حفل��ت اجلامع��ة يف خواتيم ف�ص��لها الدرا�س��ي الأول للع��ام 2015م
بالعديد من الأن�شطة واللقاءات والزيارات لوفود �إقليمية وعاملية،
كما �شهدت حراك ًا �أكادميي ًا وا�سع ًا للعديد من الفرق والوفود امل�سافرة �إىل
جهات خمتلفة من العامل� ،ش��ملت �إفريقيا و�آ�سيا و�أوربا وال�صني .كل ذلك
بالطبع ،م�ؤ�شرات قوية يف طريق العاملية التي ت�ستهدفها اجلامعة ب�صورة
�أ�سا�سية.
يف ه��ذا العدد تعمد الإدارة �إىل �إبراز العديد من م�ؤ�ش��رات اجلودة يف
العم��ل الأكادمي��ي من خ�لال اللق��اءات والإجنازات واملق��االت التي تعرب
عن ال��ر�ؤى املتعلقة بحا�ض��ر اجلامع��ة و�أن�شطتها الإداري��ة والأكادميية
املختلفة ،ولعل من �أبرز لقاءات "اجلودة" اللقاء املتفرد مع مدير اجلامعة
الأ�سبق الربوفي�سور عبد الرحيم علي حممد الذي عرب فيه عن جتربته
الغني��ة مع �إدارة اجلامعة ،وه��و �أول مدير لها بعد تطورها التاريخي� ،أما
تقارير القوافل فتعتربها هيئة التحرير من �أهم ما مييز �أداء اجلامعة يف
جم��ال الدعوة واخلدمة املجتمعي��ة .ويف �إطار التعريف بالوحدات التي
تنف��رد به��ا اجلامعة ي�ضم هذا الع��دد ا�ستطالع ًا مهم ًا ع��ن معهد درا�سات
الك��وارث والالجئ�ين الوحيد من نوع��ه يف العامل وال��ذي تت�سع مواعينه
وقوته الأكادميية م�ستقب ً
ال لت�شمل برامج جديدة �إن �شاء اهلل.
ختام�� ًا ن�شكر الأ�سات��ذة وامل�ساهمني الذين يزورون اجل��ودة با�ستمرار
ويدعمونه��ا معنوي��اً ،ون�س���أل اهلل �أن يتوا�ص��ل عط��اء اجل��ودة يف طري��ق
اجلودة و�ضمانها.
رئي�س التحرير

g
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3

نوافذ

�أ .حممد �صالح عبد العزيز

رئي�س ق�سم علوم احلا�سوب بجامعة �إفريقيا العاملية

رفــع احلظـر التكنولوجي بداية الطريق للجــــودة
ق ��د ّم التقري ��ر ال ��دويل للتعلي ��م ال�ص ��ادر ع ��ن هيئ ��ة اليوني�سكو
«1998م» و�ص ًف ��ا للت�أث�ي�رات اجلوهري ��ة ،الت ��ي ميك ��ن �أن تلعبه ��ا
التكنولوجيا يف تطوير �أ�ساليب التعليم والتدري�س التقليدية ،بل ا�ستطاع
هذا التقرير �أن يتنب�أ بحدوث حتول يف عمليتي التعليم والتعلم ،وكذلك
يف �أ�سل ��وب و�ص ��ول كل من الأ�سات ��ذة والطلب ��ة للمعرف ��ة ،واملعلومات،
واكت�ساب املهارات احلياتية ،ف�ض ًال عن �إمكانيات تكنولوجيا املعلومات،
واالت�صاالت اجلديدة يف جمال تطوير التعليم ب�شكل عام.
ولذل ��ك ف� ��إن ث ��ورة املعرفة ،وتفجره ��ا يحتم عل ��ى الأنظم ��ة التعليمية
الرتكي ��ز عل ��ى كيفية التعل ��م والتفكري ب ��د ًال من تعليم املعرفة نف�س ��ها،
فت�س ��ليح الطالب بكيفية الو�ص ��ول �إىل املعرفة ،ومهارات التعامل معها
كاف ،بل �أوىل من ح�شو ذهنه باملعارف الكثرية
يف ظل ثورة االت�صاالت ٍ
الت ��ي ق ��د ال تفي ��ده� ،أو ال ميكنه بحكم عام ��ل الوقت م ��ن الإحاطة بها
جمي ًعا.
ويف هذا الإطار فقد �سعى ال�سودان �إىل تطوير نظامه التعليمي ،ليواكب
م ��ا ي�ش ��هده الع ��امل من تطوي ��ر تقن ��ي ،ومعلوماتي هائ ��ل ،لكن احلظر
التكنلوج ��ي الذي فر�ض على ال�س ��ودان عرقل تلك امل�س ��اعي ،و�أ�ص ��بح
ال�س ��ودان ي�س ��تورد الربامج التكنلوجية بد ًال من ت�ص ��نيعها ،وي�ستجلب
اخل�ب�راء الأجانب رغم وج ��ود العقول الوطنية التي �أ ّث ��رت عليها ندرة
و�سائل التكنلوجيا.
وال �ش ��ك يف �أنّ جامع ��ة �إفريقي ��ا العاملية معنية بذلك بل ب�ص ��ورة �أكرث
ت�أث�ي�ر ًا ،للتن ��وع ال ��ذي تتميز ب ��ه اجلامع ��ة يف جمال الط�ل�اب ،الذين
يتوافدون من جميع �أنحاء العامل ،ين�ش ��دون تعليم ًا متط َّور ًا ومناف�س ًا ملا
هو موجود يف بلدانهم من مثل ماليزيا ،واندوني�س ��يا ،وال�صني وغريها
من البالد.

4

�أهمية ا�ستخدامات التكنولوجيا والتقنيات يف ترقية الأداء:
ال يختلف اثنان يف �أنّ دور التكنولوجيا �أ�صبح كبري ًا يف عامل يتغيرّ تقن ّي ًا
ب�ص ��ورة مت�س ��ارعة؛ ودور التقنية كبري يف تطور ال ��دول واملجتمعات،
وجميعنا يعل ��م ب�أ ّنه كل ّما زاد االعتماد على التقنيات زادت جودة �أداء
هذه الدول؛ فمثال �إذا نظرنا �إىل عاملنا احلايل جند ب�أنَّ العامل �أ�صبح
قرية �صغرية ،ترتبط جميعها ب�شبكة حا�سوبية �ضخمة ،فعندما ننظر
�إىل و�سائل االت�ص ��االت القدمية جند ال�ضعف ،وال�صعوبة الكبرية يف
االت�صال وت�ضييع الوقت.
وعندم ��ا نقارن ما بني التطور التكنولوج ��ي بالتكلفة ،ف�إننا جند ب�أنه
ك ّلما تطورت التقنية �أ�صحبت تكلفة الإجناز لأيّ عملية اق ّل اقت�صادي ًا،
ف� ��إن تكلفة االت�ص ��االت العاملي ��ة بالنظام القدمي عالي ��ة ،بينما توجد
حديث ًا تقنيات توفر تلك االت�ص ��االت بتكلفة �أق� � ّل ،بحيث ال تقارن مع
التكلفة العالية وذلك ،با�ستخدام برامج (الفايرب واملا�سنجر).
وبغ� ��ض النظر عن التكلف ��ة العالية يف االت�ص ��ال العاملي بالهاتف
وهو عبارة عن نقل �ص ��وت فقط ،ف�إن االت�صال عن طريق الربامج
�أعاله ،يكون بنقل ال�ص ��ورة ،وال�ص ��وت ،وهذا جان ��ب من جوانب
التطور يف التكنولوجيا واالت�صاالت.
وجن ��د يف وقتن ��ا احلا�ض ��ر ا�س ��تخدام التكنولوجي ��ا �أ�ص ��بح م ��ن
ال�ض ��روريات يف جمي ��ع املجاالت ،فمث�ل ً�ا عندما نريد الت�ص ��ميم
ملبان �أو تخطيط ملدن يكون ذلك با�س ��تخدام
الهند�س ��ي خلرائط ٍ
برامج (الأوتوكاد) و(االر�شكاد) وغريها على �سبيل املثال.
وخ�ي�ر مثال لأهمي ��ة التطور التكنولوج ��ي ا�س ��تخدام التكنولوجيا
يف الط � ّ�ب ،ويتمثل ذلك با�س ��تخدام الأذرع الآلية ،التي ت�س ��تخدم
يف العملي ��ات اجلراحية الكب�ي�رة الدقيقة مثال ،وه ��ذا جانب من

اجلودة  -رجب 1436هــ  -مايو 2015م  -العدد التا�سع

جوانب الذكاء اال�ص ��طناعي .كم ��ا نرى ا�س ��تخدام التكنولوجيا يف
تقليل احلوادث املرورية التي تالم�سنا جميعا ،وذلك يتم با�ستخدام
(ال ��رادار) ال ��ذي ب ��دوره يلتق ��ط معلومات ع ��ن ال�س ��رعة الزائدة
للمركبات ،وتقوم ب�إر�س ��ال املعلومات با�س ��تخدام �ش ��بكات متطورة
م ��زودة بكام�ي�رات بتقنياته ��ا العالية يف الت�ص ��وير ،وذل ��ك لتقليل
املخاطر ،ال�س ��رقات ،اجلرائ ��م املتنوعة (املعلوماتي ��ة واجلنائية)
بحي ��ث �إن ّها من املمكن �أن تكون �س ��بب ًا رئي�س� � ًا يف ح� � ّل �ألغاز الكثري
م ��ن اجلرائ ��م ،الت ��ي تكون مرتبطة ب�ش ��بكة تر�س ��ل معلوم ��ات �إىل
(ال�سريفرات) اخلا�ص ��ة بها .ويف جانب التحقيق والأدلة اجلنائية
ال ب ��د من ذك ��ر دور التقني ��ات يف ذلك ،وا�س ��تخدامها يف مقارنات
للتعرف على الب�صمات وغريها.
مما �س ��بق باخت�ص ��ار نالحظ ب�أنّ دور التقنية كبري ًا جد ًا يف جتويد
الأداء ل ّأي منظوم ��ة ،والربام ��ج الت ��ي َّمت ف � َّ�ك احلظ ��ر عنه ��ا كان
ال�س ��ودان حمروما منها لفرتة كبرية م ��ن الزمن ،وحمروم ًا كذلك
من ا�ستخدام برامج حديثة ملواكبة التطور العاملي يف كل املجاالت.
وكان للحظ ��ر التكنولوجي دور كبري يف تقلي ��ل نواجت البحث العلمي
الرتباط �أغلبه بالتقنيات ،و�ش ��بكات البحث عرب (االنرتنت) فنجد
بع� ��ض املواقع التي يري ��د الباحث عربها احل�ص ��ول على معلومات
معينة تفيده يف بحثه حمظورة.
و�أي�ض� � ًا يف جانب ال�ش ��هادات العاملية التي تفي ��د يف جماالت العلوم
املختلفة التي ال ميكن افتتاح مراكز المتحانها يف ال�س ��ودان ب�سبب
احلظر ،في�ضطر من يريد احل�صول على هذه ال�شهادات �أن ي�سافر
�إىل دول خمتلف ��ة لالمتحان فيها ،وكان ميكن �أن ميتحنها الفرد يف
دولة جماورة �إال �أن احلظر �ش ��مل �إدخال جن�س ��ية الطالب لل�شهادة
و َّمت حظر اجلن�س ��ية ال�س ��ودانية للح�ص ��ول عليها ،فرنى ب�أن ّه �إذا َّمت
رفع احلظر ب�ص ��ورة كاملة ميكن ت�س ��هيل ذلك ،مم ��ا ينعك�س على
تطوير ا�ستخدام التكنولوجيا يف ال�سودان دون احلاجة �إىل اخلارج.
وعلى �سبيل املثال ف�إنَّ احلا�صلني على �شهادات تكنلوجيا احلا�سوب
يكونون قادرين على تطوير الربجميات ،وال�ش ��بكات ب�صورة عالية
ج ��د ًا ،واجل ��دول �أدن ��اه ّ
يو�ض ��ح ال�ش ��هادات يف بع�ض تخ�ص�ص ��ات
احلا�سوب واجلهات املنظمة لها:
م

ا�سم ال�شهادة

وم ��ن هنا ف�إ ّن ��ه �إذا َّمت ُّ
فك احلظر كامال ينعك� ��س ذلك على تطوير
ال�س ��ودان تقن ّي� � ًا ب�ص ��ورة كب�ي�رة بالنظ ��ر �إىل ما ه ��و حمظور من
�شهادات �أكادميية عاملية ،وبالتايل عدم قدرتنا على مواكبة العامل،
وبذلك �أ�ص ��بحنا نعتمد على غرينا لتطوير الربجميات ،وخري دليل
عل ��ى ذلك الت�أث�ي�ر الذي حدث مل�ص ��نع النيل الأبي� ��ض ،و�أدي ذلك
لت�أخ ��ر �إنتاجه من ال�س ��كر ،وكان ذلك ب�س ��بب �أن الربامج امل�ش ��غلة
للم�صنع حمظورة تقنيا على ال�سودان.
بداية رفع احلظر وقائمة ال�شركات واملواقع املحظورة:
رف ��ع احلظ ��ر التكنولوج ��ي والتقني ع ��ن ال�س ��ودان جزئي� � ًا ابتدا ًء
م ��ن يوم الأربعاء  18فرباير 2015م ،و�س ��مح لل�س ��ودان با�س ��ترياد
�أجه ��زة االت�ص ��االت وتقاناته ��ا ،و�أجه ��زة الكمبيوت ��ر ،وبراجمه ��ا
وجميع الربامج املرتبطة بتقنية املعلومات واالت�ص ��االت ،وال�س ��ماح
لل�ش ��ركات العاملية بتقدمي خدمات الربيد الإلكرتوين واملرا�س�ل�ات
الفورية و�ش ��بكات التوا�ص ��ل االجتماعي .ويع ُّد هذا مثل رفع �سحابة
كانت متنع و�ص ��ول طلبات امل�ستخدمني داخل ال�سودان من الو�صول
�إىل ع ��امل االنرتنت يف املواقع املحظورة ،التي بداخلها فوائد كثرية
جلميع الباحثني ،وامل�ستخدمني ل�شبكات (االنرتنت).
كما ي�ش ��مل تخفيف احلظر ال�س ��ماح بت�ص ��دير �أجهزة االت�ص ��االت
ال�شخ�ص ��ية كالهواتف الذكية ،والف�ضائية ،واحلوا�سب ال�شخ�صية،
واللوحي ��ة ،و�أجه ��زة الرادي ��و ،والبث والكام�ي�رات الرقمي ��ة ،و ّكل
اخلدم ��ات ،والربام ��ج املرتبطة بها ،ومن املتوقع �أن ي�ش ��مل متاجر
التطبيق ��ات التابعة (لآب ��ل وقوقل) �أي�ض� � ًا .وكان امل�س ��تخدمون يف
ال�س ��ودان يعتم ��دون على برامج ف � َّ�ك احلظر مثل (الربوك�س ��يات)
تقدمها ال�ش ��ركات الأمريكية،
و( )VPNللدخ ��ول للخدم ��ات التي َّ
يتم ذلك
والتحمي ��ل من متاجر (الآيتون ��ز) و(قوقل ب�ل�اي) وكان ّ
ب�صعوبة كبرية.

