال ويف املجتمع ��ات امل�ستهدفة .متنح
الكلية البكالوريو�س يف التخ�ص�صات التالية:
• الق ��ر�آن الك ��رمي وعلومه ،احلدي ��ث وعلومه ،العقي ��دة والفكر
الإ�سالمي ،الدعوة وال�سرية.
• �أن�ش ��ئ ق�س ��م الإع�ل�ام بجامع ��ة �إفريقيا العاملي ��ة لأول مرة يف
كلي ��ة ال�شريعة ع ��ام 1991م .ويف الع ��ام 2006م ّمت حتويل الق�سم �إىل
كلي ��ة الآداب حتت م�سمى ق�سم علوم االت�ص ��ال ،ومن ثم تقرر حتويل
الق�س ��م �إىل كلية عل ��وم الإعالم لأهمي ��ة دور الإع�ل�ام وتزايد الطلب
علي ��ه يف �سوق العمل يف املجتمعات امل�ستهدف ��ة ،مما تتم�شى مع تطور
اجلامع ��ة يف الآونة الأخرية .ويهدف �إىل تلبية حاجات �سوق العمل يف
املجتمع ��ات امل�ستهدفة ،ومتنح الكلية درجة البكالوريو�س يف تخ�ص�ص
ال�صحافة والن�شر والإذاعة والتلفزي ��ون والعالقات العامة والإعالم.
درجة الدبلوم الو�سيط يف الإعالم (نظام ثالث �سنوات).
• �أما بقية الوحدات العلمية فت�شمل:
�أو ًال :معهد اللغة العربية:
ارتكز املعهد يف بنيته الأ�سا�سية ومنوه ،على ق�سم اللغة العربية يف
املركز الإ�سالمي الإفريقي (منذ عام 1977م).ثم تطور ذلك الق�سم
و�أ�صب ��ح معهد اللغ ��ة العربية يف عام 1992م لي� ��ؤدي دوره اجلديد يف
تعلي ��م اللغة العربية لطالبها من �أبناء الق ��ارة الإفريقية وغريهم من
دول العامل وتعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها من �أبناء امل�سلمني.
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• �أن�شئ ��ت كلي ��ة الطب والعل ��وم ال�صحية بنا ًء عل ��ى القرار الذي
�أ�صدره جمل�س �أمناء جامع ��ة �إفريقيا العالية يف عام 1994م ،وت�سعى
الكلي ��ة لتحقي ��ق �أه ��داف اجلامع ��ة املتمثل ��ة يف الأه ��داف الدعوي ��ة،
والتعليمية ،واخلدمية ،والبحثية �إ�ضافة �إىل الأهداف اخلا�صة وذلك
وف ��ق برنام ��ج ي�ؤهل الطالب من �أج ��ل العمل وفق� � ًا لأخالقيات و�آداب
املهن ��ة الطبي ��ة و�أن يتحلى بعالق ��ات طيبة نزيهة وفعالة م ��ع �أ�ساتذته
وزمالئ ��ه ومر�ض ��اه و�أ�سرهم ،والقي ��ام بت�شخي�ص وع�ل�اج الأمرا�ض
املتوطنة وال�شائع ��ة ،وامل�شكالت ال�صحية الأخرى على م�ستوى الفرد،
والأ�سرة واملجتمع مع اهتمام خا�ص مب�شكالت التغذية والبيئة ال�شائعة
يف �إفريقيا ويقوم بدور ن�شط يف جمال تعزيز ال�صحة واملكافحة.
• �أن�شئ ��ت كلية االقت�ص ��اد والعلوم الإداري ��ة وال�سيا�سية يف العام
2000م وف ��ق ق ��رار املجل� ��س العلم ��ي ( )2000/129بتطوي ��ر ق�س ��م
االقت�صاد والإدارة ال ��ذي �أ�س�س يف عام 1994م والذي كان يتبع لكلية
الرتبي ��ة والدرا�سات الإن�سانية وقتذاك وقد هدف ��ت الكلية �إىل تزويد
الط�ل�اب باملفاهي ��م الالزم ��ة يف جمال العل ��وم االقت�صادي ��ة والعلوم
الإداري ��ة وال�سيا�سي ��ة واملحا�سبية وربط تلك املفاهي ��م بتعاليم الدين
الإ�سالم ��ي وذل ��ك للخ ��روج بقي ��م �إ�سالمي ��ة يف جم ��االت االقت�صاد
والإدارة وال�سيا�س ��ة واملحا�سب ��ة ،وللكلية �أق�سام هي :ق�سم االقت�صاد،
ق�س ��م الإدارة ،ق�س ��م العلوم ال�سيا�سي ��ة ،وق�سم املحا�سب ��ة .كما ت�ضم
الكلي ��ة الدبل ��وم يف االقت�ص ��اد والعل ��وم ال�سيا�سية مل ��دة �أربعة ف�صول
درا�سية.
• �أما كلية الآداب فقد كانت جزء ًا من كلية الرتبية ،حتت م�سمى
كلية الرتبي ��ة والدرا�س ��ات الإن�سانية ،ويف ع ��ام 2002م انف�صلت من
كلي ��ة الرتبية لتحقي ��ق �أهداف اجلامع ��ة يف تزويد الع ��امل الإ�سالمي
مب ��ا ي�ؤهل ��ه ليواكب احلي ��اة الإ�سالمي ��ة علم ًا و�سل ��وك ًا و�أخالق� � ًا� ،أما
�أه ��داف الكلية فتتمث ��ل يف تزوي ��د املجتمعات امل�ستهدف ��ة مبخت�صني
يف اللغة العربي ��ة والتاريخ واجلغرافيا وعل ��وم املكتبات وعلم النف�س،
وت�ضم التخ�ص�صات الآتية :اللغة العربية ،اللغة الإجنليزية ،التاريخ،
اجلغرافيا ،علم النف�س ،وعلوم املكتبات واملعلومات.
• �أن�شئت كلية الهند�سة يف العام 2004م لتخريج طالب وباحثني
م�ؤهل�ي�ن يف جم ��االت الهند�س ��ة املختلف ��ة ولتحقي ��ق �أه ��داف الكلي ��ة
بالإ�سهام يف تطوي ��ر العلوم والتقانات الهند�سي ��ة وت�أهيل الطالب يف
جماالتها املختلفة .والتخ�ص�صات التي ت�ضمها الكلية هي:
الهند�س ��ة الإلكرتوني ��ة الكهربائية ،هند�س ��ة االت�صاالت،هند�سة
القدرة ،هند�سة النظم والتحكم ،وهند�سة احلا�سوب.
الهند�س ��ة امليكانيكي ��ة (تخ�ص� ��ص هند�س ��ة الإنت ��اج وهند�س ��ة
القدرة).
• �أم ��ا كلية ال�صيدل ��ة فقد �أن�شئت يف ع ��ام 2006م بهدف �إيجاد
نظ ��ام تعلي ��م وتدري ��ب �صي ��ديل ذي قاع ��دة علمي ��ة عري�ض ��ة ومتينة
متك ��ن اخلريجني من ول ��وج كافة جم ��االت مهنة ال�صيدل ��ة والت�أقلم
م ��ع التغيريات التي ق ��د تطر�أ يف �أثناء ممار�سته ��م ملهنتهم لي�صبحوا
قادري ��ن على التوا�صل الفعال و�إدراك الدور املهني واالجتماعي الذي
يجب �أن ي�ضطلع به ال�صيادلة.
ويف الع ��ام ذات ��ه الذي �شهد �إن�ش ��اء كلية ال�صيدل ��ة� ،أن�شئت كلية
طب الفم والأ�سنان والتي ارتبط ��ت بحل م�شكالت املجتمع واالهتمام
باجلانب الدعوي.
• كم ��ا �شهد العام 2006م �إن�شاء برنام ��ج علوم التمري�ض ،حيث

ر�أت جامع ��ة �إفريقي ��ا العاملية �أن يكون له ��ا ا�سهامات فعالة يف زيادة
ع ��دد املمر�ض�ي�ن امل�ؤهلني يف ال�س ��ودان ويف الدول الإفريقي ��ة عموم ًا،
وكان برنامج التمري�ض تابع ًا لكلية الطب و�أ�صبحت كلية قائمة بذاتها
منذ عام 2010م.
• �أن�شئ ��ت كلي ��ة املع ��ادن والنف ��ط ع ��ام 2013م بتطوي ��ر ق�س ��م
اجليولوجي ��ا يف كلية العلوم البحته والتطبيقي ��ة والذي مت �إن�شا�ؤها يف
العام 1992م ،متنح الكلية درجة بكالوريو�س ال�شرف يف علوم املعادن
والنفط وت�ضم التخ�ص�صات التالية:
جيولوجيا النفط ،ق�سم اجليوفيزي ��اء ،جيولوجيا املياه اجلوفية،
اجليولوجيا الهند�سية ،ق�سم اجليولوجيا االقت�صادية.
• �أم ��ا كلي ��ة املخت�ب�رات الطبي ��ة فق ��د �أن�شئت يف الع ��ام 2011م
وحتتوي على خم�سة �أق�سام هي :
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وي�ضم املعهد الأق�سام التالية:
�إنت ��اج امل ��وارد التعليمي ��ة ،البح ��وث والو�سائ ��ل التعليمي ��ة ،الربامج
التعليمية.
ثاني ًا :معهد درا�سات الكوارث والالجئني:
�أن�ش ��ئ يف الع ��ام 1993م با�سم معه ��د درا�سات الك ��وارث ودرا�سات
الالجئ�ي�ن ،حتت �إ�شراف �إداري مبجل�س �أمناء يتكون من جامعة �إفريقيا
العاملية وهيئات ومنظمات وجهات حكومية خمتلفة ويف دي�سمرب 1998م
تولت جامع ��ة �إفريقيا الإ�ش ��راف الإداري والأكادميي واملايل على املعهد
م ��ع تعديل اال�سم �إىل معهد درا�سات الكوارث والالجئني لتحقيق الهدف
الرئي� ��س ،وه ��و �أن يك ��ون مرك ��ز متي ��ز حملي ��ا و�إقليمي ��ا يف كل جماالت
تخ�ص�صه و�صو ًال ملخرجات عالية الت�أهيل والكفاية.
مينح املعهد الدبلوم ،واملاج�ستري ،وي�ضم الأق�سام التالية:
ق�س ��م الدرا�سات البيئية والنازحني والالجئني ،ق�سم درا�سات العمل
التطوعي وال�سالم ،ق�سم درا�سات العون والأمن الإن�ساين.
ثالث ًا :املركز الإ�سالمي الإفريقي:
ه ��و النواة التي ن�ش�أت عنها جامعة �إفريقي ��ا العاملية� ،أن�شئ يف العام
1977م وب ��د�أت في ��ه الدرا�سة يف الع ��ام 1977م نظام املرحل ��ة الثانوية
مب�ساقاته ��ا املختلف ��ة والدبلوم الو�سي ��ط ،ثم �أعيدت ت�سميت ��ه �إىل مركز
الدع ��وة وتنمي ��ة املجتم ��ع يف الع ��ام 2010م ،وي�شم ��ل الإدارات التالي ��ة:
الدعوة ،تنمية املجتمع ،التعليم ،الن�شاط الثقايف.
يه ��دف ه ��ذا املرك ��ز �إىل ترقية وتطوي ��ر مقدرات ط�ل�اب اجلامعة
الدعوية والفكرية والثقافية والأدبية.
رابع ًا :مركز البحوث والدرا�سات الإفريقية:
تط ��ور ع ��ن �شعبة البح ��وث والن�شر يف املرك ��ز الإ�سالم ��ي الإفريقي
�سابق� � ًا .يعمل على تطوير الدرا�سات الإفريقية والبحث العلمي يف ال�ش�أن
الإفريق ��ي وعالقته بال�ش�ؤون الأخرى ع�ب�ر وحداته البحثية ،ويهدف �إىل
ت�شجيع وترقية البحث العلمي والن�شر يف �ش�ؤون �إفريقيا ،وق�ضاياها.
خام�س ًا :مركز الدرا�سات الن�سوية والعلوم الأ�سرية:
بد�أت الدرا�سة يف هذا املركز يف العام 2002م وهو يعنى بالدرا�سات
الن�سوية والعل ��وم الأ�سرية وهو املكان املخ�ص� ��ص لدرا�سة الطالبات من
خمتل ��ف كليات ومراكز ومعاه ��د اجلامعة على م�ستوي ��ات البكالوريو�س
والدرا�س ��ات العلي ��ا �إ�ضاف ��ة �إىل طالبات دبل ��وم وماج�ست�ي�ر الدرا�سات
الن�سوي ��ة والعل ��وم الأ�سري ��ة ال ��ذي �أجي ��ز يف الع ��ام 2006م .وحتظ ��ى
الدرا�س ��ات اخلا�صة باملر�أة والأ�سرة باهتم ��ام علمي و�أكادميي كبري من
اجلامع ��ة ولهذا �أح ��رزت ق�صب ال�سب ��ق يف �إدراج درا�س ��ات متخ�ص�صة
للمر�أة من املنظور الإ�سالمي �أهمها:
تخ�ص�ص الدرا�س ��ات الن�سوية ،وتخ�ص�ص العل ��وم الأ�سرية ،وحالي ًا
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�أع ��د برنام ��ج بكالوريو� ��س يف التخ�ص� ��ص ذات ��ه يف مرحل ��ة االعتم ��اد
والإجازة.
ويهدف املركز �إىل ن�شر املعرف ��ة فيما يخت�ص بق�ضايا املر�أة و�ش�ؤون
الأ�سرة بر�ؤية ت�أ�صيلية .
�ساد�س�� ًا :مرك��ز (يو�س��ف اخلليف��ة �أبوبك��ر) لكتاب��ة اللغ��ات
باحلرف العربي:
تطور هذا املركز من وحدة كتابة لغات ال�شعوب الإ�سالمية باحلرف
القر�آين التي �أن�شئت يف 2002م ،و�أهداف املركز تتمثل يف �إعداد البحوث
والدرا�س ��ات ال�صوتي ��ة وال�صرفية والنحوية والداللي ��ة لأغرا�ض م�شروع
كتابة لغات ال�شعوب الإ�سالمية باحلرف العربي وي�شمل الأق�سام التالية:
اللغات واحلو�سبة و�إعداد املواد التعليمية وق�سم املخطوطات والرتجمة.
�سابع ًا :مركز �أبحاث درا�سات االقت�صاد الإ�سالمي:
�أن�ش ��ئ يف ع ��ام 2010م �ضمن خطط تطوير اجلامع ��ة ومن �أهدافه
ن�شر ثقافة االقت�صاد الإ�سالمي وجماالت تطبيق النظريات االقت�صادية
الإ�سالمي ��ة وذل ��ك ع ��ن طري ��ق البح ��وث والتدري� ��س وتقدمي ال ��دورات
التدريبية واال�ست�شارات.
ثامن ًا :عمادة الدرا�سات العليا:
�أن�شئ ��ت ع ��ام 1992م مبتدئ ��ة بالدرا�س ��ات الإفريقي ��ة ث ��م تط ��ور
لت�شم ��ل �أغلب التخ�ص�صات بهدف �إتاحة الفر� ��ص لنيل درجة الدكتوراه
واملاج�ست�ي�ر والدبلوم فوق اجلامعي ،وهي جه ��ة تن�سيقية تعمل بالتعاون
م ��ع كلي ��ات اجلامعة ومراكزه ��ا املختلفة عل ��ى �إدارة وتن�سي ��ق العمل يف
الدرا�س ��ات العلي ��ا والكلي ��ات املختلف ��ة واملراك ��ز واملعاه ��د يف اجلامعة،
وه ��ي اجلهة الفني ��ة الأكادميية التي تقوم بعمليت ��ي التدري�س والإ�شراف
الأكادمي ��ي على الطالب ،بينما تق ��وم عمادة الدرا�س ��ات العليا بتنظيم
ت�سجيل الطالب ،واملوافقة على تعيني امل�شرفني ،وت�سلم ر�سوم الدرا�سة،
وه ��ي اجلهة التي ت�صل �إليها التقري ��رات الأكادميية عن الطالب وتقوم
بتقوميه ��ا ومتابعة تقدم الطالب ثم ه ��ي التي تو�صي مبنح ال�شهادات يف
نهاية الأمر.
• املراجع:

 .1النظام الأ�سا�سي جلامعة �إفريقيا العاملية 1991م.
 .2اجتاه ��ات طالب جامعة �إفريقيا العاملية نحو التعليم املختلط وعالقتها نحو
�أه ��داف اجلامعة لدى الط�ل�اب ،ر�سالة ماج�ستري غري من�ش ��ورة ،حممد علي رحمة
2001م.
 .3الزالل عبد العزيز �إبراهيم
 .4موجه ��ات الإدارة الرتبوية يف جامع ��ة �إفريقيا العاملية ،ر�سالة ماج�ستري غري
من�شورة 1998م.
� .5صال ��ح يون� ��س عل ��ي فاعلي ��ة �أ�سالي ��ب التوجي ��ه الرتب ��وي يف بن ��اء �شخ�صية
الطال ��ب الإفريقي ،درا�سة حال ��ة عن املركز الإ�سالمي الإفريق ��ي باخلرطوم ر�سالة

ماج�ستري1998 ،م.
 .6دليل جامعة �إفريقيا العاملية للعام 2014م.