تخ�ص�ص ال�شهادة

اجلهة املنظمة

1

OCA

قواعد بيانات

Oracle

2

OCP

قواعد بيانات � -إدارة قواعد بيانات

Oracle

3

SCSA

�إدارة نظم �سوالريز

SUN

4

CIW A

جتارة �إلكرتونية

Prosoft

5

CIW P

جتارة �إلكرتونية

Prosoft

6

CAN

�شبكات

Novel
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7

CNE

هند�سة �شبكات

Novel

8

PMP

�إدارة م�شاريع

PMI

9

CCNA

�شبكات (,LAN,WAN,IP,IGRP

10

CCNP

)IPX,AppleTalk,IPRIP,VLANs,Ethernet

�شبكات (Routing, Switching, Remote

)Access

Cisco
Cisco

11

+A

هاردوير � -صيانة

CompTIA

12

+Security

�أمن وحماية ال�شبكات

CompTIA

13

i-Net+

Web Development

CompTIA

املواق��ع وال�شركات العاملي��ة التي َّ
�سيتم رفع احلظر
مت �أو
ُّ
عنها تدريجي ًا:
�شركة �آبل:
حي ��ث بد�أ تعامل �ش ��ركة (�آبل) مع ال�س ��ودان ،و�إ�ض ��افة ال�س ��ودان
�إىل �أ�س ��واقها ر�س ��مي ًا �ض ��من خطتها بال�شرق الأو�س ��ط ،و�سيكون
متاح ��ا مل�س ��تخدمي �أجهزة (اب ��ل) بال�س ��ودان ا�س ��تخدام متاجر
(ابل االلكرتونية) مثل (اب
�ستور وايتونز بدون تغري)ip
وب ��دون  )vpnوه ��ذه خطوة
مهم ��ة انتظرناه ��ا
كث�ي�ر ًا .وه ��ي متجر
(اب ��ل) بال�س ��ودان
كحال متج ��ر (ابل)
االمارت ��ي ،وه ��ي
بالت�أكي ��د خط ��وة
رائع ��ة ،ومع زيادة الطلب والب ��دء التدريجي لتحول معظم
م�س ��تخدمي الهواتف الذكية بال�سودان �إىل �سل�سلة �أجهزة
(اب ��ل) املتمي ��زة مثل (االيف ��ون) و(االيب ��اد) و(االيبود)
و�أي�ض� � ًا (املاك ب ��رو) ،فبالت�أكيد (ابل) �س ��تفكر جد ّي ًا بفتح متجر
امازون وايباي:
بوطننا احلبيب يف امل�ستقبل القريب.
(امازون وايباي) من �أ�ش ��هر الأ�سواق ،و�أ�شهر مواقع الت�سوق العاملية،
ولن ت�ستغرب �إذا ظهر ال�سودان من الدول التي تدعم ال�شحن
قريب ًا لهذه الأ�س ��واق العاملية ,فك ّنا حتى قبل وقت ق�ص�ي�ر �أنَّ
من ي�س ��تخدم (امازون) عليه �أن ي�ش�ت�ري املنتج الذي يريده،
وبعدها عندما ت�أتي �ص ��فحة ال�ش ��حن ،واملعلوم ��ات ،والربيد
فهنا ت�أتي امل�ش ��كلة فهناك من يختار عنوان �أحد �أقاربه بدولة
�أخرى ،وهناك من يختار التعامل مع �أحد الو�س ��طاء ،وبعدها
حتتاج �إيل عدة �أيام بل �أ�سابيع لي�صلك منتجك �إيل ال�سودان،
وم ��ن هنا �أن ��ا �أري نهاية هذه امل�ش ��كلة ،لأنه بع ��د رفع احلظر
�سيكون من املمكن اختيار ال�سودان مبا�شرة ملكان ال�شحن.
الباي بال:
كلن ��ا يعل ��م �أن بال�س ��ابق كان هناك ت�ش ��دد م ��ن (الباي ب ��ال) .ف�إذا
فتحت ح�س ��ابك (بالباي بال) باخلط�أ �أي كنت ت�ستخدم �أحد برنامج
(الربوك�سي) وبدون ق�صد توقف (الربوك�سي) ف�إنك �ستظهر (للباي
بال) مبخدمك الأ�ص ��لي �أق�ص ��د خمدم ال�س ��ودان .فهذه امل�ش ��كلة �إذا
ظهرت لك فبالت�أكد �س ��ي ُّتم حظر ح�س ��ابك موقت� � ًا� ،أو حتى نهائي ًا من
(الباي بال) ب�س ��بب احلظر ،ولكن الآن �أ�ص ��بح التعامل (بالباي بال،
والفيزا كارد ،واملا�سرت) وكل هذه الأ�شياء متاح ًا مما ي�ؤدي �إىل تطوير
التجارة االلكرتونية بال�سودان.
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برامج مكافحة (الفريو�سات).
الأجهزة والربجميات التي َّ
مت رفع احلظر عنها:
برامج مكافحة الربامج ال�ضارة امل�صنفة حتت .)ECCN5D992.c(.
الهواتف املحمولة مبا يف ذلك الهواتف الذكية.
برنامج مكافحة التتبع واالخرتاق.
�أنظمة ت�شغيل الهواتف املحمولة.
متاج ��ر التطبيق ��ات  Application stores) :PDA(.وهو حا�س ��ب �أدوات مكافحة الرقابة والربامج ذات ال�صلة.
�ص ��غري ،ميك ��ن �أن ي�س ��تخدم كهات ��ف حمم ��ول ،ومت�ص ��فح وي ��ب ،برامج التحقق من الربجميات عن طريق )SSL(.
وي�س ��تخدم لعمل التقريرات ،واجلداول الإلكرتونية ،وهو يف الغالب ال�شبكة االفرتا�ضية اخلا�صة )VPN(.
يعمل بتكنولوجيا �شا�شة اللم�س.
proxy tools.
بطاقات االت�صال )SIM(.
�أدوات االت�ص ��االت ال�شخ�ص ��ية مبا يف ذلك ال�ص ��وت ،والن�صو�ص،
كا ّفة ملحقات و(�إك�س�سوارات) الأجهزة �سابقة الذكر.
والفيديو ،وال�ص ��وت ع�ب�ر بروتوك ��ول الإنرتنت الهاتفية ،ودرد�ش ��ة
هواتف النطاق العري�ض )BGAN(.
الفيديو.
�أجهزة (املودم).
كافة اخلدمات الالزمة لت�شغيل هذه الأجهزة من برجميات وغريه.
بطاقات واجهة ال�شبكة كرت ال�شبكة )NIC(.
وبعد:
معدات ال�سلكية ،معدات الراديو مبا يف ذلك الهوائيات.
مم ��ا تقدم جن ��د الفائدة الكبرية التي ميكن �أن تفيد ال�س ��ودان بعد
املوجهات )Routers(.
ف � َّ�ك احلظ ��ر التكنولوج ��ي ،ومما ال �ش ��ك فيه ب� ��أنَّ الفائ ��دة الأكرب
املفاتيح )Switches(.
�س ��تكون للجامع ��ة م ��ن حي ��ث �إمكانية التوا�ص ��ل ب�ص ��ورة فاعلة مع
نقاط و�صول واي فاي (.)Wi Fi access points
اجله ��ات النظرية ،وكذلك يف جم ��ال �إثراء البح ��وث وترقية الأداء
املحط ��ات الف�ض ��ائية و�أجه ��زة الإر�س ��ال واال�س ��تقبال مب ��ا يف ذلك
الأكادمي ��ي ،وكذل ��ك ف� ��إنَّ لطالب ه ��ذه اجلامعة احل ��ظ الوافر يف
الهوائيات.
زيادة معارفهم الأكادميية ،وكذلك يف جمال التوا�ص ��ل مع �أ�سرهم
�أجهزة احلا�سوب ال�شخ�صية.
باخلارج والداخل.
�أجهزة احلا�سوب املحمولة.
الأجه ��زة الطرفي ��ة له ��ذه الأجهزة (حم ��ركات الأقرا� ��ص و�أجهزة ون�أم ��ل بعني حري�ص ��ة عل ��ى رفعة ه ��ذا الوطن �أن يت ��م رفع احلظر
ب�ص ��ورة كاملة حتى ي�ش ��مل هذا التطور جميع املجاالت الأكادميية،
تخزين البيانات ...الخ.
والطبية ،والهند�سية ،والزراعية وغريها.
وملحقات الأجهزة (لوحات املفاتيح ...الخ).
اجلودة  -رجب 1436هــ  -مايو 2015م  -العدد التا�سع
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أخبــــــار ومناشــــط

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

ممثل رئي�س اجلمهورية ي�شرف ختام م�ؤمتر �آل البيت النبوي ال�شريف

�ش���هدت قاعة �إفريقيا للم�ؤمترات يف جامع���ة �إفريقيا العاملية
النب���وي ال�ش���ريف) الذي
خت���ام فعالي���ات م�ؤمت���ر (�آل البيت
ّ
نظمت���ه اجلامعة بالتعاون مع قناة طيبة الف�ض���ائية ،و�ش���رف
حف���ل اخلت���ام الدكت���ور م�ص���طفي عثم���ان �إ�س���ماعيل وزي���ر
ً
ممث�ل�ا لل�س���يد رئي����س
اال�س���تثمار ،ورئي����س جمل����س الأمن���اء
اجلمهورية راعي امل�ؤمتر ،و�س���عادة امل�ش�ي�ر عبدالرحمن �سوار
الذه���ب رئي�س جمل�س �أمناء منظمة الدعوة الإ�س�ل�امية وعدد
من ال�شخ�صيات.
وخاطب اجلل�سة االفتتاحية للم�ؤمتر الذي �أقيم يف الفرتة من
 19 -18فرباير 2015م الربوفي�س���ور كمال حممد عبيد مدير
اجلامعة مرحب ًا بال�ضيوف يف رحاب اجلامعة �شاكر ًا القائمني
على امل�ؤمت���ر اختيارهم جلامع���ة �إفريقيا العاملية ال�ست�ض���افة
هذا احلدث العظيم م�ش�ي�ر ًا �إيل �أن تنظيم هذا امل�ؤمتر ،ي�أتي
لعدة �أ�س���باب� :أولها االعرتاف بف�ض���ل ه�ؤالء الك���رام ،الذين
�أو�ص���لوا لن���ا الدين عل���ي �أ ّ
مت وجه ،وكذلك من �أج���ل �أن ندافع
عنه���م ،ونرفع عنهم الظل���م الذي حلق بهم م���ن غالة الدين
داعي��� ًا لتطهري القل���وب من بغ�ض ال�ص���احلني ،لأن ذلك يورد
م���وارد التهلكة داعي ًا �أبناءه الطالب للحر�ص على اال�س���تفادة
من هذا احل�ضور الكبري من علماء الأمة.
� ّأم���ا الدكتور م�ص���طفي عثمان �إ�س���ماعيل وزير اال�س���تثمار -
ممث���ل رئي����س اجلمهورية فقد نق���ل للم�ؤمترين حتايا ال�س���يد

الرئي�س م�ش�ي�ر ًا يف كلمت���ه �إىل � َّأن الأمة �أح���وج لعلمائها اليوم
�أكرث من �أي وقت م�ض���ى م�ض���يف ًا ب�أننا يف ال�س���ودان ،ن�ست�شعر
املخاطر التي حتيط بالأمة الإ�سالمية ،لي�س لأنها اعتدت على
�أحد بل لأنها ّ
وطنت نف�س���ها على ال�س�ي�ر على املنهج الوا�ض���ح
والقومي و�أ�ض���اف� :أننا ومن خالل م�ؤ�س�س���اتنا جامعة �إفريقيا
العاملي���ة وقناة �إفريقيا الف�ض���ائية ،وبقية القنوات الإ�س�ل�امية
نريد �أن نبينّ للأمة الإ�سالمية الطريق الوا�ضح والقومي.
ه���ذا وقد جاءت اجلل�س���ة الأوىل للم�ؤمتر بعن���وان "�آل البيت
مكانتهم وحقوقهم" ور�أ�س���ها الدكتور حممد مو�س���ى العامري
من دولة اليمن ،بينما ر�أ�س اجلل�سة الثانية الدكتور عبد احلي
يو�س���ف من ال�س���ودان ،وكانت هذه اجلل�س���ة موا�ص���ل ًة للجل�سة
الأوىل.
ويف الي���وم الث���اين للم�ؤمت���ر �أقيم���ت ث�ل�اث جل�س���ات :الأوىل
بعنوان "�آل البيت بني الإفراط والتفريط" ر�أ�س���ها بروفي�س���ور
�إبراهيم نورين من ال�س���ودان ،ور�أ�س اجلل�س���ة الثانية ال�ش���يخ
حممد �س���ليمان �آدم م���ن نيجرييا بعنوان "واج���ب الأمة جتاه
�آل البي���ت" ،فيما جاءت اجلل�س���ة الثالثة التي ر�أ�س���ها ال�ش���يخ
�أحمد ال�صويان من ال�سعودية بعنوان "واجب الهيئات العلمية
والدعوية جتاه �آل البيت".
وناق�ش���ت جل�س���ات امل�ؤمتر حوايل " "16ورقة علمية مب�شاركة
عدد كبري من العلماء من داخل وخارج ال�سودان.

ن�شـــاط اجلودة

• �أ�ش ��رفت �إدارة اجل ��ودة وترقية الأداء على ور�ش ��ة العمل التي
نفذته ��ا كلي ��ة التمري� ��ض يف ي ��وم االثن�ي�ن 2مار� ��س 2015م بعنوان
" END NOTEوتطبيقاته يف البحث العلمي" حتت ا�شرف الدكتور
م ��راد حمم ��د علي �أحمد من جامع ��ة اجلزيرة ،و�ش ��ارك يف الدورة
( )30متدرب ًا من �أ�ساتذة كلية التمري�ض.
• �أقام ��ت �إدارة اجل ��ودة
وترقي ��ة الأداء بقاعة اجلودة
ور�ش ��ة عم ��ل "الإر�ش ��اد
النف�سي واالجتماعي" وذلك
يف الفرتة من  23-22مار�س
2015م ،ا�س ��تهدفت ()40
م ��ن امل�ش ��رفني بالداخليات،
والط�ل�اب املتدربيـــــــ ��ن،
وت ّك ��ون طاق ��م التدري ��ب من
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الربوفي�س ��ور عم ��ر �أحم ��د �س ��عيد ،والدكتور زي ��ن العابدي ��ن �أحمد
امل�ص ��طفى ،والدكتور الطاهر م�ص ��طفى ،والدكتور عبدالنا�صر بن
علي الفكي ،والدكتور عمر طه ،والدكتور عمر مو�سى.
• �أقامت �إدارة اجلودة وترقية الأداء بقاعة اجلودة ثالث دورات
تدريبي ��ة يف جمال "مه ��ام ومهارات عم ��ل ال ��كادر الكتابي" خالل
�ش ��هر �أبري ��ل 2015م حتت �إ�ش ��راف بروفي�س ��ور عمر احمد �س ��عيد
والدكتور عمر مو�سى احل�سن.
وهذه الدورات الثالث ت�ستهدف الكادر الكتابي باجلامعة ،و�شارك
يف هذه الدورة ( )105متدرب ًا.
• �أقام ��ت �إدارة اجلودة وترقي ��ة الأداء يف الفرتة 2015/6-5م
دورة تدريبي ��ة يف جم ��ال �أ�سا�س ��يات اجل ��ودة والتق ��ومي الذات ��ي
ب�إ�ش ��راف مدربني من وزارة التعليم العايل والبحث العلمي �ش ��ارك
فيها من�س ��قي اجلودة وجائ ��زة املدير بالوحدات العلمي ��ة والإدارية
والبالغ عددهم ( )39متدرب ًا.
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• عق ��دت �إدارة اجلودة وترقية الأداء لقاء ًا تنويري ًا حول جائزة
املدي ��ر للتمي ��ز امل�ؤ�س�س ��ي يف ي ��وم اخلمي� ��س املواف ��ق 2015/5/7م
بقاع ��ة النجا�ش ��ي بح�ض ��ور من�س ��قي اجلائ ��زة بالوح ��دات العلمية
املعنية� .ش ��ارك في ��ه الدكتور حمم ��د دفع اهلل حمم ��د رئي�س وحدة
اجل ��ودة ،والأ�س ��تاذة من ��ال مطر من�س ��ق اجلائ ��زة ب� ��إدارة اجلودة
وترقية الأداء ،والأ�س ��تاذ م�ص ��طفى �إبراهيم حيث ا�ستعر�ض اللقاء
معايري اجلائزة وم�ؤ�ش ��راتها وكيفية التقدمي لها �إ�ضافة �إىل الإجابة
على �أ�سئلة احل�ضور يف ذات املو�ضوع.