كلية الرتبية
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�أ .املب�شر عبد اهلل املب�شر

كثري ًا
على �أخي د.
ما � َّ
ألح َّ
الطاهر م�صطفى ،ودفعني ملزيد
من الكتابة ،وقد �أغراه َّ
يف ما قر�أه يل من
ب�ضعة مقاالت ،ن�شرت متناثرة يف بع�ض ال�صحف
ال�سودانية ،والكويتية و�أخري ًا يف القد�س العربية.
وكانت تدور بني الدرا�سات ،والرتبو ّيات ،واالنطباعات،
وحركتْ
�سر ًاّ ،
والذكريات ،و�أظنّها – ولي�س �إثم ًا – مل�ستْ فيه ّ
فيه �ساكن ًا ،فكان منه ما كان ،وكان منى �أن نزلت عند رغبته،
وا�ستجبت لإحلاحه ،فكانت هذه (الأوراق املبعرثة) ذات
الأ�شتات ،والأم�شاج ،التي تنتقل بك من مو�ضوع �إىل مو�ضوع،
وت�سوقك من جمال �إىل جمال ،وتنتهي بك �أخري ًا عند
منحى ،قد ال يخطر لك ببال ،يف �سل�سلة متتابعة عرب هذه
ً
(اجلودة) التي ولدت بني �أيدينا عند ن�ش�أتها الأوىل ،يوم
كانت ت�صدر عن (جلنة التقومي واالعتماد وت�أكيد
اجلودة) فكان حق ًا علينا �أن ن�ؤثرها على غريها،
وفاء ،لها
و�أن نخ�صها بهذه ال�سل�سلة ً
وتقدير ًا ،وا�ستجابة لإدارتها
اجلديدة.

• البداية:
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انته ��ت درا�ستن ��ا يف جامع ��ة
الأزه ��ر ،ونلنا ال�شه ��ادة العالية)
الت ��ي تع ��ادل (الل�سان� ��س �أو
البكالوريو�س يف ع ��ام (1964م)
م ��ن كلي ��ة اللغ ��ة العربية قب ��ل �أن
تتح� � ّول �إىل (كلي ��ة الدرا�س ��ات
العربي ��ة) ث ��م �شه ��ادة (الإجازة
العا ّم ��ة) الت ��ي تع ��ادل (الدبل ��وم
العام) يف الرتبي ��ة ،التي متنحها
كلية الرتبية يف جامعة عني �شم�س
ع ��ام (1965م) ،ومل نكتف بذلك
بل �سج ّلن ��ا يف (ق�س ��م الدرا�سات
العلي ��ا) للماج�ست�ي�ر ،و�أزمعن ��ا
ال�سف ��ر للملك ��ة املغربي ��ة للعم ��ل
ودرا�س ��ة اللغ ��ة الفرن�سي ��ة حت ��ى
ح�ي�ن ،ثم نعود ملوا�صلة الدرا�سات
العليا.
وي�ش ��اء اهلل �أن يك ��ون ال�سف ��ر �إىل الكوي ��ت ال للمغرب،
وللعمل امل�ستمر ال امل�ؤقت ،حني �أعلنت �سفارتها يف القاهرة
ع ��ن حاجتها ملدر�سني م ��ن الدول العربي ��ة ،ممن يحملون
م�ؤه ًال تربوي ًا� ،أو ميلكون خربة ال تقل عن خم�س �سنوات.
وتنادين ��ا ،وت�شاورنا ،و�أجمعنا عل ��ى �أن جن ّرب ونغامر،
ونخو� ��ض االمتحان ،واملقابلة مع املئات من الدول العربية،
م ��ن الذي ��ن لهم احلظ ��وة وال�سبق والر�ض ��ا يف �سوق العمل
يف الكوي ��ت ،وكانت املناف�سة �شدي ��دة ،والفر�صة حمدودة،
واحل ��ظ قلي�ل ً�ا ،وعلى الرغ ��م من ذل ��ك َّ
مت اختي ��ار ت�سعة
م ّنا� ،شك ّل ��وا �أكرب عدد من بلدنا يف ذلك العام (1965م)،
وق ��د �سبقنا �أحد ع�شر يف تخ�ص�ص ��ات خمتلفة من �سنتني
�سابقتني.
�أ ّم ��ا نحن فك ّنا ك ّلنا من مدر�سي اللغة العربية ،والرتبية
الإ�سالمي ��ة من خريجي الأزهر ،ودار العلوم ،وقد ت�س�أل –
�أخي القارئ – ع ��ن التخ�ص�صات الأخرى ،وجنيبك ب�أ ّنها
ال تتواف ��ر يف القاهرة ،لأنَّ �أكرث الطالب ال�سودانيني جاءوا
للدرا�س ��ة يف الأزهر� ،أو دار العلوم ،كم ��ا �أنَّ التخ�ص�صات
الأخ ��رى مطلوبة يف ال�سودان ،وفيها ن ��درة ،وعليها �إقبال،
وفر� ��ص العم ��ل فيه ��ا متاح ��ة ،له ��ذا ال تعج ��ب م ��ن عدد
جمموعتنا ،وال من اقت�صارها على ذلك التخ�ص�ص ،الذي
عق ��د اجلباه ده�ش ��ة وا�ستغراب� � ًا ،و�أثار كثري ًا م ��ن الأ�سئلة

32

ال�صامتة عل ��ى �شفاه �إخواننا العاملني معنا
م ��ن ال ��دول العربي ��ة ،ومن تالمي ��ذ الدولة
امل�ضيف ��ة ،عندما �شاع خربنا ،وتوزّعنا على
املدار�س.
ولقد من ��ى �إىل علمنا ما قال ��وه ،بل م ّنا
َم � ْ�ن �سم ��ع ق ��و ًال ،و�أ�سئل ��ة مث ��ل :م ��ا لغتكم
الر�سمي ��ة؟ ومل ��اذا لهجتك ��م غ�ي�ر م�ألوفة؟
وكيف �ستدر�سون اللغة العربية؟.
وهكذا وجدن ��ا �أنف�سنا يف دائرة ال�شك،
والت�شكك ،و�أنَّ العيون ترقبنا ،و�أنَّ الأ�سماع
تُره ��ف تر�ص ��د م ��ا نق ��ول ،و�أنَّ علين ��ا �أن
ندفع ه ��ذه الأباطيل ،ونثب ��ت لهم عك�س ما
ون�صحح لهم فهم ًا خاطئ ًا� ،أخذوه
يعتقدون،
ّ
م ��ن غري ب�صرية ،وتناقلوه من غري معاي�شة
واحتكاك ،دار كل هذا بخلدنا و�شغل بالنا،
ف�أف�صحن ��ا به لبع�ضنا ،واتف ��ق �أن �سك ّنا يف
مما
عمارة واح ��دة ،ويف �شق ��ق متال�صقةّ ،
ه ّي� ��أ لن ��ا لقا ًء يومي� � ًا ،تدار�سنا في ��ه الأمر،
وتوا�صين ��ا على �أن نكون مث ��ا ًال لالن�ضباط ،وح�سن املعاملة
بزمالئن ��ا وطالبن ��ا ،و�أال نبخ ��ل عل ��ى بع�ضن ��ا بالن�ص ��ح
والتوجي ��ه ،حتى كنا ن�ش�ت�رك يف �إعداد الدرو� ��س لبع�ضنا،
املي�سرة ،التي
ومل َ
نن�س الرتكيز على ا�ستخ ��دام الف�صيحة ّ
جعلتن ��ا يف م�أمن من ق ��رار �صدر من وكيل ال ��وزارة ،يلزم
ّ
املي�س ��رة ،لأنَّ �أولياء
كل املدر�س�ي�ن با�ستخ ��دام الف�صيح ��ة ّ
الأمور نقلوا �شكوى �أبنائهم من ا�ستخدام كل مدر�س لهجة
بل ��ده ،التي ي�صعب عليه ��م فهم مفرداتها� ،أم ��ا نحن فقد
ن ��زل علينا القرار برد ًا و�سالم ًا ،وكنا مرجع ًا لزمالئنا من
ذوي التخ�ص�ص ��ات الأخرى ،من الذين كانوا يتندرون على
(ت�شدقنا) مازحني.
ظلت ه ��ذه املجموعة حتمل فوق ر�أ�سه ��ا �سمعة املدر�س
ال�س ��وداين ،الذي �ضرب ��ت �سمعته الطيبة الآف ��اق يف ليبيا،
وعمان ،وال�سعودية ،واليمن ،وهي الآن ت�ضيف الكويت على
ُ
الرغ ��م من عددها املح ��دود ،وجتربته ��ا الأوىل ،بل حتقَّق
مت ّي ��ز ًا جعله ��ا تتق ّلب يف �سل ��ك التدري� ��س ،وتتق ّلد منا�صب
فني
رفيعة مث ��ل درجة مدر�س �أول (رئي� ��س �شعبة) ّ
وموجه ّ
يف كث�ي�ر من امل ��وا ّد :اللغة العربي ��ة ،والرتبي ��ة الإ�سالمية،
واملو�سيق ��ا ،والرتبي ��ة البدن ّي ��ة ،واللغة الفرن�س ّي ��ة ،حمققّة
بذل ��ك ن�سبة مل تتواف ��ر لأ ّية جمموعة متعاق ��دة من الدول
العربية الأخرى.