تدريب �أ�ساتذة جامعة راف املنت�سبة
�إىل جامعة �إفريقيا العاملية
• �ض ��من اهتماماته ��ا الدائم ��ة بالكليات املنت�س ��بة ،درج ��ت �إدارة
جامعة �إفريقيا العاملية على �إر�س ��ال فرق تدريبية من �إدارة اجلودة
وترقي ��ة الأداء لتدري ��ب �أ�س ��اتذة الكليات املنت�س ��بة والتي تزيد على
االثني ع�ش ��ر كلية من �أنحاء العامل املختلفة ،يف هذا الإطار �سافرت
�إىل نريوب ��ي بكيني ��ا �ص ��باح اجلمع ��ة 2015/5/1م فرقة برئا�س ��ة
الربوفي�س ��ور عمر �أحمد �س ��عيد رئي�س �إدارة اجل ��ودة وترقية الأداء
وع�ضوية كل من الدكتور عمر مو�سى احل�سن والأ�ستاذ طارق فاروق
عب ��د اهلل ،حيث نفذت ث�ل�اث دورات لأ�س ��اتذة و�إداري جامعة راف
بكيني ��ا هي :دورة مهارات و�ض ��ع الأ�س ��ئلة وتقومي الط�ل�اب ،ودورة
مهارات البحث العلمي والإ�ش ��راف على الط�ل�اب ،ودورة العالقات
الإداري ��ة الأكادميي ��ة ومهاراته ��ا ف�ض�ل ً�ا ع ��ن ع ��دة جل�س ��ات حول
الدرجات املعيارية قدمها الأ�ستاذ طارق فاروق.
كان لأداء هذه الدورات على مدى ثمانية �أيام ،بواقع �سبعة �ساعات
ون�ص ��ف يف كل ي ��وم وقع ًا ح�س ��ن ًا ل ��دى �إدارة اجلامع ��ة واملتدربني،
ويتوقع �أن حتدث هذه الدورات ك�س ��ابقاتها تغريات جوهرية يف �أداء
الأ�س ��اتذة يف املهارات الثالثة ،عاد الفريق �إىل �أر�ض الوطن �صباح
الأحد 2015/5/10م.
الهيئة النقابية للعاملني باجلامعة تكرم املعا�شيني
• بح�ض ��ور ال�س ��يد مدير ورئي� ��س نقابة العامل�ي�ن �أقامت الهيئة
النقابي ��ة للعاملني يف جامعة �إفريقيا العاملية حفل تكرمي للمعا�ش�ي�ن
لع ��ام 2015م ،وذل ��ك بقاع ��ة �إفريقي ��ا الدولية للم�ؤمت ��رات يف يوم

االثنني 2015/3/23م.
افتت ��ح االحتف ��ال ب�آي ��ات م ��ن
الذك ��ر احلكي ��م ،بع ��د ذل ��ك
حت ��دث الدكت ��ور ح ��امت حممد
ف�ض ��ل ال�س ��يد رئي� ��س النقاب ��ة
حميي� � ًا احل�ض ��ور ،واملحتف ��ى
به ��م م�ؤك ��د ًا ب�أنه ��م م ��ا زال ��وا
قادري ��ن عل ��ى العط ��اء ،ومتنى

لهم التوفي ��ق م�ؤكد ًا ا�س ��تمرار
النقاب ��ة يف تك ��رمي املعا�ش ��يني
وفا ًء وعرفان ًا.
وحتدث الدكتور ح�س ��ن �شنقر
ال�س ��ماين نياب ��ة ع ��ن املحتفى
به ��م مبين ًا جتربت ��ه العملية يف
جم ��ال التدري�س حيث ّ
جتول يف
ك ّل �أرجاء ال�س ��ودان منذ �س ��نة
1983م قبل �أن ي�ستقر يف املركز الإ�سالمي الإفريقي ،ووجده �أف�ضل
�كان لطبيعته ور�س ��الته ،و�أ ّكد �أن هناك كث�ي�ر ًا من اخلدمات التي
م� ٍ
تقدمه ��ا اجلامعة ،والنقاب ��ة ال تتوافر يف كثري من امل�ؤ�س�س ��ات مثل:
خمط ��ط اجلامعة ال�س ��كني ،وزيادة املرتبات ،مقدم ًا �ش ��كره للهيئة
النقابية على هذا االحتفال.
ثم حتدث ال�س ��يد مدير اجلامعة الربوفي�س ��ور كم ��ال حممد عبيد
�ش ��اك ًرا املحتف ��ى بهم على م�س ��اعدتهم يف تطوير اجلامعة م�ش�ي�ر ًا
�إىل �أن و�ص ��ولهم للمعا�ش دليل على �أمانتهم و�إخال�صهم يف العمل،
واجن ��از املهام التي �أوكلت له ��م طول فرتة عمله ��م بكفاية ،م�ؤكد ًا
ا�ستعداد اجلامعة للتعاقد معهم ملوا�صلة العمل متمني ًا لهم التوفيق.
ويف ختام احلفل َّمت تكرمي املحتفى بهم بدروع وب�ش ��يك مايل بقيمة
(11000جنيه) لأع�ضاء هيئة التدري�س و(10000جنيه) للموظفني
و(9000جنيه) للعاملني ،و�شمل التكرمي ك ًال من:
• د .حممد احمد ال�شريف عبداهلل.
• د.عمر ال�صديق عبداهلل.
• د .ح�سن �شنقر ال�سماين.
• �أ.عثمان الب�شري �إدري�س.
• �إبراهيم خمي�س احمد.
• عبدالرازق بن عوف عمر.
• علي عو�ض ف�ضل املوىل.
• الأمني حممد احل�سن املهدي .
• حممد �إ�سماعيل حممد ح�سن.
• بالل عو�ض الكرمي.
• حممد عبداهلل حممد.
• ابن �إدري�س حمد عمر.
• �أحمد ال�شيخ علي.
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املخيمات الرتبوية
إ�سالمي �سيرّ ت وحدة
�ضمن ن�شاط �إدارة تنمية املجتمع يف املركز ال
ّ
القوافل ،واملخيمات بداية �ش ��هر مار�س املا�ضي املخيمات الرتبوية،
التي ت�ستهدف طالب وطالبات الفرقة الأوىل.
وج ��اءت خميمات ه ��ذا الع ��ام 2015م بديلة للقافل ��ة الثانية التي
كان ي�ؤديه ��ا الطالب يف فرتة الدرا�س ��ة يف اجلامعة ،وذلك الزدياد
�أعداد قبول الطالب يف اجلامعة ،وتعذر خروج قافلتني ،فا�ستعي�ض
خميم للطالب يف مزرعة
عن ذلك مبخيم ملدة �أ�س ��بوع ،حيث �أقيم ُ
طالب� ،أما الطالبات فقد توزعن على
اجلامعة �شارك فيه (ٍ )1300
خم�س مدار�س داخل العا�صمة وهي:
 خمي ��م ال�س ��يدة خديجة – مبدر�س ��ة الكالكلة �أ�س ��ا�س وعددهن( )212طالبة.
 خميم ال�سيدة عائ�شة – مبدر�سة الفردو�س جنوب بنني وعددهن( )154طالبة ،خميم ال�سيدة حف�صة – مبدر�سة الفردو�س جنوب
بنات وعددهن ( )144طالبة - ،خميم ذات النطاقني – مبدر�س ��ة
عل ��ي بن �أبي طال ��ب وعددهن ( )180طالبة - ،خميم ن�س ��يبة بنت
كعب – مبدر�سة ن�سيبة بنت كعب وعددهن ( )150طالبة.
وبل ��غ �إجمايل عدد الطالبات امل�ش ��اركات يف املخيم( )840طالبة،
ميثل ��ن كليات اجلامعة املختلفة� ،أما الأ�س ��اتذة امل�ش ��اركون فقد بلغ
عددهم حوايل (� )65أ�ستاذ ًا.
هذا و�س ��يكون املخيم الرتب ّوي الثالث ع�شر للعام 2016م يف مزرعة
اجلامع ��ة� ،أو مزرعة الباقري التابعة للمركز الإ�س�ل�امي ،وقد بد�أت
اال�ستعدادات منذ الآن لتهيئتها.

كلية درا�سات احلا�سوب
• مبب ��ادرة من كلية احلا�س ��وب �أقام ��ت �إدارة اجلودة وترقية
الأداء ور�ش ��ة تدريبي ��ة يف "التخطي ��ط اال�س�ت�راتيجي ،والتفك�ي�ر
االيجاب ��ي للوح ��دة الأكادميي ��ة" وذل ��ك يف الفرتة م ��ن /11-10
مار�س 2015م،
وحا�ض ��ر املتدربني الربوفي�س ��ور عمر احمد �س ��عيد رئي� ��س �إدارة
اجل ��ودة وترقي ��ة الأداء ،والدكت ��ور عمر مو�س ��ى احل�س ��ن املدرب
ب�إدارة اجلودة ،وذلك بح�ض ��ور جميع املنت�سبني يف كلية احلا�سوب
من �أع�ضاء هيئة التدري�س والعاملني.
ويف خت ��ام الدورة اتفق الطرفان على التعاون امل�ش�ت�رك يف جمال
اجلودة ،وترقية الأداء ،وتمَّ توزيع ال�ش ��هادات على املتدربني .يذكر
�أن من ابرز الذين ح�ض ��روا هذه ال ��دورة الدكتور عماد تاج الدين
�إبراهيم عميد كلية احلا�سوب املكلف حينها ،والدكتور عبدالوهاب
حممد نورين الأ�س ��تاذ امل�ش ��ارك بالكلية ،والأ�س ��تاذ حممد �صالح
عبد العزيز من�سق اجلودة يف كلية درا�سات احلا�سوب.
• ا�س ��تقبلت كلي ��ة درا�س ��ات احلا�س ��وب يف اجلامعة يف �ش ��هر
مار� ��س املن�ص ��رم وف ��د ًا م ��ن كلي ��ة احلا�س ��وب يف جامع ��ة البحر
الأحم ��ر مك ّون� � ًا من ح ��وايل ( )50طالب� � ًا وطالب ��ة يرافقهم اثنان
من امل�شرفني.
ً
وجاءت ه ��ذه الزي ��ارة تطويرا للعالق ��ات الثنائية ب�ي�ن الكليتني،
حيث تبادل الطرفان �أوجه النظر والتطورات الأكادميية يف جمال
احلا�س ��وب وتقنيات ��ه .وكان الوفد ق ��د زار �أي�ض� � ًا �إدارة املكتبات،
و�إدارة تقانة املعلومات.
م ��ن جه ��ة ثانية ا�س ��تقبلت كلي ��ة احلا�س ��وب يف ال�ش ��هر ذاته وفد
م�س ��جلي كليات جامعة بح ��ر الغزال ،وذلك به ��دف االطالع على
جترب ��ة كلي ��ة احلا�س ��وب يف جامعة �إفريقي ��ا العاملي ��ة يف املجاالت
امل�شرتكة بني اجلامعتني خا�صة يف جمال درا�سات احلا�سوب.
• حتت�س��ب كلي��ة درا�س��ات احلا�سوب يف جامع��ة �إفريقيا
العاملي��ة عن��د اهلل تع��اىل الدكت��ور قا�س��م الهيت��ي ال��ذي
ا�ست�شه��د يف �أح��داث الع��راق الأخ�يرة ،وال�شهي��د عراقي
اجلن�سية ،كان قد عمل يف كلية احلا�سوب نهاية الت�سعينات
م��ن الق��رن املا�ض��ي ،والكلي��ة �إذ حتت�سب��ه تتمن��ى من اهلل
العل��ي القدير �أن يجعله يف منزل��ة ال�صديقني ،وال�شهداء،
وح�سن �أولئك رفيقا( ،انا هلل وانا �إليه لراجعون).

القوافل ولغة الهو�سا
�أو�ض ��حت الأ�س ��تاذة �س ��مرية ح�س ��ن علي امل�ش ��رفة على
القافلة الدعوية لوالية الق�ض ��ارف ب�أنّ الطالبات �ش ��اركن
جميعه ��ن يف التدري�س بدور امل�ؤمنات يف والية الق�ض ��ارف
م�ض ��يف ًة �أنّ لغ ��ة الهو�س ��ا ،لعب ��ت دور ًا عظيم� � ًا يف الق ��اء
املحا�ض ��رات ،وه ��ي اللغ ��ة الت ��ي يتخاط ��ب به ��ا معظ ��م
امللتحقات ب ��دور امل�ؤمنات بتلك املنطقة ،الأمر الذي وجد
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الإ�شادة من حكومة الوالية ممثلة يف ال�سيد وزير الرعاية
االجتماعية يف والية الق�ض ��ارف حيث منح امل�ش ��اركني يف
القافلة ال�شهادات التقديرية.
يذكر �أنَّ القافلة جمعت حوايل ( )44طالبة من ال�سودان،
ونيجرييا ،وال�صومال ،وكينيا ،و�أقامت القافلة يف املدينة
اجلامعية لل�صندوق القومي للإنقاذ يف والية الق�ضارف.
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مو�ضــــوع العدد

مقرتحات حول عملية التقويم الذاتي
يف الوحــــــدات العلمية باجلامـــعة
�إعداد:
د.حممد دفع اهلل حممد يو�سف
رئي�س وحدة اجلودة املكلف

تع��د عملي��ة "التق��ومي الذات��ي" مل�ست��وى اجل��ودة القائ��م يف ن�شاط
ّ
وبرام��ج اجلامع��ات هي نقطة االنط�لاق الأوىل ،بل واخلط��وة الأ�سا�سية
الت��ي ال منا���ص عنها يف عملي��ة التخطيط اال�سرتاتيج��ي ل�ضمان اجلودة
وحت�سينها.
ولذلك يجب �أن تت�ضمن عملية التقومي الذاتي يف الوحدات الرتكيز
عل��ى جوانب الق��وة ،التي ينبغ��ي املحافظ��ة عليها ،وتطويره��ا ،وجوانب
ال�ضع��ف الت��ي رمبا حتت��اج �إىل التح�س�ين ب�صورة مو�ضوعي��ة ،مبنية على
ال�شواه��د ،والرباهني املادية ،ولي�س على جمرد االنطباعات� ،أو املعلومات
غري الدقيقة.
كذل��ك تكمن �أهمية هذه اخلطوة الأ�سا�سية يف كونها �ضرورية من �أجل
و�ض��ع خطط اجلودة يف الوحدات بناء على قواعد مو�ضوعية ،و حتديد
الأولويات التي ينبغي للكلية الرتكيز عليها وفق جدول زمني ،ي�أخذ بعني
االعتبار املوارد الب�شرية واملادية املتاحة.
البد �أن ت�أخذ يف
� ّإن عملي���ة التقومي الذاتي يف الوحدات العلمية َّ
احل�سبان ثالثة �شروط �أ�سا�سية هي:
الب���د �أن تك���ون عملي���ة التق���ومي الذاتي عملية
 -1ال�ش���موليةّ :
�ش���املة ،يت���م فيه���ا تق���ومي جمي���ع جوان���ب الوح���دة التعليمية،
وبراجمه���ا العلمي���ة ،و�أق�س���امها املختلفة مبا يف ذل���ك املرافق،
والتجهي���زات ،واخلدم���ات ،والإجراءات الإداري���ة املتبعة فيها.
وه���ذه العملية يجب �أن تنفذ ب�ص���ورة متنا�س���قة مع الرتكيز يف
عملي���ات التق���ومي عل���ى معاي�ي�ر الأداء املتعلقة بكل ن�ش���اط من
ن�شاطات الوحدة املهمة.
 -2التخطيط :ت�ؤكد �إدارة اجلودة على �أهمية مرحلة التخطيط

ال�س���ليم لعملي���ة التق���ومي الذاتي ،بحي���ث تقوم الوحدة بو�ض���ع
خطة وا�ض���حة ،ومو�ض���وعية من حيث حتديد اجلدول الزمني،
وامله���ام ،والأدوار ،والوظائف املنوط���ة بالأفراد واجلهات داخل
الوح���دة (وخارجه���ا �إن وجد) وذلك من �أجل �ض���مان �أن تكون
اال�س�ت�راتيجيات امل�ستخدمة منا�سبة ،وفعالة لتحقيق الأهداف
املحددة من قبل الوحدة املعنية.
ّ
 -3التنّ���وع يف التطبي���ق :عل���ى الرغم من �أن ه���ذه الإجراءات
تع���د من وجه���ة نظرن���ا مالئم���ة جلمي���ع الكليات،
املقرتح���ة ّ
والوح���دات املختلف���ة� ،إال �أن���ه الب���د �أن تك���ون هنال���ك بع����ض
االختالفات النوعية بني هذه الوحدات يف الأهداف ،والربامج،

اجلودة  -رجب 1436هــ  -مايو 2015م  -العدد التا�سع

11

واجلوانب الإدارية ،والن�شاطات ،واملرافق ،واخلدمات املقدمة.
وهذا التنوع �سينعك�س بدوره بدرجات متفاوتة على عملية تنفيذ
التقومي الذاتي داخل هذه الوحدات وفق ما متليه طبيعة كل وحدة
تعليمية وظروفها الداخلية.
الإجراءات املقرتحة للقيام بعملية التقومي الذاتي:
�أو ًال :اال�ستعدادات املطلوبة للقيام بعملية التقومي الذاتي:
• الإعالن الر�س���مي عن التقومي :ابتداء يجب �أن يقوم عميد
الكلي���ة� ،أو رئي�س الوح���دة ب�إعالم جمل�س الكلية ،وجميع �أع�ض���اء
هيئ���ة التدري�س ،والعامل�ي�ن يف وحدته عن عملي���ة التقومي الذاتي
يف مرحل���ة مبكرة ،ويحثّ اجلميع على التع���اون ،والدقة يف تنفيذ
الإجراءات املطلوبة منهم ،والإ�سهام يف جناح هذا العمل.
• اله���دف العام للتقومي :ينبغ���ي الت�أكيد على �أن الهدف من
عملي���ة التق���ومي الذاتي لي�س ت�ص���يد الأخط���اء� ،أو توجي���ه النقد،
ب���ل �أن اله���دف الرئي�س هو تقدمي �أ�س���ا�س مو�ض���وعي� ،أو حقيقي
تنطلق منه الوحدة يف و�ض���ع ا�سرتاتيجياتها ،وخططها امل�ستقبلية
لتح�سني اجلودة ،وترقية الأداء.
• قي���ادة الفريق :يج���ب �أن يقوم العميد� ،أو رئي�س الوحدة بتعيني
�أحد امل�س���ئولني م���ن ذوي اخل�ب�رة ليق���ود عملية التق���ومي الذاتي
بالتع���اون مع �إدارة اجل���ودة وترقية الأداء ،كذل���ك يجب �أن يكون
هناك جلنة رئي�سة تتوىل التخطيط ،وير�أ�سها امل�س�ؤول نف�سه الذي
�أوكلت �إليه قيادة عملية التقومي الذاتي ،مع �أهمية �أن يعطى كامل
ال�ص�ل�احية ،وامل�س���ئولية لتقدمي التوجيهات ،والدعم الذي يكفل
جناح عمل اللجنة وح�سن �أدائها.
• �إ�س�ت�راتيجية عمل اللجنة :ينبغي على امل�س����ؤول الذي يتوىل
قي���ادة عملية التقومي الذاتي �أن يقوم بالتعاون مع �أع�ض���اء اللجنة
الرئي�سة ،واال�ستفادة من م�شورتهم ،بو�ضع �إ�سرتاتيجية وا�ضحة،
مف�ص���لة عن خطوات تنفيذ ه���ذه العملية ،مبا يف ذلك
و�آلية عمل ّ
حتدي���د عدد اللجان الفرعي���ة ،وفرق العمل الت���ي تخت�ص بتنفيذ
مه���ام معينة ،كما يجب حتديد املهام ،والإجراءات الالزمة ّ
لكل
مرحلة.
• ع�ض���وية اللجنة :يجب �أن تتكون اللجنة الرئي�سة من ممثلني
من جميع الأق�س���ام الأكادميي���ة ،والإدارية يف الوحدة ،وتكون هذه
اللجنة الرئي�س���ة خا�ص���ة بهذه املهم���ة بحيث ينتهي عم���ل اللجنة
عند انتهاء املهمة.
• احلمل���ة الإعالمي���ة :يجب �أن ت�س���بق عملية التق���ومي الذاتي
حمل���ة �إعالمي���ة عام���ة ،ومنظم���ة عل���ى م�س���توى الوح���دة ،يت���م
م���ن خاللها �إع�ل�ام جميع املنت�س���بني (�أع�ض���اء هيئ���ة التدري�س،
والعامل�ي�ن ،والطالب) و�س���وق العمل م���ن املهمني �أو الأ�سا�س���يني
(مث���ل جه���ات التوظي���ف احلكومية واخلا�ص���ة واجله���ات املهنية
و�أولي���اء �أم���ور الطلبة) ب�أن الوح���دة املعنية �س���تقوم بعملية تقومي
ذات���ي ،م���ع �إطالعهم عل���ى بع�ض جوان���ب عملية التق���ومي الذاتي
وفرتت���ه ،و�أهداف���ه ،ومتطلبات���ه ،وخطوات���ه ومراحل���ه ،والأدوار
املنوطه بكل فئة �أو جهة ،بالإ�ضافة �إىل ذكر بع�ض الفوائد املتوقعة
منه (الفوائد التي تعود على الطلبة ،والأ�س���اتذة ،والعاملني داخل
الوح���دة� ،أو الفوائد التي �س���تنعك�س على عملي���ة التنمية يف البلد
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ب�صفة خا�صة �أو على املجتمع ب�صفة عامة).
• م�ش���اركات الأف���راد :يجب �أن يبينّ الإع�ل�ام �أنواع الفر�ص،
و�أ�ساليب امل�ش���اركة ،التي ميكن للأفراد �س���واء من داخل الوحدة
�أو م���ن خارجه���ا ،الإ�س���هام م���ن خالله���ا بتق���دمي اقرتاحاته���م
وملحوظاته���م البناءة لنجاح عملي���ة التقومي الذاتي .كذلك يجب
الت�أكيد هنا على �أن عملية التقومي الذاتي �س���تكون عملية كبرية،
تتطلب جهد وتعاون عدد كبري من جميع املنت�س���بني للوحدة ،وهذا
الأمر يجعل مهمة تنفيذ خطة العمل ،تقع على �أفراد كثريين ،مما
مينع �أن ين�س���ب النجاح يف هذا العمل �إىل فرد واحد� ،أو جمموعة
واحدة ،كما �أنه يتيح الفر�ص���ة �أمام جميع الأ�ش���خا�ص ،والأق�سام
يف الوحدة للم�شاركة ب�صورة كبرية ،وفاعلة يف هذا العمل املهم.
• �أ�س����س عملي���ة التقومي :تت���م عمليات التقومي وفق��� ًا للمعايري
املوج���ودة يف دلي���ل التق���ومي الذاتي ،ال���ذي �أعدت���ه �إدارة اجلودة
كمعايري ل�ض���مان اجلودة ،واالعتماد الأكادميي ،بحيث ي�سند لكل
جلن���ة فرعي���ة �أو فريق عمل مهم���ة تقومي الو�ض���ع القائم املرتبط
مبعيار �أو �أكرث.
و من الإجراءات العامة والفاعلة التي يو�صى بها عند القيام بهذه
العملية تكوين جلان فرعية ،وفرق عمل ،تخت�ص بتقومي ن�ش���اطات
حم���ددة ،وكتاب���ة تقارير عنه���ا ،ت�س���لم لرئي�س اللجنة الرئي�س���ة.
ويف ه���ذا الإطار ،ميكن لبع����ض اللجان الفرعي���ة �أن تقوم بتقومي
الو�ض���ع املرتب���ط بعدد م���ن املعايري املت�ش���ابهة ،وخا�ص���ة املعايري
املرتبطة بجائزة املدير للتميز امل�ؤ�س�سي� .أما على م�ستوى التقومي
الرباجم���ي فيمك���ن �أن تكون هناك جلنة واح���دة� ،أو اثنتان تتوىل
تقومي كل ق�سم� ،أو برنامج علمي ب�صورة كاملة.
ثانياً :طريقة تنفيذ التقومي الذاتي
• ا�س���تخدام مقايي����س التقومي� :أع���دت �إدارة اجل���ودة وترقية
الأداء دلي���ل التقومي الذاتي اخلا�ص مبعايري اجلودة ال�س���تخدامه
يف التق���ومي امل�ؤ�س�س���ي ،والتقومي الرباجمي وفق��� ًا ملعايري االعتماد
الأكادمي���ي مل�ؤ�س�س���ات التعلي���م الع���ايل .وت�أتي �أهمية ا�س���تخدام
معايري دليل التقومي الذاتي املعتمد كمقايي�س �إر�ش���ادية للمحاور،
�أو اجلوان���ب التي يجب مراعاتها� ،أو الرتكيز عليها لأنها �س���تكون
الأ�سا�س يف عملية التقومي احلقيقي للجودة داخلي ًا وخارجي ًا.
• اعتم���اد اخلط���ط والآليات :يج���ب �أن تك���ون جميع اخلطط
والآلي���ات التي تو�ض���ع لتنفيذ جوانب حمددة م���ن التقومي الذاتي
م���ن قبل فرق العمل واللجان الفرعية معتم���دة وموافق ًا عليها من
قب���ل رئي�س اللجنة الرئي�س���ة� ،أو من قبل اللجن���ة ككل قبل �أن يتم
البدء يف تنفيذها ،وذلك من اجل �ض���مان دقة التنفيذ ،والتنا�سق
يف �أ�س���اليب التقومي امل�س���تخدمة بني اللج���ان الفرعية املختلفة يف
الوحدة.
• �إ�س���هام امل�س����ؤولني يف الوح���دة يف التق���ومي الذات���ي :يج���ب �أن
حتر�ص اللجنة الرئي�س���ة على �أن يكون للأفراد امل�س����ؤولني ب�ش���كل
مبا�شر عن الإدارات والأق�س���ام ،والن�شاطات العلمية والإدارية يف
الوحدة دور مبا�شر يف عملية التقومي الذاتي لهذه الن�شاطات ،كما
يجب �أن ت�ؤخذ اقرتاحاتهم وتوجيهاتهم املفيدة بعني االعتبار.
• �إ�س���هام امل�س���تفيدين ب�ص���ورة مبا�ش���رة من �أن�ش���طة الوحدة
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التعليمي���ة يف التق���ومي الذات���ي :يجب اال�س���تفادة من م�ش���اركات
الأفراد املطلعني ،وامل�س���تفيدين ب�ص���ورة مبا�ش���رة من ن�ش���اطات
الوح���دة التعليمية ،مبا يف ذلك الطلبة وغريهم من �أرباب العمل،
و�أ�ص���حاب امل�ص���لحة ،وكذلك ملجتم���ع اجلامعة الذي���ن لي�س لهم
عالقة مبا�ش���رة بعملية التقومي الذات���ي ،وذلك لتحقيق قدر معني
من احليادية واملو�ض���وعية يف احلكم على �أداء الوحدة .كما ينبغي
�أن تتيح عملية التقومي الذاتي اال�س���تفادة من ملحوظات ون�صائح
ال�ش���رائح املختلفة م���ن امل�س���تفيدين من اخلدمات الت���ي تقدمها
الوحدة (الأ�س���اتذة والطالب واملوظفني) ،واال�س���تفادة �أي�ض ًا من
جمي���ع الآراء� ،أو ال�ش���واهد املتاح���ة يف الوح���دة حول م���دى توافر
اجلودة لديها� ،أما يف حالة عدم وجود� ،أدلة و�شواهد على اجلودة
يعد وحده
يف ن�ش���اطات الوحدة �أو بع�ض �أق�س���امها ،ف�إن هذا الأمر ّ
م���ن م�ش���كالت اجلودة ،الت���ي يجب التح���دث عنها ب�ص���راحة يف
تقرير التقومي الذاتي.
ثالثاً� :إعداد التقرير النهائي للتقومي الذاتي
• عنا�ص���ر التقري���ر :يج���ب �أن تنته���ي عملية التق���ومي الذاتي
مف�ص���ل عن نتائج عملية التقومي ،يت�ض���من موجزا
ب�إعداد تقرير ّ
تنفيذي ًا ،ثم عر�ض��� ًا للخلفي���ة التي بني عليها التقرير ،ثم و�ص���ف ًا
للخط���وات التي ّ
مت اتباعها يف تنفيذ عمليات التقومي املتنوعة ،يلي
ذل���ك عر�ض���ن للنتائج التي ّ
مت التو�ص���ل �إليها من خ�ل�ال عمليات
التقومي املختلفة على امل�س���تويني امل�ؤ�س�سي ،والرباجمي يف الوحدة
املعنية( ،وفق املقايي�س امل�شار �إليها �سابق ًا) ،كذلك حتديد جوانب
القوة التي ينبغي املحافظة عليها ،وتطويرها ،وجوانب الق�ص���ور،
الت���ي حتتاج �إىل مزيد من العناية من قبل امل�س����ؤولني يف الوحدة،
مع تقدمي ملخ����ص عن الرباهني ،والأدلة التي تدعم النتائج التي
ذك���رت يف التقرير .كذلك يجب ا�ص���طحاب جميع تقريرات فرق
العمل ،واللجان الفرعية مع التقرير الكلي على �أن ي�ص���حب معها
ملخ����ص تنفيذي يح���دد اخلطوات التي اتبع���ت ،والنتائج التي مت
التو�صل �إليها خالل عملية �إعداد هذه التقارير.
• تقومي الأق�س���ام والربامج العلمية :على الرغم من �أن عملية
التقومي الذاتي تهدف يف الدرجة الأوىل �إىل تقومي �أداء الوحدات،
و�أق�س���امها ون�ش���اطاتها� ،إال �أن���ه من ال�ض���روري �أن تت�ض���من هذه
العملية �أي�ض��� ًا تقومي اجلودة على امل�س���توى الرباجمي للأق�س���ام،
والربامج العلمية فيها لأنها (�أي الأق�سام �أو الربامج) تعد مرتكز
االهتم���ام يف �أية م�ؤ�س�س���ة تعليمية .ف�إن مهم���ة التقومي الرباجمي
للأق�س���ام� ،أو الربام���ج العلمي���ة ،قد تكون �ض���خمة ،وجمهدة �إىل
ح���د ما .ولكن لكي يتم التغلب على هذه املع�ض���لة ،ف�إنه يتم تقومي
ّ
جميع الأق�س���ام ،والربامج العلمية يف كل ق�س���م على حدة ،على �أن
يتم التن�س���يق على م�ستوى الكلية بحيث تقوم الكلية بتكوين جلنة
رئي�س���ة لإعداد تقرير نهائي موحد ،يت�ض���من تقومي ًا لكل الأق�سام
العلمية لديها.
• عنا�صر تقارير التقومي الرباجمي :يجب �أن يت�ضمن التقرير
النهائ���ي لكل كلي���ة العنا�ص���ر ذات العالقة مما ذك���ر �أعاله ،كما
يج���ب �أن تعتم���د املعلوم���ات التي يتك���ون منها تقري���ر الكلية على
مقايي�س دلي���ل التقومي الذاتي اخلا�ص مبعايري اجلودة الواردة يف