• تذييل:

�شاع اخلط�أ عل ��ى �أل�سنة املتحدثني ،وعلى ُ�شباة يراعة
الكاتب�ي�ن ،وانزعج الغيورون على اللغة ،وانربى احلادبون
ي�صححون اخلط� ��أ ،ويح ّقق ��ون ال�صواب ،خمافة
عليه ��اّ ،
�أن يفي� ��ض الكيل ،ويبلغ ال�سيل ال ُّزب ��ى ،وعندئذٍ الت حني
مندم.
وجمي ��ل �أن ن�سمع ،ونقر�أ هذه الأيام لبع�ض امل�سئولني،
و�أع�ض ��اء املجال� ��س الت�شريعي ��ة ،الذي ��ن يوجه ��ون النقد

• من �أخطاء املتحدثني:

 يقول ��ون يف خماطب ��ة اجلم ��ع :نح ��ن ك�سوداني�ي�ن،�ألي�سوا ب�سودانيني؟ ما هذه (الكاف) التي تدل على املثل ّية
والت�شبي ��ه ،وال�صواب نحن ال�سودانيني با�ستخدام �أ�سلوب
أخ�ص ال�سودانيني بحديثي هذا).
االخت�صا�ص (�أي � ّ
 يق ��ول �أحدهم :البد من �أخ ��ذ احلِ ْيطة واحلذر ،كمايقول �أعمته الغِرية و�أ�صابته احلِ رية (بك�سر ما قبل التاء)
(احل ْيطة ،ال َغيرْ ة َ
وال�صواب فتح ما قبلها تقولَ :
احليرَ ة)
(مد).
لأن الياء هنا حرف (لِينْ ) ولي�ست حرف (علة) �أو ّ
يقف �أحدهم متحدث� � ًا فيقول:املواطنني الأعزاء� ،أواحلا�ضري ��ن الك ��رام� ،أو امل�شاركني م ��ن الوفود .وكل هذا
خط�أ من البداية وكذلك املعطوف عليها.
وال�ص ��واب :املواطن ��ون واحلا�ض ��رون وامل�شارك ��ون،
لأن الأ�سل ��وب هنا �إن�شائي ،ولي�س خربي� � ًا ،بتقدير منادى
حم ��ذوف م ��ع �أدات ��ه للتخفي ��ف واالخت�ص ��ار (ي ��ا �أيه ��ا
املواطن ��ون واحلا�ضرون وامل�شارك ��ون) وما جاء بعده تابع
له يف �إعرابه �أو بنائه.
ح�سبك هذا من جرعات �صغرية ،وموعدك مع �أخرى
�إن �شاء اهلل.
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وكان من نتيجة ذلك �أن وكيل الوزارة ا�ستدعى واحد ًا
منَّا ،و�س�أله ملاذا مل يزد عددكم؟ وملاذا ال ي�أتينا املتعاقدون
منكم بينما هم كرث يف ال�سعودية ،وعمان ،وليبيا؟ ف�أجابه
ب ��كل �صدق وو�ضوح :ب�أن هذه ال ��دول متنح املتعاقد تذاكر
ال�سف ��ر �سنوي� � ًا ،و�سكن� � ًا م�ؤثث� � ًا� ،أو ب ��د ًال جمزي� � ًا ،ولهذا
يف�ضلونها عل ��ى غريها ،ور ّد الوكيل ب� ��أنَّ قانون الوظائف
واحد ،ال يف� � ّرق بني اجلن�سيات ،وال �سبي ��ل �إىل اال�ستثناء
على الرغم من تقديرنا للمعلم ال�سوداين ،ومدى حاجتنا
�إليه ،ولكننا �سن�سعى على �إبرام اتفاقية مع وزارة الرتبية
يف ال�س ��ودان ،وا�ستقدام بعث ��ة تعليمية تتم َّت ��ع بكل املزايا
واحلوافز ك�ش�أن البعثات الأخرى ،وكان �صائب ًا يف فكرته،
و�صادق� � ًا يف �سعيه ،حيث �سرعان ما ا�ستقبلت الكويت �أول
مقدر ًا من ذوي
بعثة تعليمية �سودانية ر�سمية� ،ض ّمت عدد ًا َّ
التخ�ص�صات املختلفة� ،أ�سهموا مع زمالئهم ال�سابقني يف
تعزيز مكانة ،و�سمعة املعلم ال�سوداين (يتبع).

لبع�ضهم يف �أخطائهم اللغوية ،وخليق بنا نحن �أهل اللغة،
وحماتها يف امل�ؤ�س�سات العلم ّية �أن نرب�أ ب�أنف�سنا عما ي�شني
قولن ��ا وخط ّنا ،له ��ذا �سن�سكب يف ثمال ��ة ّ
كل مقالة جرعة
لغوية ،نرجو �أن يكون �سائغ ًا �شرابها.

بــــراءات وجوائز
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يف م�ش ��وار رحلته للت�أهيل العلمي بني املاج�ستري والدكتوراة والذي كان
فيه ��ا منوذج ًا طيب ًا للطالب املبتع ��ث اىل ماليزيا ،نال الدكتور ابراهيم
الفا�ض ��ل النور ا�سحاق من كلية العلوم عدد ًا م ��ن اجلوائز منها جائزة عميد
كلي ��ة العلوم للتمي ��ز "بروفي�سور عل ��ى �أحمد حممود" ،وجائ ��زة وزير التعليم
الع ��ايل والبحث العلمي بال�س ��ودان 2006-2005م ،وجائزة التفوق العلمي يف
جمال الفيزياء وهي جائزة �إقليمية من جامعة التكنلوجيا مباليزيا.
ون�ش ��رت للدكتور ابراهيم عاملي� � ًا (� )8أوراق علمية ا�ضافة اىل (� )4أوراق
من�ش ��ورة يف جمالت عاملية .يذكر ان الدكت ��ور ابراهيم الفا�ضل كان قد عمل
ملدة �سنة ون�صف يف مفاعل ماليزيا البحثي.

34

�أحزان اجلامعة

اعتذار
تعت��ذر اجل��ودة ع��ن �سق��وط ا�س��م املغف��ور
له��ا الدكتورة فاطم��ة املبارك عمي��د ال�صيدلة
وم�ؤ�س�سته��ا ع��ن �إ�ش��ادة اجلودة ب�إجن��از الكلية
الكبري.

ترقبوا م�سابقة
اجلودة الثقافية
يف عددنا املقبل �إن
�شاء اهلل
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�أ� .آمنة �إبراهيم عبداهلل
�أفراح اجلودة
• تهن���ئ اجل���ودة الأ�ست���اذ ط���ارق
عب���داهلل م�سجل كلي���ة الدرا�س���ات الإ�سالمية
بزواج���ه امليم���ون متمنني ل���ه حياة زوجي���ة �سعي���دة ،وتهنئة
خا�صة من �أ�سرة �إدارة اجلودة.
• تهن���ئ اجلودة الأ�ست���اذ م�صطفى �س���امل حامد الفني
بق�س���م الكهرباء مبنا�سب���ة زواجه والتهنئ���ة مو�صولة لل�سيد
عي�سى ادري�س رئي�س �إدارة ال�ش�ؤون االدارية "خال" العرو�سة
فالتهنئ���ة لهم جميع ًا مع خال�ص الأمني���ات للعرو�سني بحياة
زوجية �سعيدة.
فر�سان الأمل
• تهن���ئ اجلودة الدكتور احمد الريح يو�سف احمد عميد
كلي���ة الرتبية مبقدم مولودته التي حلت فرح ًا وب�شرا متمنني
له���ا دوام ال�صح���ة والعافي���ة وجعله���ا اهلل قرة ع�ي�ن لدينها
ووطنها و�أ�سرتها.
• كم���ا تهنئ اجلودة الأ�ست���اذ عبد املنعم حممد اخل�ضر
رئي����س احل�سابات مبق���دم مولوده متمنني ل���ه دوام ال�صحة
والعافية.
• وتهن���ئ اجلودة كذلك الأ�ست���اذة �سو�سن عثمان حممد
املحا�ض���ر بكلية االقت�ص���اد مبولودها متمنني ل���ه ولها دوام
ال�صحة والعافية.
• كم���ا تهنئ اجلودة الأ�ست���اذة عائ�شة حممد �آدم ب�إدارة
احلر�س مبنا�سبة قدوم فار�سها (ع�صام الدين) متمنني لها
و ل���ه دوام ال�صح���ة والعافية وتهنئة مو�صول���ة من زميالتها
بالإدارة.
• كم���ا تهن���ئ اجلودة الأ�ست���اذ ناجي يحي���ي عبدالعزيز
ب�إدارة القب���ول والت�سجيل مبنا�سبة ق���دوم اجلميلة (نفحة)
متمنني لها دوام ال�صحة والعافية.
• وتهن���يء اجلودة كذلك ال�سي���د عبدالر�ؤوف م�صطفي
هدى
ب����إدارة الغ���ذاءات مبنا�سبة قدوم "ه���دى" جعلها اهلل ً
وب�شرى لوطنها وال�سرتها.
�أجر وعافية
• لزم ال�سرير الأبي�ض اال�ستاذ حممد حممد زين العبيد
امل�ش���رف الكتابي بكلية الرتبية ،وهو رجل �أحبه اهلل فابتاله،
ونح���ن �إذ ن�شه���د له بطيب مع�شره واجته���اده يف عمله ،نرفع
اكف ال�ضراعة ب�أن مين اهلل عز وجل عليه بعاجل ال�شفاء �إنه
القادر على ذلك �إنه نعم املوىل ونعم الن�صري.

تنع����ى �أ�س����رة اجل����ودة مبزيد م����ن احلزن
والأ�سى كل من:
• الأ�ست����اذ جفع����ر ه����ارون �أحم����د عب����د
الرازق مالزم مكتبة بعمادة �ش�ؤون املكتبات.
• وال����دة كل م����ن الدكت����ور ح�س����ن �شنقر
ال�سم����اين الأ�ست����اذ امل�ساع����د بكلي����ة الرتبية،
والأ�ست����اذة �سمي����ة �شنق����ر ال�سم����اين امل�شرف����ة
االجتماعي����ة بعمادة �ش�ؤون الطالب ،وجدة الأ�ستاذ
خالد ح�سن �شنقر بادارة ال�شهادات واالمتحانات.
• وال����دة الدكتور يحيى هارون حممد الأ�ستاذ امل�شارك
بكلي����ة الرتبي����ة ،وج����دة الأ�ستاذة امي����ان يحي����ى املحا�ضر
بكلية الرتبي����ة والأ�ستاذ حممد يحي����ى �سكرتري عميد كلية
ال�شريعة.
• �شقيق����ة اال�ست����اذ �س����امل حم����دان حمم����د املوظ����ف
باحل�سابات.
• وت�شاط����ر اجلودة د .عو�ض ح�س����ان الأحزان يف وفاة
زوجته.
• كم����ا تتقدم بالتعزية لتاج ال�سر عبداملطلب وعمار يف
وفاة والدتهما.
• ن�س�����أل اهلل له����م جميع���� ًا الرحم����ة واملغف����رة ،ولآلهم
وذويه����م ال�ص��ب�ر وح�س����ن الع����زاء (�إن��ا هلل و�إن��ا �إلي��ه
راجعون).
توا�صل
دفع�� ًا مل�س�يرة التوا�ص��ل االجتماع��ي باجلامع��ة
ترجو �أ�سرة حترير جمل��ة اجلودة من كل املنت�سبني
للجامع��ة موافاته��ا مبنا�سباته��م االجتماعي��ة
والأكادميية لن�شرها على هذه ال�صفحة.

�أ .عبدالرحمن حممد الو�سيلة
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�شه ��دت اجلامعة يف ه ��ذا العام تطبيق نظ ��ام املركزية يف
ادارة االمتحانات ،حيث �أن�ش�أت �إدارة خا�صة لهذه املهمة.
على ه ��ذه ال�صفح ��ات نلتق ��ى اال�ستاذ عب ��د العزيز حمي
الدين مدي ��ر ادارة االمتحان ��ات ،وال�شهادات ،اللق ��اء ال�ضوء
على هذه االدارة اجلديدة حيث قال:

الهدف من �إن�شاء �إدارة االمتحانات وال�شهادات:

�أن�شئت هذه الإدارة مبوجب قرار �إداري رقم ( )2014/37
اله ��دف منه ��ا تنظي ��م ،و�إدارة االمتحان ��ات يف كل الوح ��دات
العلمي ��ة يف اجلامعة وكذلك ا�ستخراج ّ
كل ال�شهادات ال�صادرة
عن اجلامعة ،وتتكون من ثالث وحدات.
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الوحدات املكونة لالدارة ومهامها:
�أو ً
ال :وح ��دة االمتحانات :وم�س�ؤوليته ��ا ت�س ّلم االمتحانات
دور �أول ،ودور ث ��ان بع ��د حتدي ��د مواعي ��د ت�س ّلمه ��ا والتاك ��د
م ��ن مطابق ��ة الأ�سئل ��ة للمعاي�ي�ر القيا�سية لالمتح ��ان ،وذلك
بتنقيح االمتح ��ان بالت�شاور مع عميد الكلي ��ة املعنية ،ثم تطبع
االمتحان ��ات يف �سري ��ة تام ��ة ،وي�ستدع ��ى الوا�ض ��ع� ،أو املنقّح
خال من الأخطاء املطبعية،
ملراجعة االمتحان ،والت�أكد من �أنه ٍ
ث ��م ين�س ��خ االمتح ��ان بالع ��دد املطل ��وب ،وتو�ض ��ع يف ظروف،
وحتفظ حتى موعد االمتحان.
والبد من الإ�شارة �إىل �أن من مهام وحدة االمتحانات و�ضع

امل�شكالت التي تواجه الإدارة:

هنال ��ك الكثري م ��ن امل�شكالت الت ��ي تواجه ه ��ذه الإدارة،
وح ّله ��ا يكم ��ن يف تواف ��ر الإمكان ��ات ،واملعين ��ات� ،إذ �إن العمل
كثري ،وكثري ،ويحتاج اىل مكان م�ؤ ّمن ،وعن�صر ب�شري م�ؤهل،
وخمت ��ار بعناية لأداء هذه املهمة .وم ��ن امل�شكالت �أي�ض ًا �أن يف
اجلامع ��ة كلي ��ات ذات خ�صو�صي ��ة �أال وهي الكلي ��ات العلمية،
كالط ��ب ،والأ�سن ��ان ،وال�صيدل ��ة ،والتمري� ��ض ،واملختربات،
لأن امتحاناته ��ا م ��ن النوع الذي يعتمد عل ��ى التقومي امل�ستمر،
والعم ��ل امل�ستم ��ر ،ونح ��ن حالي� � ًا ن�ش ��رف عل ��ى ن�س ��خ ه ��ذه
االمتحان ��ات ل�ضمان �سريتها ،ونفك ��ر م�ستقب ًال يف و�ضع �أ�س�س
له ��ذه االمتحان ��ات ،وت�س ّلم نتائجه ��ا ،و�إدخاله ��ا يف الربنامج
الذي نفكر يف �إعداده ،و�إ�ضافة لهذه امل�شكالت اعرتا�ض بع�ض
الأ�سات ��ذة بل وبع�ض عمداء الكليات عل ��ى �إن�شاء هذه الإدارة،
�إذ ج ��رت العادة �أن تكون كل كلية هي امل�شرف على االمتحان،
من و�ضع ،ون�سخ ،وتوزيع ،ور�صد ،و�إعداد النتيجة ،وا�ستخراج
ال�شه ��ادات ،و�أود �أن �أقول �أن مهمة ه ��ذه الإدارة هي م�ساعدة
الكلية بتح ّمل هذه املهام لإف�ساح الوقت لهم لتجويد التدري�س،
وق ��د ن�ساعدهم �إذا توا ّف ��ر لنا العن�صر مبده ��م – بعد تقومي
النتائ ��ج – مبعلوم ��ات ،وتقريرات مت ّكنهم م ��ن جتويد الأداء،
وحت�سني املنهج.
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جدول االمتح ��ان وذلك بالت�شاور مع الكلي ��ات املختلفة للمواد
امل�شرتك ��ة بني بع�ض الكليات ،ومطلوبات اجلامعة ،الأمر الذي
يوجب مراعاة توحيد زمنها يف كل الكليات املعنية.
وم ��ن مهام هذه الوحدة �أي�ض ًا تق�سيم الطالب �إىل مراكز،
وجلان ،وحتدي ��د القاعات ،وجتلي�س الط�ل�اب لالمتحان .مع
مالحظ ��ة ان االمتحان املا�ضي اي امتحان �سبتمرب 2014م مل
ن�ستط ��ع تطبيق ذلك ل�ضيق الزمن ،وهي تع ُّد من �أ�صعب مهام
هذه الوحدة.
�أم ��ا يف االمتح ��ان القادم يناي ��ر 2015م� ،سيلغ ��ى ما كان
ي�سمى بلجان االمتحان بالكليات ،ولكن �سيكون هناك تن�سيق،
ولكن ��ه خمتل ��ف عما كان علي ��ه يف ال�ساب ��ق – �أي �أن االرتباط
بالكلي ��ات الب ��د م ��ن وج ��وده� ،إذ �إن البداي ��ة تك ��ون بالكليات،
ويع ��اد االمتح ��ان للكلي ��ة للت�صحي ��ح ،و�إعادت ��ه له ��ذه الإدارة
لر�ص ��د الدرجات ،ورمبا تر�صد بالكليات حتى يتوافر العن�صر
الب�ش ��ري له ��ذا العم ��ل ،ورمبا نف ّك ��ر يف الو�ضع املعم ��ول به يف
امتحانات ال�سودان ،بتكوي ��ن جلان للر�صد من خارج الإدارة،
وذل ��ك بالطب ��ع بعد ترقي ��م كرا�س ��ات الإجابة ب�أرق ��ام �سرية،
وهذه جمرد فك ��رة ،قد التطبق يف امتحانات يناير 2015م �إذ
�إن مثل هذا الو�ضع ،يحتاج �إىل مكان منف�صل ،ومهي�أ ،ومو ّمن
وعن�صر ب�شري لتجويد الأداء.
وم ��ن الر�ؤى امل�ستقبلي ��ة لهذه الوحدة ال�سع ��ي لإن�شاء بنك
لال�سئل ��ة ،وذل ��ك بالتعاون م ��ع وا�ضع ��ي الأ�سئل ��ة ،ومنقحيها
بالكليات املختلفة ،وال �سيما �إدارة اجلودة ،وبالأخ�ص الدكتور
عم ��ر مو�س ��ى املخت� ��ص يف ه ��ذا ال�ش� ��أن ،وذل ��ك بعق ��د ور�ش
عم ��ل للأ�ساتذة باجلامع ��ة ،لو�ضع �أ�سئلة حتف ��ظ بالبنك بعد
تب�صريه ��م بكيفية ،و�ضع ال�س�ؤال م ��ن ال�سهل اىل ال�صعب ثم
الأ�صعب.
ثاني ًا :وحدة التقومي :ومهمتها معاجلة الدرجات اخلام،
وحتويله ��ا اىل النظ ��ام املعي ��اري ،ثم رفع النتائ ��ج يف �صورتها
النهائي ��ة لإجازتها .وه ��ذه الوحدة مل تكتمل بع ��د ،لأن عملها
م ��ازال يف بدايته ،ون�سعى لإعداد برنام ��ج حا�سوبي ثابت لها،
يكون مرتبط ًا ببقية مهام الإدارة.
�أما الوحدة الأخرية فهي وحدة ال�شهادات ،وهذه منوط بها

جمع النتائج املجازة من اللجنة العليا لالمتحانات ،وتنظيمها
بال�صورة التي متكنها من متابعة الدرجات املر�صودة.
وقد و�ضع ��ت الإدارة �ضوابط ال�ستخراج ال�شهادات ،تتم ّثل
يف كيفي ��ة التق ��دمي له ��ذه ال�شه ��ادات ،وت�س ّل ��م الطلب ��ات بعد
مراجع ��ة الوثائ ��ق الثبوتية تفادي� � ًا لعمليات التزوي ��ر .و�سوف
يح � ّ�دد وقت لت�سليم ال�شهادات للمتقدم�ي�ن لها تفادي ًا حل�ضور
الطالب لال�ستف�سار.
وت�سع ��ى م�ستقب ًال �إىل ا�ستخ ��راج �شهادات اخلريجني حال
اعتمادها م ��ن املجل�س العلم ��ي ،وتبقى يف وح ��دة ال�شهادات،
لت�س ّلم للطالب �شخ�صي ًا عند ح�ضوره �أو ا�ستف�ساره عنها ،وكما
ن�سعى م�ستقب�ل ً�ا �إىل �ضم �إدراة القبول لهذه الإدارة ،وحو�سبة
�أعماله ��ا ،وربطها بربنامج واحد ،بفت ��ح �سجل واحد للطالب،
منذ قبوله باجلامعة �إىل تخرجه وت�س ّلم �شهادته.
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التو�سع العمراين يف اجلامعة
موا�صل��ة ملا بد�أناه يف العدد ال�سابق "ال�سابع" وبح�سب ما وعدنا به قراءنا الأعزاء ملتابعة
منجزات الإدارة الهند�سية ،التي تكرمت مبدنا بهذا التقرير الهند�سي املخت�صر ملا تقوم به
يف جمال البنيات التحتية واملن�ش�آت.
ف� ��إن كلية التمري� ��ض ما زال العمل جاري� � ًا يف االعمال اخلارجية،
وم ��ن املتوقع االنتهاء م ��ن الأعمال الأ�سا�سي ��ة يف الأيام القادمة.
وكذلك الأمر لربج �إفريقيا مبج ّم ��ع الن�صر ال�سكني حيث ي�ستمر
العم ��ل فيه عل ��ى قدم و�س ��اق و�إن �شاء اهلل ينته ��ي العمل فيه عما
قريب.
�أهم اجنازات االدارة الهند�سية احلالية:
• ت�أهيل مكاتب القبول ،والت�سجيل على �أحدث طراز ،ومن املتوقع

كلية التمري�ض
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االنتهاء منه قريبا.
• ح ��ل م�شكلة ت ��ردي بيئة حمام ��ات داخليات الط�ل�اب مببادرة
من ادارة اجلامع ��ة التي تكفلت ب�صيانة وت�أهيل (  )45حمام ًا يف
داخلية الطالب ،مما �ساعد كثري ًا يف (حل) م�شكلة دورات املياه.
• �صيان ��ة وتو�سع ��ة م�ستو�صف اجلامعة وا�ضاف ��ة طابق �آخر مما
�ساع ��د على زيادة ال�سعة اال�ستيعابي ��ة للمر�ضى ،وا�ضافة عيادات
لالطب ��اء يف خمتل ��ف التخ�ص�ص ��ات وهذا ميثل نقل ��ة ايجابية يف
تطور العمل يف احلقل ال�صحي يف اجلامعة.
اخلطط امل�ستقبلية:
• ا�ستكم ��ال قاع ��ات كر�س ��ي امينة ال�سلم ��ي املرحلة
الثانية.
• ت�أهيل املكتبة املركزية.
• ت�شييد داخليتني للطالب.
• ت�شييد امل�ست�شفى التعليمي.
• ت�أهيل احلمامات اخلارجية.
• اعادة ت�أهيل بع�ض املباين القائمة.

اللغة العربية تنعي حظها
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�ص����در حديث ًا للعالم����ة الربوفي�س����ور بحرالدين عو�ض
�شق����ف كت����اب بعن����وان "الت�صوي����ر العلم����ي للبيئ����ة يف
ال�شعر" ،طبع مبطبعة جامعة �إفريقيا العاملية 2014م،
�أورد في����ه جمموعة من اال�شع����ار التي تتحدث عن بيئة
�أزمانه����ا ،ولع����ل �أمي����ز اال�شع����ار التي بح����ث امل�ؤلف يف
معانيه����ا ق�صيدة "اللغة العربية تنعى حظها" لل�شاعر
امل�صري حافظ ابراهيم (1872م1932-م) املعروف
ب�شاع����ر الني����ل ،ولأن الق�صيدة ا�صبح����ت ت�صلح لهذا
الزمان �أي�ض ًا نقتطف منها:
مت َح�صاتي
عت ِلنَف�سي فَا َّت َه ُ
َر َج ُ
بت َحياتي
يت َقومي فَاحت ََ�س ُ
َونا َد ُ
باب َو َليتَني
قم يف ال�شَ ِ
َر َموين ِب ُع ٍ
َ
مت َف َلم �أجزَ ع ِلقَولِ ُعداتي
َعقِ ُ
دت َولمَ ّا لمَ �أَجِ د ِل َعرائِ�سي
َو َل ُ
َ
َ
رِجا ًال َو�أكفا ًء َو�أ ْد ُت َبناتي
تاب اللهَ ِ َلفظ ًا َوغا َي ًة
َو ِ�س ْع ُت كِ َ
ظات
َوما ِ�ضق ُْت َعن � ٍآي بِهِ َوعِ ِ
َف َك َ
�صف �آ َلةٍ
وم َعن َو ِ
يف �أَ�ضيقُ ال َي َ
َ
َعات
َوتَن�سيقِ �أ ْ�سماءٍ لمِ ُخترَ ِ
الد ُّر كامِ ٌن
�أَنا ال َبح ُر يف �أَح�شائِهِ ُ
ا�ص َعن َ�ص َدفاتي
َف َهل َ�س َ�ألوا ال َغ ّو َ
ا�سني
يح ُكم �أَبلى َوتَبلى محَ ِ
فَيا َو َ
َ
الدوا ُء �أ�ساتي
َومِ ن ُكم َو�إِن َعزَّ َ
فَال تَكِ لوين لِلزَ مانِ َف�إِنَّني
َ
�أَ ُ
ني َوفاتي
خاف َع َلي ُكم �أن تحَ ِ َ
�أَرى ل ِِرجالِ الغ َْر ِب عِ زّ ًا َو َمن َع ًة
غات
َو َكم َعزَّ �أَقوا ٌم ِبعِزِّ ُل ِ
�أَتَوا �أَه َل ُهم بِاملُعجِ زات َت َفنُّن ًا
ِمات
أتون بِال َكل ِ
فَيا َلي َت ُكم َت� َ