التقومي الرباجمي ،والتي يجب تعبئتها من قبل الأق�س���ام العلمية،
الت���ي يجب �أن تقوم ب�إعداد تقريرات خا�ص���ة بها ترفع ب�ص���ورة
م�س���تقلة م���ع املقايي����س التي مت���ت تعبئته���ا �إىل الكلية .ث���م تقوم
الكلية بعد ذلك من خالل اللجنة املوحدة ب�إعداد تقرير �ش���مويل
حول اجلودة يف الكلية ،و�أق�س���امها العلمي���ة .وينبغي �أال يكون هذا
التقرير جمرد تقرير و�ص���في ،ملتو�س���ط �إجابات الأق�س���ام العلمية
ح���ول اجلودة يف اجلوان���ب العلمية والن�ش���اطات الأخرى فيها ،بل
يجب �أن يكون تقرير ًا تقوميي ًا ،ونقدي ًا وا�ض���ح ًا يحدد نقاط القوة
وال�ض���عف امل�شرتكة بني الأق�س���ام العلمية ،كما يحدد اجلوانب �أو
النقاط التي تتمايز فيها الأق�سام والوحدات املختلفة يف الكلية.
وهذا الأ�س���لوب يجب �أن يتبع كذلك يف تقومي الفروق بني �أق�س���ام
الط�ل�اب ،والطالب���ات يف الكلي���ة ،نف�س���ها �أي �أن التقرير يجب �أن
يقدم معلومات �شاملة ع ّما يجري يف اجلانبني ،كما يربز �أية فروق
مهمة حتتاج �إىل عناية خا�صة بني �أق�سام الطالب والطالبات.
• تو�ص���يات التقري���ر النهائي :يج���ب �أن يت�ض���من تقرير التقومي
النهائي للكلية تو�ص���يات �ص���ريحة وحمددة حول الأداء ،واجلودة
يف جمي���ع اجلوانب ،والن�ش���اطات الإدارية والعلمي���ة ،مبا يف ذلك
الإدارة العلي���ا ،واملجال����س ،واللج���ان ،واجله���ات امل�س����ؤولة ع���ن
البحوث ،والدرا�س���ات ،وخدم���ة املجتمع ،واملراف���ق ،واخلدمات،
واجلمعي���ات العلمية .كذلك يجب �أن يت�ض���من التقرير تو�ص���يات
للتعام���ل مع اجلوانب والن�ش���اطات التي ال يوجد ل���دى الكلية �أدلة
�أو �ش���واهد تب�ي�ن مدى توافر اجل���ودة فيها ،كما يجب �أن يت�ض���من
التقري���ر تو�ص���يات حمددة ح���ول اخلط���وات الفعلي���ة ،التي يجب
اتخاذها لتوفري مثل تلك الرباهني ،والأدلة الالزمة ملتابعة ق�ضايا
اجلودة ب�صفة م�س���تمرة ،تتيح القيام بعمليات التقومي امل�ستقبلية
ب�صورة �صحيحة.
و�أخري ًا يجب �أن يت�ض���من التقرير النهائي تو�صيات حمددة حول
�أبرز اجلوانب ،والق�ض���ايا التي يجب �أن ت�ضعها الوحدة التعليمية
�ضمن الأولويات املهمة يف خطتها الإ�سرتاتيجية لتح�سني اجلودة.
اخلامتة:
�إدراكا من �إدارة اجلودة وترقية الأداء يف اجلامعة لأهمية بناء
وحدات تقومي ذاتي داخلية فاعلة ت�ستطيع هذه الكليات من خاللها
�أن تطور خططها الإ�س�ت�راتيجية ،وم�ش���اريعها التطويرية ب�صورة
عملية ومو�ضوعية ،قامت �إدارة اجلودة وترقية الأداء ب�إعداد دليل
للتقومي الذاتي ،ي�شتمل على عدد من املعايري والإجراءات ل�ضمان
اجلودة على امل�ستويني امل�ؤ�س�سي والرباجمي ،وبالرغم من �أن هذا
الدليل يف مراحله النهائية �إال �أنه ي�صلح كدليل للتقومي الذاتي يف
هذه املرحلة.
كذل���ك قام���ت �إدارة اجلودة ،ومنذ ت�أ�سي�س���ها بتقدمي العديد من
ور����ش العم���ل ،وبرامج التدريب ح���ول كيفية القي���ام بتطبيق هذه
الإج���راءات واملعاي�ي�ر مب���ا يف ذلك التق���ومي الذاتي .وقد �ش���ارك
ممثلون عن جميع الكليات يف هذه الربامج .وبنا ًء على ذلك ،ف�إن
اجلودة تو�ص���ي ب�أهمية اال�ستفادة ممن ح�ضروا هذه الربامج� ،إذ
�أنهم �س���يكونون قادرين على تقدمي امل�شورة والدعم لزمالئهم يف
عملية التقومي الذاتي لكلياتهم.

اجلودة  -رجب 1436هــ  -مايو 2015م  -العدد التا�سع

13

�أ�ضواء على معهد دراسات الكوارث والالجئين
()DIMARSI

منذ بدايتها الأوىل جعلت جامعة �إفريقيا العاملية يف ر�سالتها خدمة املجتمع
كواحد من �أهدافها ،فخدمة املجتمع من املعاير التي تت�سابق اجلامعات عليها
للح�صول على �شهادات اجلودة والتميز .ولي�س هناك �أف�ضل من �أن تخدم جمتمع ًا
وهو يف �أ�شد احلوجة اىل يد العون ملا حل به من كوارث و�أزمات طبيعية �أو من �صنع
الب�شر.
�إعداد� :أ.منال مطر يعقوب
فكانت مبادرة جامعة �إفريقيا العاملية بالتعاون مع بع�ض املنظمات الوطنية،
والدولية ،وبع�ض النا�شطني يف ال�ش�أن الإن�ساين ب�إن�شاء معهد درء الكوارث و درا�سات الالجئني يف عام
1993م ،وذلك لأغرا�ض �إعداد الدرا�سات العلم ّية ،وت�أهيل (الكادر) الب�شري املطلوب ،بالإ�ضافة �إىل
ثم الت�صدي لها عند
تقوية ،ورفع قدرات املجتمعات املحل ّية ّ
للحد من خماطر الكوارث ،والتحوط لها ،ومن َّ
حدوثها.
أكادميي الكامل على املعهد مع تعديل اال�سم �إىل
إداري وال
يف دي�سمرب 1998م تولت اجلامعة الإ�شراف ال ّ
ّ
معهد درا�سات الكوارث والالجئني.
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الر�ؤية:
و�ض ��ع املعهد ال�ص ��يغة التالي ��ة كر�ؤية يتطل ��ع �إىل حتقيقها
(علم تطبيقي ،متجدد ت�صحبه ا�ستجابة �آنية �صادقة).
الر�سالة:
معهد درا�س ��ات الك ��وارث ،والالجئ�ي�ن م�ؤ�س�س ��ة �أكادمي ّية
ا�ست�ش ��ار ّية تدريب ّي ��ة تعن ��ى برف ��ع وع ��ي ،وق ��درات �أفراد،
احلد
ومنظم ��ات املجتمع امل ��دين ،بحيث يكون ق ��ادر ًا على ّ
من خماطر الكوارث ،والأزمات ،والت�ص ��دي لها ،و�إدارتها
و�ص ��و ًال للوقاية ،ورف ��ع املعاناة ،و�إعادة الت�أهي ��ل ،والتنمية
ب�ش ��كل ف ّع ��ال ،وذلك عن طري ��ق تقدمي املعرف ��ة النظر ّية،
والتطبيق ّي ��ة امللتزم ��ة بالأخ�ل�اق ،والعل ��م ،والربه ��ان،
ومب�ش ��اركة ّ
كل الأط ��راف الوطني ��ة ،والعاملي ��ة انته ��ا ًء �إىل
جمتمع �آمن ،ت�س ��ود فيه روح الت�س ��امح ،والتكامل ،ويتحقق
فيه الأمن ،والعلم االجتماعي.
الأهداف:
اله ��دف الرئي� ��س� :أن يك ��ون معه ��د درا�س ��ات الك ��وارث،
والالج ّئ�ي�ن مرك ��ز مت ّيز حمل � ّ�ي ،و�إقليم ��ي يف ّ
كل جماالت
تخ�ص�صه ،و�ص ��و ًال �إىل خمرجات عالية الت�أهيل ،والكفاية
ّ
م�صاف العامل ّية.
ترتقي به �إىل
الأهداف الفرعية:
تخريج �أط ��ر عالية الت�أهي ��ل ،والكفاي ��ة ذات مت ّيز حملي،
و�إقليمي يف ّ
كل جماالت تخ�ص�صات املعهد.
القيام ب�إعداد البحوث ،والدرا�سات التطب ّيقية ذات املردود
الإيجا ّبي يف جمال التخ�ص�ص.
التفاعل ،والتالحق مع امل�ؤ�س�س ��ات امل�شابهة حمل ّي ًا و�إقليم ّي ًا
وعامل ّي ًا.
تفعيل الدور املجتمعي للمعهد.
جائزة بروفي�سور م�صطفى حممد خوجلي التقديرية:
ولتحقي ��ق البع ��د املجتمع ��ي للجامعة فقد طرح ��ت جائزة
با�س ��م الراحل بروفي�س ��ور م�ص ��طفى حممد خوجلى �أحد
الذي ��ن �أ�س ��همو يف �إن�ش ��اء املعه ��د وفق �ش ��روط و�ض ��وابط

حمددة وذلك لتحقيق دور اجلامعة واملعهد وم�س ��اهمتهما
العلمية املرتبطة باملجتمع.
الدور املجتمعي يف برامج املعهد:
تخاطب برام ��ج املعه ��د الأكادميية احلق ��وق االجتماعية،
وحماية احلياة املجتمعية ،واملهددات املجتمعية ،واملفاهيم
التطوعي ��ة .فقد عقد املعهد العدي ��د من امل�ؤمترات ،وور�ش
والبيئي
�حي
ّ
العمل ،التي تراوحت مو�ض ��وعاتها بني (ال�ص � ّ
والتنموي ،واالجتماعي ،والأمن الإن�س ��ا ّ
ين ،وبناء ال�سالم،
ّ
ح�ش ��دت لها جه ��ود املفكري ��ن ،والعلم ��اء ،واملهتمني بهذه
ال�ش� ��ؤون ،وقد متخ�ض ��ت جمموع مداوالت ه ��ذه الفعاليات
م ��ن قاعدة معرفية �ص ��ارت مرجعية للباحث�ي�ن ،والطالب
على خمتلف امل�ستويات.
�نوي يناق�ش ق�ض ��ايا ال�س ��اعة،
وللمعه ��د منت � ً
دوري �س � ّ
�دى ًّ
ويف جم ��ال رفع القدرات �أقام املعه ��د العديد من الدورات
التدريبي ��ة لرفع ق ��درات ،ومهارات العامل�ي�ن يف منظمات
املجتمع املدين.
كم ��ا درج املعهد على ت�س�ي�ر قوافل طالبية �س ��نوية �ض ��من
برامج الزيارات امليدانية ،كما كان للجانب العملي املالزم
للتط ��ورات بع ��ده املهم وم ��ن �أمثلة ذلك :فقد �س�ّي رّ�ر املعهد
فريق� � ًا للعم ��ل ميداني ًا �إبان كارثة في�ض ��ان نه ��ر القا�ش يف
الع ��ام 2003م ،كما قام طالب املعه ��د بدور كبري وميدا ّ
ين
يف الر�ص ��د ،وحتليل �آثار كارثة ال�سيول ،والفي�ضانات حول
اخلرطوم ا�ستكما ًال لبحوثهم امليدانية ،التي امتدت لت�شمل
�آثار الإغاثة على املواطنني.
دور املعهد يف التوا�صل الإقليمي:
تخ ��رج من املعهد منذ �إن�ش ��ائه ما يزيد ع ��ن ( )566طالب ًا
وطالب ��ة بينه ��م عد ُد م ��ن الط�ل�اب الأجان ��ب يف الدبلوم،
واملاج�س ��تري ،والدكتوراه ،كما �أن للمعهد عالقات �شراكات
م ��ع بع� ��ض املعاه ��د وامل�ؤ�س�س ��ات امل�ش ��ابهة لها م ��ن بينها
م�ؤ�س�سات عربية واوروبية ويابانية.
وللمعهد كذلك اتفاقي ��ات تعاون مع جهات خمتلفة حم ّلية
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و�إقلي ّمية ودو ّلية ،مث ًال:
 مرك ��ز البح ��وث وتطبيق ��ات الكوارث (جامع ��ة �إيدن –تركيا).
 مرك ��ز التدري ��ب والبح ��وث الإح�ص ��ائ ّية واالقت�ص ��اد ّيةواالجتماع ّية للدول الأع�ض ��اء ،منظمة التعاون الإ�سالمي
(تركيا)
 وزارة املعادن ،ومركز درا�سات ال�سالم. كلية علوم التوازي ال�صحية والتقنية (اليمن). املركز الدويل للدرا�سات والأبحاث (ال�سعودية).يف يولي ��و 2012م َّ
مت �إ�ص ��دار الع ��دد الأول من جملة املعهد
(درا�س ��ات الك ��وارث) وهي جمل ��ة عل ّمية حمك ّمة ن�ص ��ف
�سنوية .كما �أن للمعهد �إ�صدارات متعددة.
ح ��از املعهد عل ��ى و�س ��ام الفار� ��س  Knightم ��ن املنظمة
الدولية للحماية املدنية بجنيف.
للمعه ��د اتف ��اق تب ��ادل الزي ��ارات م ��ع Trauma
 Organization Warالهولندي ��ة ،كما للمعهد عالقات
تعاون مع عدة جهات بجامعة الأمم املتحدة لل�س�ل�ام ،ومع
معهد الدرا�س ��ات الثقافية والعون الإن�ساين – �أدي�س �أبابا،
وللمعهد اتفاقية �ش ��راكة مع الك�شافة العربية .والأكادميية
املدنية بالأردن ،ومع املعهد العاملي لعلوم ال�ضحايا باليابان.
املخرجات:
خري ��ج ذو دور فاع ��ل ،وق ��درات وقائي ��ة ،و�إداري ��ة عالي ��ة
لبناء وط ��ن معافى من الكوارث ،و�آثاره ��ا يف �إطار تنموي
منفع�ل ً�ا ،ومتفاع�ل ً�ا بالأبع ��اد الطوعي ��ة ،وحمقق� � ًا للحق،
والأمن الإن�س ��اين ،ونا�شط ًا يف ق�ض ��ايا البيئة ،والالجئني،
والنازحني على خلفية مهارة بحثية تطبيقية.
ميية مرج ّعية منت�شرة يف
 .2م�ؤ�س�سة �أكاد ّ
نطاق احلاجة �إليها دفع ًا وبنا ًء
ي�ؤهل الأط ��ر املجتمعية،
ويرف ��ع قدراته ��ا
ميداني ًا.
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الأق�سام الأكادميية:
ي�ضم املعهد �أرعة �أق�سام وهي:
ق�سم الدرا�سات البيئية ،والنازحني ،والالجئني.
ق�سم درا�سات العمل التطوعي ،وال�سالم.
 .3ق�سم درا�سة العون ،والأمن الإن�ساين.
 .4وح ��دة التدري ��ب ،واال�ست�ش ��ارات ،والتي تق ��وم بتقدمي
التدريب العلمي ،والأكادميي فوق اجلامعي ،عايل امل�ستوى
يف ّ
كل تخ�ص�ص ��ات املعه ��د ،وغريه ��ا يف جماالت ال�ش� ��أن
الإن�ساين.
الدرجات التي مينحها املعهد:
 الدبل ��وم الع ��ايل – الدرا�س ��ة فيه باملقررات وملدة �س ��نةدرا�سية واحدة.
 املاج�ستري – الدرا�سة باملقررات ومدتها �سنتان. درجة الدكتوراه بالبحث العلمي ملدة ثالث �سنوات.ر�ؤى وخطط م�ستقبلية:
املعه ��د ب�ص ��دد �إدخال تكلنوجي ��ا االت�ص ��ال احلديثة مثل:
تكنولوجي ��ا الف�ض ��اء يف �إدارة الك ��وارث ،ي�ش ��مل ذل ��ك
اال�س ��تفادة من �صور الأقمار ال�ص ��ناعية ،واال�ست�شعار عن
بعد يف.
نظم املعلومات اجلغرافية.
�أنظمة حتديد املواقع العاملية
الإنذار املب َّكر.
التعليم عن بعد.
جتري اال�ستعدادات لإعادة فتح فرع املعهد باليمن بالتعاون
ال�صحية ،والتقنية باليمن.
مع كلية علوم الطوارئ
ّ
خارجي
املعهد �أكمل ا�س ��تعداداته لإن�ش ��اء مرك ��ز �أكاد ّ
ميي ّ
للإح�ص ��ائيات النف�س ��ية ،ليخ ّف ��ف وقع
الآثار النف�س ��ية للكوارث على
املت�أثرين بها.
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جمعية املر�أة للدعوة والتنمية الب�رشية
تدفع باجلودة وحتقق �أهداف اجلامعة
�إعداد� :أ�.إعتدال حممد توم � -أ.منال مطر يعقوب