طر ُب ُكم مِ ن جان ِِب الغ َْرب ناعِ ٌب
�أَ ُي ِ
بيع َحياتي
ُينادي ِب َو�أْدِ ي يف َر ِ
رون َ
ري َيوم ًا َعلِمت ُُم
َزج َ
َو َلو ت ُ
الط َ
تات
بمِ ا تحَ َت ُه مِ ن َعثرْ َ ةٍ َو�شَ ِ
زير ِة �أَ ُ
طن َ
عظم ًا
َ�سقى اللهَ ُ يف َب ِ
اجل َ
َي ِع ُّز َع َليها �أَن تَلني َقناتي
ظن وِدادي يف ال ِبلى َو َحفِ ظ ُت ُه
َحفِ َ
َلب دائ ِِم َ
رات
َل ُه َّن ِبق ٍ
احل َ�س ِ
رت �أَ َ
طرقٌ
هل الغ َْر ِب َوال�شَ ْرقُ ُم ِ
َوفاخَ ُ
َ
ِلك الأ ُ
َحيا ًء ِبت َ
رات
عظ ِم ال َنخِ ِ
وم ب َ
ِاجلرائِدِ َمز َلق ًا
�أَرى ُك َّل َي ٍ
ري �أَنا ِة
مِ َن ال َق ِ
رب ُيدنيني ِب َغ ِ
ّاب يف مِ ْ�ص َر َ�ض َّج ًة
َو�أَ ْ�س َم ُع لِل ُكت ِ
ني ُنعاتي
َف�أَع َل ُم �أَ َّن ال�صائِح َ
هج ُرين َقومي َعفا اللهَ ُ َعن ُه ُم
�أَ َي ُ
�إِىل ُلغَةٍ لمَ َتت َِّ�صلِ ِب ُروا ِة
جن فيها َكما َ�سرى
َ�س َرت لو َث ُة الإِ ِ
فر ِ
ُرات
اب الأَفاعي يف َم�سيلِ ف ِ
ُل َع ُ
ني ُرق َع ًة
فَجا َءت َك َث ٍ
وب َ�ض َّم َ�سبع َ
ِفات
ُم�شَ َّك َل َة الأَلوانِ مخُ َتل ِ
ّاب َو َ
اجلم ُع حافِ ٌل
�إِىل َمع�شَ ِر ال ُكت ِ
�سط �شَ كاتي
عد َب ِ
َب َ�س ُ
طت َرجائي َب َ
َف�إِ ّما َحيا ٌة تَب َعثُ ا َمل ْي َت يف ال ِب َلى
َوتُن ِب ُت يف ت َ
مو�س ُرفاتي
ِلك ال ُر ِ
عد ُه
َو�إِ ّما ممَ ٌ
يام َة َب َ
ات ال قِ َ
مات
ات َل َعمري لمَ ُيقَ�س بمِ َ ِ
ممَ ٌ
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تطوير و�سائل الدعوة
د.حممد دفع اهلل حممد يو�سف
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التقي ��ت بعدد من الطالب اجلدد �أيام الت�سجي ��ل و�س�ألتهم عن �سبب اختيارهم للدرا�سة بجامعة �إفريقيا ،وكانت اجاباتهم
ت�شعرن ��ا بالفخ ��ر والإعتزاز نلخ�صه ��ا يف �أنها جتمع بني خريي الدني ��ا والآخرة؛ لكن �سبعتهم اجمعوا عل ��ى �أنهم متخوفون من
«ا�سب ��وع الق ��ر�آن» و «القوافل» و»املخيمات» .ه�ؤالء ال�سبعة مل ي�شه ��دوا تلك ال�ضروريات ولكنهم يعك�سون ما �سمعوا به من الذين
�سبقوهم يف الدرا�سة.
ه ��ذه الربام ��ج متثل الأ�س�س الت ��ي تقوم عليها اجلامعة باعتبارها الن ��واة التي ينطلق منها اخلري ��ج الداعية ،وال�شاهد ان
الو�سائ ��ل الت ��ي تنفذ به ��ا تلك الربامج هي التي ت�شو�ش على تقبلها ولي�ست الربامج يف ح ��د ذاتها ،ولذلك فان الدعوة باحلكمة
تقت�ضى حتديث الطرق والو�سائل امل�ستخدمة يف تلك الربامج بحيث جنعلها جاذبة ولي�ست على طريقة “فكي �صلي”.
فاجلي ��ل املعا�صر ال ��ذي ت�ستهويه و�سائل التوا�صل احلديث ��ة واملواقع “اال�سفريية” يف ا�شباع الفاق ��د الثقايف والديني عنده
لتغذي ��ة قلب ��ه وعقله لن تقنعه حلقات التالوة واملحا�ضرات الدينية وقوافل ال�شت ��اء وال�صيف ب�شكلها الراتب ما مل ن�ضف عليها
ماهو مواكب ملا هو م�ستحدث من الو�سائل ،وهذا االمر يحتاج اىل ور�شة عمل �سنوية لتطوير و�سائل العمل الدعوي باجلامعة.
ويف �س� ��ؤال لل�شي ��خ عبدالعزيز بن عبداهلل �آل ال�شيخ املفتي الع ��ام للمملكة العربية ال�سعودية عن و�سائل الدعوة �إىل اهلل هل
ه ��ي توقيفي ��ة �أم هي اجتهادية؟ كان ��ت اجابته« :من ناحية توقيفية ،الأ�ص ��ل البداءة بالتوحيد والدعوة �إلي ��ه لأن التوحيد �أ�صل
الأ�صول ،وهو مفتاح دعوة الر�سل كلهم ،كما قال اهلل تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ الأنبي ��اء ،٢٥ :فالتوحي ��د مفتاح الر�سل ،فالبد من البداءة ب ��ه واالهتمام به ،وتقدميه على غريه� ،أ َّما طرق
�إي�ص ��ال املعلوم ��ة فهذا اجتهاد كل ي�سلك الطريق الذي ي ��راه منا�سبا ،يقول اهلل تع ��اىل :ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﭼ يو�س ��ف ١٠٨ :ق ��ال العلم ��اء :الب�ص�ي�رة �أن يعرف الداعي حال
املدعوين ووقت تقدمي الدعوة ،والأ�سلوب املنا�سب ،والظرف املنا�سب هذا كله اجتهادية يتحرى فيها الأرفق».
تقارير الأداء
نهاي ��ة كل ع ��ام نبد�أ يف كتابة تقري ��ر الأداء ال�سنوي وهو �أمر يحت ��اج اىل وقفة لأنه ي�ؤثر على م�س�ي�رة العمل والعامل وهذا
التقري ��ر "ال�س ��ري للغاية" هو الذي تعتمده االدارة �إن كان عن �أداء الوح ��دات ،وتعتمده كذلك املوارد الب�شرية يف ترقية العامل
او «ال ميكن الو�صول اليه».
ويق ��ول الباحث ��ون يف هذا املج ��ال ينبغي مراعاة ما يلي عن ��د كتابة التقرير :حت ��ري الدق ��ة واملو�ضوعية ،الت�أكد من �صحة
املعلومات ،ال�صدق يف الإدالء باملعلومات ،عدم تدخل الأغرا�ض ال�شخ�صية يف كتابة التقرير “كال�صداقة والبغ�ض وامل�صلحة».
وكتابة التقرير ال�سنوي عن اداء العاملني م�س�ؤولية كبرية حتتاج �إىل معرفة وال ميكن قيا�سها على طريقة:
عني الر�ضاء عن كل عيب كليلة