م��ن الأه��داف التي ت�سعى �إدارة اجلودة وترقي��ة الأداء لتحقيقها هو الو�صول باملنت�سب�ين للجامعة للإميان بر�ؤية
اجلامع��ة ور�سالته��ا والعمل على حتقيق �أهدافها ،ولذلك ف�إن كل املبادرات التي ت�صب يف هذا الإجتاه تدفع بتطوير
العمل على �سلم اجلودة.
ومن ذلك فقد احتفلت جمعية املر�أة للدعوة والتنمية الب�شرية بختام الدورة التدريبية الأوىل ل�سورة البقرة ،وذلك
يف ي��وم الأربع��اء املوافق 2015/4/1م بقاعة الداعي��ة الأمريكية �أمينة ال�سلمي مبرك��ز الطالبات ،و�شرف االحتفال
الدكت��ور عب��د الوه��اب م�صطف��ى مدير املرك��ز الإ�سالمي ،وعدد م��ن عمداء الكلي��ات ،والأ�سات��ذة �إ�ضاف��ة �إىل �أع�ضاء
ُ
معر�ض م�صاحب بهذه املنا�سبة بقاعة
اجلمعية ،حيث تبودلت الكلمات ،ووزعت ال�شهادات على املحتفي بهن .كما �أقيم
اخلن�ساء.

جاءت مبادرة تكوين كيان ن�س ��وى ي�ض ��م جميع من�س ��وبات اجلامعة و�سائل حتقيق �أهداف اجلمعية:

من ال�س ��يد مدي ��ر "املركز الإ�س�ل�امي الإفريقي" ،ووج ��دت الفكرة
قبو ًال طيب ًا لدى اجلميع ،مما كان له الأثر الفاعل يف ان�صهار جميع
الوحدات العلمية يف بوتقة ن�س ��وية دعوية اجتماعية واحدة مب�سمى:
"جمعية املر�أة للدعوة ،والتنمية الب�شرية" بجامعة �إفريقيا العاملية.
اللجنة التنفيذية:
تر�أ�ست الدكتورة �أ�سماء نور الدائم اللجنة التنفيذية جلمعية املر�أة
للدعوة والتنمية الب�ش ��رية ،و�سميت الدكتورة �آ�سيا عبد القادر نائبة
لها �إ�ضاف ًة اىل ع�شر �أمانات.

� .1إ�صدار ال�صحف ،والن�شرات ،واملطبقات ،واملجالت ،والدوريات
فيم ��ا يتواف ��ق مع القوان�ي�ن واللوائح املعم ��ول بها يف دولة ال�س ��ودان
"املقر".
� .2إقام ��ة امل�ؤمت ��رات ،والندوات ،واملحا�ض ��رات ،و(ال�س ��منارات)،
و(الكور�س ��ات) ،واملعار� ��ض ،واللق ��اءات ،والرح�ل�ات ،والزيارات،
والليايل الثقافية ،واملنتديات.
� .3إع ��داد البحوث ،والدرا�س ��ات ،وامل�س ��ابقات ،واحللقات العلمية،
وفتح قنوات االت�صال باملنظمات ،واالحتادات ذات ال�صلة.

ترم ��ي اجلمعية من خ�ل�ال براجمه ��ا ،ون�ش ��اطاتها ،وخططها �إىل
حتقيق الأهداف الآتية:
 .1االلتزام باملبادئ الإ�س�ل�امية يف االجتاه ،وال�سلوك ،واملمار�سات
ح�سب اللوائح.
 .2توثيق ،وتوطيد ال�ص�ل�ات ،والعالقات مع امل�ؤ�س�س ��ات ،والهيئات،
والروابط واجلمعيات ذات ال�صلة.
 .3غر� ��س و�إحي ��اء روح ال�ص ��داقة ،والإخ ��اء ،والوح ��دة ،والتعاون،
والتكافل والإيثار بني الأع�ضاء.
 .4تفعي ��ل العم ��ل العلم � ّ�ي ،والثق ��ايف ،واالجتماع ��ي ،والريا�ض ��ي،
والفكري.
 .5تنمية ورعاية املواهب ،و�إبرازها يف خمتلف املحافل ،واملنا�سبات.
� .6صون اجلامعة ،ور�سالتها ،واالرتقاء بها� ،إذكاء روح التدين.
 .7امل�ساهمة يف ن�شر الوعي يف املجتمع ،وحتقيق �أهداف اجلامعة.

من الأهداف التي َّمت حتقيقها للجمعية الوليدة جتاه خدمة املجتمع،
االتف ��اق ب�ي�ن وزارة الرتبي ��ة والتعلي ��م ،واملرحلة الثانوي ��ة ممثلة يف
وحدة الن�ش ��اط واجلمعية ،مما كان له �أثر فاعل يف تقدمي الن�صح،
والإر�ش ��اد من خالل حما�ض ��رة ق ّيم ��ة بالتعاون مع كلية الدرا�س ��ات
الإ�س�ل�امية باجلامع ��ة ،وق ��د هدفت املحا�ض ��رة لبناء قي ��م ترب ّوية
علمية فاعلة ،ور ّكزت على االلتزام بالزي ال�ش ��رعي ،وب َّر الوالدين،
والتح�صيل العلمي ،ال �سيما و�أن متغريات املجتمع �أ�صبحت ه ّدامة.
�راتيجي ،والرتبوي ،وهو
واله ��دف الآخر يتعل ��ق بالتخطي ��ط اال�س�ت
ّ
الرتكي ��ز على هذه ال�ش ��ريحة من املجتمع "طالب ��ات يف عمر حرج"
حتى يكون ن�ش ��ر الوع ��ي ،والت�أثري الفاعل ،والتهيئ ��ة لعقلية الطالبة
قبل دخول اجلامعة – �إذا �ش ��اء اهلل (وقدمت املحا�ض ��رة لطالبات
مدر�سة حلويات �سعد الثانوية).

�أهداف اجلمعية:

انطالقة ن�شاطات اجلمعية:
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�أ ّم ��ا فيم ��ا يخت�ص بطالب ��ات جامع ��ة �إفريقيا ،وهم حم ��ور اهتمام
اجلمعي ��ة ،فق ��د �أقيم ��ت كذل ��ك بالتع ��اون م ��ع املرك ��ز الإ�س�ل�امي
حما�ض ��رتان الأوىل تناول ��ت �أهمية ،و�ض ��رورة الزي املحت�ش ��م� ،أما
الأخرى فكانت يف ن�ص ��رة الر�سول (�صلى اهلل عليه و�سلم) ،توافق ًا
م ��ع ما ن�ش ��رته املجلة الفرن�س ��ية�( ،أب ��دو) يف الإ�س ��اءة لن ّبي الأمة،
وقدمت املحا�ض ��رة بداخلية الطالبات ،وكانت ن�سبة احل�ضور عالية
بالرغ ��م من ظروف االمتحانات ،قدمها الأ�س ��تاذ خمتار الرحيمة،
الذي كان لأ�سلوبه ال�سل�س يف العر�ض ،وال�سرد �أثر جلذب الطالبات
للح�ضور.

النا�شطات ( )257ن�شاط ًا تتمثل يف :
ال�صحي ،والإر�شاد الأ�سري.
 .1دورات التثقيف
ّ
 .2دورات يف حتفيظ ،وجتويد املقرر يف القر�آن الكرمي.
 .3دورات يف الدرا�سات الإ�سالمية ،والعلوم ال�شرعية.

�أ ّما الربامج فقد احتوت على:

 .1الرو�ضة القر�آنية.
 .2حمو الأمية.
 .3برنامج النا�شئني.
� .4شهادة الأ�سا�س ،وال�شهادة الأهلية.
م�شاركة اجلمعية يف القوافل الدعوية واملخيمات .5 :برنامج الإ�سناد الأكاديمّ ي جلميع املراحل الدرا�سية.
 .6برنامج توعية رعاة الإبل من قبيلتي
احل�سانية والفادنية.
� .7أك�ث�ر الربام ��ج فاع ّلي ��ة وجاذ ّبي ��ة
برنام ��ج الإر�ش ��اد الأ�س ��ري ،والتثقيف
ال�ص ��حي الذي �أقيم داخل القرية ،يف
املدار�س واملراكز ويف مقر رعاة الإبل.
 .8برنام ��ج الغر�س الطي ��ب ،تمّ غر�س
ع ��دد (� )12ش ��تلة كب�ي�رة مثم ��رة،
و�شتلتني ظليلتني يف املقر واملركز.
� .9إقام ��ة ثالث ��ة �أيام �ص ��حية عالجية
جماني ��ة ،حتت ��وي عل ��ى ك�ش ��ف طبي،
حتلي ��ل معمل ��ي ،و�ص ��يدلية بالتع ��اون،
والتن�س ��يق امل�س ��بق مع رئي�سة اجلمعية
ال�سيدة عميدة كلية ال�صيدلة الدكتورة
�أ�سماء نور الدائم.
 .10امل�ش ��اركة الفعلية الطوعية كذلك
من رئي�سة جمعية الطالبات الناطقات
باللغة الفرن�س ��ية ،وتنفيذ جميع برامج
الق ��ر�آن الك ��رمي والريا�ض ��ة عرب هذه
الطالبة (نات بنت �سار).
م ��ن �أوىل ال ��دورات التي نف ��ذت دورة
حتفيظ �سورة البقرة ،ب�أحدث الو�سائل
فيم ��ا يتعل ��ق بامل�ش ��اركة يف القواف ��ل الدعوي ��ة ،واملخيم ��ات متثلت التقنية ،وا�شتملت على حتفيظ ،تف�سري ،وتدبر معاين �سورة البقرة،
م�ش ��اركة �أع�ض ��اء اجلمعي ��ة يف وداع الطالب ��ات �أم ��ام مق ��ر حترك قام بتنفيذها كل من الأ�س ��تاذة هالة ها�شم ،والدكتورة جنوى عبد
الغفار.
القوافل ،وكذلك امل�شاركة الكاملة يف ًّ
كل من:
 .1قافلة الرحماب حملية املتمة.
اخلامتة:
 .2قافلة التكلة �أب�شر وقافلة �ألتي.
ً
ون� � ّود يف ه ��ذا التعريف عن اجلمعية ،ون�ش ��اطاتها الت ��ي قامت بها ،و�أخريا ولي�س �آخر تتواىل ب�إذن العلي القدير اهتمامات ،ون�ش ��اطات
تو�ض ��يح الربام ��ج الت ��ي ّمت تنفيذه ��ا يف قافل ��ة الرحم ��اب مبرك ��ز اجلمعية خدم ًة للمجتمع عامة ،و للمر�أة بجامعة �إفريقيا �أ�س ��تاذات
احلاجة �آمنة بنت الأرباب خلدمة املجتمع ،والتعليم امل�س ��تمر .عدد وعامالت وطالبات.
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جوائز وبراءات

الربوفيسور اهلادي عبد الصمد
ومؤشرات التميز اإلداري واألكادميي

ح�ص ��ل الربوفي�سور الهادي عبد ال�ص ��مد ،املولود بوالية نهر النيل
عل ��ى الدكت ��وراه من الوالي ��ات املتح ��دة الأمريكية ،وعمل �أ�س ��تاذ ًا
ل�ل��إدارة العام ��ة وعمي ��د ًا لكلي ��ة العل ��وم الإداري ��ة بجامع ��ة �أم درمان
الإ�س�ل�امية ،و�أ�س ��تاذ ًا للإدارة بالدرا�س ��ات العليا يف جامعة �أم درمان
الإ�س�ل�امية ،وجامع ��ة اخلرطوم ،وجامعة الإم ��ارات ،وجامعات عديدة
�أخ ��رى خارج الب�ل�اد ،ويعم ��ل حالي ًا �أ�س ��تاذ ًا بكلية االقت�ص ��اد بجامعة
�إفريقيا العاملية ،ويتوىل الإ�شراف عل العديد من ر�سائل الدكتوراه بها.
�أ�س�س و�ساهم يف ت�أ�سي�س العديد من امل�ؤ�س�سات ،وكليات العلوم الإدارية
منها :جامعة ال�س ��ودان املفتوحة ،ومركز ال�س ��ودان لدرا�سات الهجرة،
ومعه ��د بحوث ودرا�س ��ات الع ��امل الإ�س�ل�امي ،وجامعة ظفار ب�س ��لطنة
عمان ،ومركز الغ�صون التعليمي باململكة العربية ال�سعودية ،و�أكادميية

�شكر وعرفان ودمعة �سرور

ال�سودان للعلوم امل�صرفية بال�سودان.
بالإ�ض ��افة �إىل هذا الإ�س ��هام الأكادمي ��ي الرث فقد تقلد الربوفي�س ��ور
اله ��ادي العديد من املنا�ص ��ب القيادي ��ة منها الأمني الع ��ام للمنظمة
الإفريقي ��ة ل�ل��إدارة ،وم�ست�ش ��ار ًا برئا�س ��ة اجلمهوري ��ة ،واجلامع ��ة
الإ�س�ل�امية ،وجامع ��ة �إفريقيا العاملي ��ة ،وعدد ًا من امل�ؤ�س�س ��ات بدول
اخلليج العربي.
�صاحب هذا الن�شاط الإداري الأكادميي املتم ّيز تفوق يف جمال البحث
واخلدمة املجتمعية حيث �ألف الربوفي�سور الهادي �أكرث من ع�شرة كتب
علمية يف جمال الإدارة ،والإدارة املالية ،و�إدارة امل�ؤ�س�سات ف�ض ًال عن
بحوث عديدة من�شورة ،ومقدمة يف م�ؤمترات �إقليمية وعاملية.
�أدت ه ��ذه ال�س�ي�رة العلمية العط ��رة بالطبع �إىل �أن ينال الربوفي�س ��ور
عدد ًا م ��ن ال�ش ��هادات التقديرية واجلوائ ��ز �أهمها� :ش ��هادة تقديرية
للتميز من رئا�سة جمهورية ال�سودان عام (2001م) ،وجائزة م�سابقة
التمي ��ز العلم ��ي ب�ي�ن �إحتاد اجلامع ��ات الإ�س�ل�امية باململك ��ة العربية
ال�سعودية عام (2013م) .
ه ��ذا الرق ��م العلمي الكب�ي�ر ،والقام ��ة الأكادميي ��ة ال�س ��امقة جديرة
ب�أن تن�ض ��م �إىل هيئ ��ة تدري�س جامعة �إفريقي ��ا العاملية ،جامعة التميز
الأكادمي ��ي ،فق ��د كان م ��ن �أوائ ��ل العاملني به ��ا يف جم ��ال التدري�س،
واخلدمة املجتمعية املميزة ،فهنيئ ًا للجامعة به وهنيئ ًا له بها.

� -أ.د .بحر الدين عو�ض �شقف

�أ�ستاذ اجلغرافيا والبيئة بجامعة �إفريقيا العاملية  -و معهد اخلرطوم الدويل للغة العربية
رب �أوزعن ��ي �أن �أتقدم بال�ش ��كر والعرفان ل�س ��ادتي الكرماء الذين والالجئ�ي�ن يف جامع ��ة �إفريقي ��ا العاملي ��ة ،ال ��ذي عرث على ن�س ��خة
�شجعوين على العلم والبحث �أدبي ًا وكاف�ؤين على االجناز مالي ًا .وهم متوا�ض ��عة جد ًا من كتابي بعنوان( :القر�آن وال�سكان) فقام ب�إعادة
العلماء الآتية �أ�سما�ؤهم:
طبعه ون�ش ��ره ب�صورة جيدة ومب�ساعدة جمعية قطر اخلريية ،بدولة
• يو�سف �سليمان ناظر مدر�سة برام الأولية الغربية ،جنوب دارفور .قطر ال�ش ��قيقة .ومل �أكن اعرف ��ه �أو يعرفني يومئذ ،ولكنها الأريحية
�إذ كاف�أين بجائزة مقدارها خم�س ��ون قر�ش� � ًا ملجيئي �أول الدفعة يف والهمة العالية وال�سماحة والف�ضل البالغ واال�ستغراق يف حب القر�آن
امتحان ال�ش ��هادة الأولية للدخول للمدار�س الو�سطى مبجل�س ريفي والعلم.
جنوب دارفور (والية جنوب دارفور الكربى) عام 1959م.
• الدكتور عبد العزيز �س ��عد �آل ال�س ��لطان علي دينار الذي �أهداين
• الربوفي�سور عمر ال�سماين ال�شيخ ،مدير جامعة �إفريقيا الأ�سبق ،هدايا قيمة مبنا�سبة اجلائزة الأزهرية.
الذي احتفى بي لنيلي جائزة ال�ش ��هيد الزبري حممد �صالح للإبداع
• ال�ش ��يخ عبد احلافظ النعيم ،رجل الأعمال� ،سيد الرب والإح�سان
والتميز العلمي (جائزة الدولة) عام 2004م.
�إذ كرمني بداره العامرة بطالب العلم من �شتى البالد.
• الربوفي�س ��ور كم ��ال حممد عبيد مدي ��ر جامعة �إفريقي ��ا العاملية
�إذ احتف ��ى ب ��ي وكاف�أين ب�ألف دوالر حل�ص ��ويل عل ��ى جائزة الأزهر �شكر اهلل للجميع جميل ال�صنع و�إنه على جزائهم لقدير.
ال�شريف العلمية للأعجاز العلمي يف القر�آن الكرمي وال�سنة املطهرة �أو كما قال حافظ �إبراهيم �شاعر النيل:
َ
نعكم بدمعي • • • ودم ُع العني مقيا�س ال�شـــــــــــُ ُعور
�شكرتُ
جميل ُ�ص ُ
يف علوم البيئة لعام 1434هـ 2013 -م.
• الربوفي�س ��ور عبد الرحمن �أبو دوم مدير معهد درا�سات الكوارث لأول مـــرة قــــد ذاق جـفــــــــني • • • -على ما ذاقه – دم َع ال�سرو ِر
اجلودة  -رجب 1436هــ  -مايو 2015م  -العدد التا�سع

19

لقاء العدد

ت�سعى جملة اجلودة �إىل توثيق مراحل تطور هذه اجلامعة
م�ست�شهدة بالذين مروا على �إدارة اجلامعة ،ولعل من �أبرزهم
الربوف�سور عبدالرحيم علي ،الذي ال يحتاج �إىل تقدمي فهو �أول
مدير لهذه اجلامعة بعد حتولها ،و�سريته معروفة يف جمال الدعوة
وال�سيا�سة.

جامعة �إفريقيا،
معهد اخلرطوم
الدويل،
منظمة الدعوة
الإ�سالمية
ال يوجد لها
ترتيب مكاين،
لكن الزماين
معروف ،كل
هذه امل�ؤ�س�سات
موجودة يف
وجداين
ب�أهدافها
وب�أيامها ،ولكن
بدون �شك
ق�ضيت يف جامعة
�إفريقيا مدة
�أطول ،وق�سط ًا
من �شبابي.
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الربوف�سور عبدالرحيم علي ،مدير
جامعة �إفريقيا الأ�سبق ،مدير معهد
اخلرطوم الدويل ال�سابق ،والأمني
العام ملنظمة الدعوة الإ�سالمية
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�أجراه :د .حممد دفع اهلل حممد� ،أ .عزالدين علي عبداهلل
بداية الربوفي�س ��ور عب ��د الرحيم على نرحب الإن�س ��ان يف مرحلة ال�ش ��باب ،ث ��م يراجعها فيما
ب ��ك يف "جمل ��ة اجل ��ودة" ولعلنا نحت ��اج �إىل بعد.
هل كان املركز الإ�س�ل�امي الإفريقي موجود ًا يف
�إ�ضاءات �سريعة حول:
م�س�ي�رتكم التعليمي ��ة والعلمي ��ة (نق ��اط التحول ذهنكم قبل االلتحاق به؟
مل �أك ��ن �أع ��رف املرك ��ز الإ�س�ل�امي ،لأنن ��ي كنت
الكربى)؟
املراحل التعليمية :القولد الو�س ��طى ،وادي �سيدنا يف �إدن�ب�رة عندما �أن�ش ��ئ ،فات�ص ��ل ب ��ي الدكتور
الثانوي ��ة ،جامع ��ة اخلرط ��وم ،جامع ��ة �إدن�ب�رة الطيب زي ��ن العابدين ،الذي كان مدير ًا للمركز،
بربيطاني ��ا ،فه ��ي م�س�ي�رة تقليدية ،ولك ��ن نقاط و�أعط ��اين نبذة عنه ،وعر�ض عل � َّ�ي �أن �أكون نائب ًا
التحول عندما ف�ص ��لت من مدر�س ��ة وادي �سيدنا له.
ب�سبب ن�شاط �سيا�س ��ي ،و�أكملت درا�ستي الثانوية ج ��ودة التعليم بني املركز الإ�س�ل�امي الإفريقي
مبدر�سة بيت الأمانة ،ثم دخلت جامعة اخلرطوم وجامعة �إفريقيا العاملية اليوم كيف ترونها؟
ع ��ام 1965م ،ويف �أثن ��اء درا�س ��تي يف اجلامع ��ة يعتم ��د ذلك على ما نق�ص ��ده �أو نفهم ��ه من كلمة
ف�ص ��لت �أكرث م ��ن م ��رة ،ث ��م ابتعثت ،ووا�ص ��لت ج ��ودة التعلي ��م ،ف� ��إذا كان املق�ص ��ود الرتكيز مع
�امي كان
درا�س ��تي يف جامع ��ة �إدنربة بربيطاني ��ا ،ولكن َّمت قلة العدد فال �ش ��ك يف �أنَّ املركز الإ�س�ل ّ
ف�ص ��لي ،وقطعت املنحة الدرا�سية ،ولكن وا�صلت عدد الطالب في ��ه قلي ًال ،وكان ��ت العناية املتاحة
الدرا�سة على نفقتي اخلا�صة ،ويف �أواخر درا�ستي �أك�ب�ر ،و�أكرث على م�س ��توى الفرد ،ولكن م�س ��توى
اجلامعي ��ة اعتقلت مل ��دة عامني م ��ن 1970م �إىل التعلي ��م يف اجلامعة �أعلى و�أكرث ات�س ��اع ًا وتنوع ًا،
1972م ،كان ك ّل ذل ��ك خل�ي�ر يل ،حي ��ث حفظت �إ�ضافة �إىل �أن الأ�ساتذة الكبار الذين ان�ضموا �إىل
اجلامعة ميثلون جز ًءا من مفهوم اجلودة والتم ّيز
فيها عدد ًا من �سور القر�آن الكرمي.
لو ا�ستقبلتم ما ا�ستدبرمت من ما�ضي م�سريتكم العلمي.
جامع ��ة �إفريقي ��ا ،معه ��د اخلرط ��وم ال ��دويل،
كيف يكون اختياركم؟
اختي ��اري �س ��يكون اجلامع ��ة كم ��ا كان( ،جم ��ال منظمة الدعوة الإ�سالمية �أعد ترتيبها يف وجدان
عبدالرحيم علي.
التعليم) دون حتديد جامعة بعينها.
مباذا تن�ص ��حون ال�شباب يف اختيار طريق احلياة ال يوج ��د ترتيب م ��كاين ،لكن الزم ��اين معروف،
ك ّل هذه امل�ؤ�س�سات موجودة يف وجداين ب�أهدافها
(وفق جتربتكم)؟
�أال يندفع ��وا ،لأنَّ كث�ي�ر ًا من الأ�ش ��ياء يندفع فيها وب�أيامه ��ا ،ولك ��ن بدون �ش ��ك ق�ض ��يت يف جامعة