وعني ال�سخط تبديء لك امل�ساوئا

وه ��ي �أ�شبه بو�ضع االمتحان الذي ي�ستوجب معرف ��ة العامل باملهام املحددة �سلف ًا يف الو�صف الوظيفي و�إن كان لي�س له علم
بذلك فكيف �أق ًيم �أداءه وهو يجهل مهام وظيفته.
كم ��ا �أن ��ه يحتاج �إىل تهيئة بيئة العمل حتى ال �أحكم عل ��ى تق�صري العامل يف �أ�شياء خارجه عن ارادته .يحكى �أن رئي�س ًا �أراد
�أن يكت ��ب تقرير ًا عن �سرعة الإجناز لرتقية �أثنني من موظفيه فجاء بخزانتني ليقوما بفتحهما ف�أعطى �أحدهما مفتاح ًا واحد ًا
ثم �أعطى الآخر �ألف مفتاح!.
Mouhamed00000@hotmail.com

�سكرتري التحرير
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حفل تكرمي �أ .د .يو�سف اخلليفة وو�ضع حجر الأ�سا�س ملبنى مركز يو�سف اخلليفة

و

ر�صد :ال�شيخ الأمري حممد:
كامريا� :أ .البدري م�صطفى:

الربوف�سور يو�سف وحجر الأ�سا�س مب�شاركة مدير اجلامعة

الربوف�سور يو�سف متفقد ًا املبنى يف العام 2012م

تر�صد احلدث بالقلم وال�صورة
ح ��رف �آخر .حتى الكنائ�س وق�صور امللوك يف �أوروبا كانت تزين حيطانها
بجماليات احلرف العرب ��ي .ويف معار�ضنا اليوم لوحات للحرف العربي،
رائع ��ة ،من ال�صني ،ال�صني العجيبة ما زال ��ت عملتها الورقية حتى اليوم
تكت ��ب باحلروف العربية .وحيا دعم املنظم ��ة الإ�سالمية للرتبية والعلوم
والثقافة �إي�سي�سكو  .هذا وقد �صاحب هذه التظاهرة العلمية معر�ض فني
جمايل قدمه الفنانون من داخل وخارج ال�سودان.
• الربوفي�س ��ور كم ��ال حممد عبي ��د مدير اجلامعة �أك ��د على عظمة
االحتف ��ال باللغة العربية م�ش�ي� ً
را اىل �أن اجلامعة تت�شرف ب�أن تكون مقر ًا
لالحتف ��ال ال�سنوي باللغة العربية لأنه ميث ��ل حقيقة ح�ضارية م�ؤكد ًا على
�أن احتف ��ال اجلامع ��ة به ��ذه املنا�سب ��ة ي�أتي لإب ��راز ما ت�ساه ��م به جامعة
�إفريقي ��ا العاملية يف الثقاف ��ة الإ�سالمية ،وقدم �شكره ل�ل��إدارات ال�سابقة
للجامع ��ة الهتمامه ��م ورعايته ��م ملرك ��ز احل ��رف العربي وعل ��ى ر�أ�سهم
الربوفي�س ��ور عبدالرحيم علي مدير اجلامعة الأ�سبق �صاحب فكرة �إن�شاء
املرك ��ز ،و�أزجى �شك ��ره لرئا�سة اجلمهورية على دعمه ��ا وتربعها بت�شييد
مبن ��ى املركز وعلى ر�أ�سه ��ا الأ�ستاذ علي عثمان حممد ط ��ه النائب الأول
لرئي� ��س اجلمهورية ال�سابق ،وحيا �شركة زين على تربعها ب�أثاثات املركز
وكل املنظمات التي ت�ؤازر يف م�سرية اجلامعة.
• ال�سي ��د نائب رئي�س اجلمهورية الأ�ستاذ ح�سبو حممد عبدالرحمن
حي ��ا جامع ��ة �إفريقيا العاملي ��ة على الر�سال ��ة التي تقدمه ��ا للم�سلمني يف
�إفريقيا والعامل �أجمع موجه ًا ب�إقامة االحتفال باللغة العربية �سنوي ًا ن�سبة
لأهمي ��ة اللغة العربية م�شري ًا اىل �أنها لغ ��ة الإبانة الأوىل داعي ًا الباحثني
للبح ��ث يف معن ��ى كلمة الإبانة ووع ��د مبزيد من الإهتم ��ام باللغة العربية
وتطويره ��ا واالحتفاء به ��ا م�ؤكد ًا تكفل رئا�س ��ة اجلمهورية برعاية ع�شرة
ر�سائل دكتوراة يف اللغة العربية تقدم باجلامعة.

كانت البداية و�ضع حجر الأ�سا�س يف تاريخ  18ذو القعدة 1432هـ
 املوافق � 16أكتوب ��ر 2011م ،وبهمة واخال�ص الرجال حتقق الإجناز يفب�ض ��ع �سن�ي�ن ،عمل ��ت �إدارة اجلامع ��ة بكام ��ل طاقمه ��ا بكل ع ��زم وتفان
واخال� ��ص حتى ر�أى ال�صرح الن ��ور .وبرعاية رئا�س ��ة اجلمهورية احتفل
مرك ��ز يو�سف اخلليف ��ة �أبوبكر لكتابة اللغات باحل ��رف العربي باجلامعة
بالي ��وم العامل ��ي للغة العربي ��ة ،وا�شتم ��ل برنامج االحتفال ال ��ذي �أقيم يف
الف�ت�رة م ��ن  18 -1دي�سم�ب�ر 2014م على م�ؤمت ��ر علم ��ي ومعار�ض لفن
احل ��رف العربي ودورة تدريبية متقدم ��ة يف اخلط العربي ومعر�ض ًا لكتب
اللغات باحلرف العربي فيما ا�شتمل برنامج امل�ؤمتر العلمي على عدد من
املحا�ض ��رات والن ��دوات تناولت مكانة احلرف العرب ��ي يف لغات ال�شعوب
الإ�سالمي ��ة ومن ��اذج م ��ن املخطوط ��ات الإ�سالمي ��ة يف غ ��رب �إفريقي ��ا،
وم�شكالت حو�سبة الكتابة باحلرف العربي وعالجها.
وجاءت خامتة التظاهرة االحتفائية باليوم اخلتامي وفيها:
• ث َّمن الأ�ست ��اذ ح�سبو حممد عبدالرحمن نائ ��ب رئي�س اجلمهورية
ال ��دور الطليعي الذي تقوم به جامع ��ة �إفريقيا العاملية خدمة للغة الإبانة،
وذلك يف خت ��ام احتفاالت مركز يو�سف اخلليف ��ة لكتابة اللغات باحلرف
العربي الذي يجىء احتفا ًء باليوم العاملي للغة العربية.
• يف بداية االحتفائية حتدث الربوفي�سور يو�سف اخلليفة مدير املركز
قائ�ل ٌ�ا :جامعة �إفريقي ��ا العاملية لها ر�سالة .ور�سالته ��ا خالدة ،ومناهجها
رائ ��دة ،ت�شرتك م ��ع اجلامعات يف كثري م ��ن التخ�ص�ص ��ات ،وتنفرد عن
اجلامع ��ات الأخ ��رى يف كثري من التخ�ص�صات .م ��ن ذلك التخ�ص�ص يف
درا�س ��ات احلرف العربي -احلرف الذي كتب به الوحي ثم كتبت به �أكرث
ه ��ذا وقد كرم مركز يو�سف اخلليفة عدد ًا من ال�شخ�صيات التي
م ��ن مائة لغة يتحدث بها �أك�ث�ر من مليار م�سلم .ح ��روف العربية ثمانية �ساهمت يف م�سرية احلرف العربي باجلامعة وخارجها.
وع�ش ��رون ،وا�شتق منها امل�سلمون مائة حرف �آخر ليمثلوا مائة �صوت غري
• وعل ��ى �صعيد �آخر يفتتح جمل�س �أمناء اجلامعة يف دورته الـ ()21
عرب ��ي .وتفنن امل�سلمون و�أبدعوا يف جعل احل ��رف العربي فن ًا ال ي�ضارعه مركز يو�سف اخلليفة للحرف العربي.

نائب رئي�س اجلمهورية ي�شــــيد بدور اجلامعة يف ن�شــــــــــر لغـة البيان

بروف�سور كمال عبيد :حميي ًا ومقدراً دور كل من �شارك و�أ�سهم يف بناء املركز
بروف�سوريو�سفاخلليفة:جامعة�إفريقياالعامليةر�سالتهاخالدة،ومناهجها رائـدة