نقاط التحول
عندما ُف�صلت
من مدر�سة وادي
�سيدنا ب�سبب
ن�شاط �سيا�سي،
و�أكملت درا�ستي
الثانوية
مبدر�سة بيت
الأمانة ،ثم
دخلت جامعة
اخلرطوم
عام 1965م،
و�أثناء درا�ستي
باجلامعة ف�صلت
�أكرث من مرة
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�إفريقيا مدة �أطول ،وق�سط ًا من �شبابي.
حدثنا عن طرائف م�س�ي�رتكم مع جامعة �إفريقيا
العاملية.
�أذك ��ر �أنن ��ي �أخذت �إج ��ازة بدون مرت ��ب ملدة عام،
وذهب ��ت �إىل ماليزيا ،وملّا رجعت كانت هناك �أزمة
مالية ،وحالة عدم ا�س ��تقرار يف املركز الإ�س�ل�امي
ب�س ��بب غ ��زو الكويت ،و�أول �أ�س ��تاذ قابلت ��ه قال يل
(اجلابك �شنو يف الظروف دي).
ومن الطرائف �أنني جئت عن طريق الكويت ،ووقع
الغزو ،و�أ�صبحنا حبي�سني يف البيت ،ورجعنا بطريقة �صعبة جد ًا.
�شخ�صية ذات ت�أثري يف م�سريتكم.
والدي ،والربوفي�س ��ور عبد اهلل الطي ��ب ،كالهما كان له ت�أثري كبري
يف م�سريتي.
يق ��ال ال�سيا�س ��ة والعلم خ�ص ��مان ،واملر�أة والكتاب �ض ��رتان ،ما
تعليقكم على هذه املقولة؟
ً
ً
 ال�سيا�سة والعلم كالهما يريد تفرغا ووقتا كام ًال ،وهنالك حاالتن ��ادرة جمع فيها �أفراد بني العلم وال�سيا�س ��ة ،وكان ذلك نافع ًا لهم
مما �أعطاهم من التجربة الذاتية ،والفهم الأ�ص ��يل لأمور احلياة،
ومنه ��م العامل ابن خل ��دون ،ولكن يف العموم ال ي�س ��تطيع �أن يجمع
الإن�س ��ان بني هذين البحرين ،و�أنا ن�شاطي القليل يف ال�سيا�سة كان
خ�صم ًا على ن�شاطي يف التعليم� .أما بالن�سبة للمر�أة والكتاب فيقال
�أن الإم ��ام الزه ��ري (قال لزوجت ��ه حني المته على كرثة ان�ش ��غاله
بالكت ��اب ق ��ال لها :كتبي هذه يف م ��كان ثالث �ض ��رات ،ويقال �أنها
ردت عليه :ثالث �ضرات �أهون عليها من كتابه).
يف العدد ال�س ��ابع من جملة اجلودة ،الذي هو بني يديكم� ،أطلقنا
م�شروع جتربتي ،مباذا تن�صحون التحرير ؟
 ن�ص ��يحتي تو�سيع دائرة االت�صال العلمي باملجالت ،واجلامعات،والأ�شخا�ص ،لأنَّ تن ّوع املناهج جزء من العلم.
الدعوة يف الإ�سالم و�سيلة ال غاية ،ما تعليقكم على ذلك يف �ضوء
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الن�شاط الدعوي القائم اليوم يف العامل الإ�سالمي؟
 الدعوة الآن يف العامل الإ�س�ل�امي مك ّيفة تك ّيف ًا طائف ّي ًا ومذهب ّي ًا،وهذا يربز االختالف �أكرث مما يربز �سبيل الهداية.
م ��ا ر�ؤيتكم يف توظي ��ف مفاهيم اجلودة يف الن�ش ��اطات الدعوية
عموم ًا؟
 كلم ��ة اجل ��ودة ه ��ذه حتي ��ط بها ظ�ل�ال مادية ،ب�س ��بب ن�ش� ��أتهايف بيئ ��ة ال�ص ��ناعة ،وامل�ص ��ارف ،والتج ��ارة والأم ��وال�( ،أي بيئ ��ة
املناف�س ��ة التجاري ��ة) ،ولذل ��ك احلدي ��ث ع ��ن اجل ��ودة يف الدعوة
يع ّقد عملية الفكرة ،والعبارات الأ�ص ��يلة ال�س ��هلة ،والقر�آن الكرمي
يقول( :احلكمة واملوعظة احل�س ��نة) ويقول( :ادع �إىل �س ��بيل ربك
بالتي هي �أح�س ��ن) ،التي هي �أح�س ��ن �أي الأف�ضل يف الو�سائل ،هذه
بدون �ش ��ك هي اجلودة ،لكن بدون ظالل مادية .والإح�سان مفهوم
�إ�سالمي متج ّذر ،وعميق ،ومعناه الإتقان والإكمال.
عند ظه ��ور مفاهيم اجلودة يف بداياتها كان ��ت بع�ض اجلامعات
الربيطاني ��ة تقاوم الفكرة على �أ�س ��ا�س �أنها هي اجلودة ذاتها ،فما
ر�أيك؟
 ال ميك ��ن �أن تكون اجلامعات بذاتها ه ��ي اجلودة ،ولكن التحفظعلى �إدخال اجلودة من املجال التجاري ،وال�ص ��ناعي �إىل العلم له
مربرات ،ولكن على َّ
كل حال مبا �أنَّ امل�ص ��طلح �أ�ص ��بح ي�ستخدم يف
اجلامع ��ات ،فيجب �أن يك ّيف على البيئ ��ة اجلامعية ،بحيث ال تكون
املباين ،والكرا�سي ،واملظاهر هي الأهم.
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ذكرمت يف ن�ص ��ائحكم حول اال�س ��تفادة من معايري
اجلودة �أال يعول على املعايري الغربية ،ما توجيهكم يف
ذلك؟
 �أعتق ��د �أن التعويل عل ��ى املعايري الغربية خطر علىجامعتنا ،لأنَّ الأهداف خمتلفة ،ولأن املنتج املراد هو
نوع الإن�سان املطلوب ،فاخلريج يف اجلامعات الغربية
مطلوب لأ�سواق مع ّينة ،وفل�سفة التعليم يف الغرب لها
اختالفات �أ�سا�سية مع فل�سفة التعليم عند امل�سلمني.
عل ��ى ذكر فل�س ��فة التعليم عند امل�س ��لمني هل ميكن
جلامعة �إفريقيا �أن تكون النموذج الإ�س�ل�امي الأمثل
يف التعليم العايل حملي ًا ،وعاملي ًا ،كيف؟
 جامع ��ة �إفريقي ��ا العاملي ��ة من ��وذج �أثب ��ت ج ��دواه،وفاعليت ��ه يف �إفريقي ��ا ،و�أهم ما يلزمها ه ��و �أال تفقد
ر�ؤيته ��ا ،و�أال يغيب عنه ��ا ،وعن طلبتها ،و�أ�س ��اتذتها
املثال الإ�س�ل�امي يف الأ�ص ��الة ،واخللق ،ويف ال�ص ��لة
ب ��اهلل � -س ��بحانه وتع ��اىل  -لكي ت�س ��تمد من ��ه النور
والهداية.
كنت ��م �أول مدي ��ر جلامعة �إفريقيا العاملي ��ة 1991م ،كيف تق َّومون
تلك الفرتة؟ وماذا عن التحديات؟ وما املنجزات؟
 كان ��ت التحديات كب�ي�رة جد ًا لقلة الإمكانيات ،وت�أ�س ��ي�س جامعةب ��دون �إمكاني ��ات منا�س ��بة �أمر م�س ��تحيل لوال لط ��ف اهلل وعنايته،
والإجن ��از الأكرب ه ��و �أن تقوم اجلامعة مع تلك الظروف ،وي�ص ��لب
عودها وتقوى.
م� � ّر على جامع ��ة �إفريقيا عدد من امل ��دراء ،يف كلمات ماذا تقول
ع ��ن �إدارة كل ًّم ��ن� - 1 :أ.د .الطي ��ب زين العابدي ��ن �- 2أ.د .عمر
ال�س ��ماين ال�شيخ � - 3أ.د .ح�س ��ن مكي حممد � - 4أ.د .كمال حممد
عبيد؟

 الربوفي�س ��ور الطي ��ب زي ��ن العابدي ��ن كان �إداري ح ��ازم ،ويهتمبالتفا�صيل.
 الربوفي�س ��ور عم ��ر ال�س ��ماين ال�ش ��يخ ،كان م ��ن املقتدري ��ن يفاال�ستعانة بالآخرين ،والدفع بهم للعمل.
 الربوفي�س ��ور ح�سن مكي حممد ،كان �أو�س ��ع النا�س �صل ًة بالعامل،و�أعطى اجلامعة من عالقاته �سمعة وذكر ًا.
 الربوفي�س ��ور كم ��ال حمم ��د عبي ��د ،ميزت ��ه يف الت�ص ��ويب عل ��ىالأهداف ،ودقته يف املتابعة ،وهو ابن اجلامعة.
كلمات ملجلة اجلودة �أو عليها؟
له ��ا م ��ا لها وعليه ��ا ما عليه ��ا ،املجل ��ة يف بداية الطري ��ق ،وكذلك
الإدارة ،ولذل ��ك الر�ؤية مهمة ،وال�ص�ب�ر عليها �س ��يحرز النتائج �إن
�شاء اهلل.
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املناهج الطريق �إىل جودة التعليم
"اجلزء الأول"

د.حممد دفع اهلل حممد يو�سف
رئي�س وحدة اجلودة

تب��د�أ �إدارة اجل��ودة وترقية االداء مراجعتها ال�سنوية لدليل اجلامعة والذي يحتوي على و�صف
م��واد الربام��ج االكادميية للكلي��ات واملعاهد واملراكز� ،إ�ضاف��ة لبيانات هذه الوح��دات مبا فيها هيئة
التدري�س.
وت�أت��ي مراجعة دليل اجلامعة متزامنةً مع انطالقة فعاليات جائزة املدير للتميز امل�ؤ�س�سي وكالهما
ي�صب يف م�صلحة ترقية الأداء الأكادميي باجلامعة .مع الإ�شارة �أي�ض ًا ب�إن�شاء �إدارة خا�صة باملناهج
ت�أكيد�أ على �إهتمام �إدارة اجلامعة باملناهج كيف ال وهي متثل ر�أ�س الرمح يف العملية التعليمية.
وكان ال ب��د لن��ا يف جمل��ة اجل��ودة �أن ندل��و بدلون��ا يف كال االجتاه�ين فا�ستعر�ضنا يف الع��دد ال�سابق
(الثام��ن) جائ��زة املدير للتميز امل�ؤ�س�سي ،ونتحدث يف هذا الع��دد عن تقومي املناهج يف جزءها الأول
على �أن ن�ستكمل املو�ضوع يف العدد القادم بلقاء مع �إدارة املناهج.
ماهو املنهج:
ج ��اء يف معجم ل�س ��ان العرب يف مادة نه ��ج( :واملنهاج :الطريق
الوا�ضح .وا�ستنهج الطريق� :صار نهجا .و يف حديث العبا�س :مل
ميت ر�س ��ول اهلل �صلى اهلل عليه و �س ��لم حتى ترككم على طريق
ناهجة �أي وا�ض ��حة بينة .و فالن ي�س ��تنهج �سبيل فالن �أي ي�سلك
نهجه ،و النهج الطريق امل�ستقيم.
ذكر املنهج بلفظه يف القر�آن الكرمي ،يقول تعاىل يف الآية  48من
�س ��ورة املائدة "لكل جعلنا منكم �ش ��رعة و منهاجا" ،قال الإمام
القرطبي”ال�ش ��رعة بال�ش ��ريعة ,و املنه ��اج ف�إنّ �أ�ص ��له :الطريقُ
البي الوا�ضح.
نِّ
َّ
ّ
ُ
العلمي :خطة منظمة لع َّدة عمل ّيات ذهن َّية �أو ح�س َّية ُبغية
واملنهج
ّ
الو�ص ��ول �إىل ك�ش ��ف حقيقة �أو الربهنة عليها .ومناهج التَّعليم:
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برامج الدِّ را�سة ،و�سائله وطرقه و�أ�ساليبه.
تاريخ و�ضع املناهج:
وق ��د ورد يف �أكرث من مو�ض ��ع �أن كلمة (منهج) �أ�س ��تخدمت منذ
القرن ال�س ��ابع ع�ش ��ر يف بريطانيا للداللة على تنظيم امل�ساقات
الدرا�سية.
�أهمية املناهج التعليمية:
يحت ��ل املنهج الرتب ��وي موقع ًا ا�س�ت�راتيجي ًا ح�سا�س� � ًا يف العملية
التعليمي ��ة عندم ��ا ينظ ��ر �إىل التخطي ��ط الرتب ��وي م ��ن منظور
اجل ��ودة والنوعي ��ة ،لأ ّن ��ه الرتجم ��ة العملي ��ة لأه ��داف الرتبي ��ة
وخططه ��ا واجتاهاته ��ا يف كل جمتم ��ع ،ف�أف�ض ��ل مدخ ��ل وخري
و�سيلة لإ�ص�ل�اح التعليم وجتديده هو حت�سني املناهج وجتديدها
وتطويرها مبفهومها ال�شامل.
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تقومي املناهج:
ال�ش���افعي و�آخرون تقومي املناهج ب�أنّها
ع ّرف �إبراهيم حممد
ّ
عمل ّي���ة "�إ�ص���دار حكم على �ص�ل�اح ّية املناهج الدرا�س��� ّية عن
اخلا�ص���ة للحكم عليه���ا ,وحتليلها,
طري���ق جتمي���ع البيان���ات
ّ
وتف�س�ي�رها يف �ض���وء معايري مو�ض���وع ّية ت�س���اعد على اتّخاذ
قرارات منا�سبة ب�ش�أن املنهج".
�أهمية تقومي املنهج:
هن���اك عدة نقاط تربز من خاللها �أهمي���ة التقومي ،وخطورة
الأدوار الت���ي يلعبه���ا يف املج���ال الرتبوي وميك���ن �إجمالها يف
�آالتي:
1ـ ترجع �أهمية التقومي �إىل �أنه قد �أ�ص���بح جزءا �أ�سا�س���يا من
كل منه���ج� ،أو برنامج تربوي م���ن �أجل معرفة قيمة� ،أو جدوى
ه���ذا املنه���ج� .أو ذل���ك الربنامج للم�س���اعدة يف اتخ���اذ قرار
ب�ش�أنه �سواء كان ذلك القرار يق�ضي ب�إلغائه �أو اال�ستمرار فيه
وتطويره .
 -2تزاي���دت �أهمي���ة التق���ومي يف املج���ال الرتب���وي م���ن واقع
حت�س�ي�ن العائد والن���اجت يف املجال الرتبوي فق���د زادت تكلفة
امل�ش���روعات الرتبوي���ة عموم��� ًا واملنهجي���ة منه���ا عل���ى وج���ه
اخل�صو�ص يف الوقت احلا�ض���ر زيادة كبرية خا�صة يف جمال
البح���ث والت�أليف والطباعة ،و�أخذت اقت�ص���اديات التعليم يف
�سبيل حتقيق �أهدافها مببادئ التخطيط وفق �أهداف حمددة
وا�ض���حة و�أ�س���لوب علمي ر�ص�ي�ن يقوم على التق���ومي وحتديد
امل�ش���كالت ،واتخاذ �أقرب ال�سبل ملعاجلتها مبا يحقق النجاح
املن�ش���ود يف جمال تطوي���ر املناهج دون اللجو الة ا�س���تحداث
مناهج جديدة ما مل يكن هناك �ضرورة.
 -3مالحق���ة التق���دم املعا�ص���ر يف الرتبي���ة :يتزاي���د التق���دم
يف جمي���ع جم���االت احلياة العامة ،وت�س���رع خط���اه يف املجال
الرتبوي خا�ص���ة .فلم تعد الرتبية ت�س�ي�ر يف طريقها النمطي
القدمي بخط���ى بطيئة متعرثة .وتت�س���ابق ال���دول املتقدمة يف
جم���االت التطوير والتحديث الرتبوي الذي تفر�ض���ه �س���رعة
التق���دم العلم���ي والرتب���وي وحاجات ال�ش���عوب والأف���راد �إىل
�إحراز �أق�صى تقدم يف جميع املجاالت.
ً
والتطوي���ر الرتب���وي يعتمد اعتم���ادا كبريا عل���ى التقومي .فهو
يبد�أ بالتقومي لت�ص���وير الواقع وحتديد م�ش���كالته ،وي�ستخدم
التق���ومي الختبار �ص���حة الفرو�ض التي يق���وم عليها التحديث
والتجدي���د ،وينتهي بالتق���ومي لتحديد مدى النج���اح ،متهيد ًا
حلل امل�ش���كالت .والتغلب عل���ى العقبات ،وحتقيق��� ًا ملزيد من
التطوير والتحديث.
م�س ّوغات تقومي املنهج:
�أ -الث���ورة املعرف ّي���ة والتكنولوج ّية يف خمتل���ف املجاالت التي
تعم العامل ,جعلت مناهج التعليم التي ال ت�سارع �إىل مواكبتها
ّ
م���ن خالل التق���ومي والتطوي���ر الدائمني متخ ّلف���ة ع ّما يجري
يف الع���امل ,وعاج���زة ع���ن حتقي���ق �أهدافها ,وبالت���ايل فاقدة
مل�س ّوغات وجودها �أ�ص ً
ال.
ب  -التغيرّ ات االجتماع ّية والثقاف ّية واالقت�صاد ّية املت�سارعة,

وما ي�صاحبها من ظهور م�صطلحات و�أفكار و اتجّ اهات وقيم
وعادات و�أ�ساليب تفكري جديدة (حرية التعليم ,ربط التعليم
واملهني  )....ت�س���تدعي
ب�س���وق العمل ,العناية بالتعليم الفنّي
ّ
دوري.
حتليل املناهج و�إثرائها بهذه
ّ
امل�ستجدات ب�شكل ّ
ت  -التط���ورات امل�س���تم ّرة يف جمال علم النف����س وتكنولوجيا
التعليم ,ومن نتج عن ذلك من ظهور �إ�س�ت�راتيج ّيات تعليم ّية
حد
جديدة ,وو�س���ائل تعلي���م تكنولوج ّية حديثة �أ�س���همت �إىل ّ
الرتبوي على التوجيه ب�ضرورة
كبري يف حثّ �أ�ص���حاب القرار
ّ
تق���ومي املناه���ج؛ لتطوير طرائ���ق التدري�س والتع ّل���م والتعليم
والأن�شطة الأكادميية و�أ�ساليب التقومي ,وو�سائله.
عاملي ,وت�سارع
ث -ثورة االتّ�صاالت ,وما �أحدثته من توا�صل ّ
يف االنت�ش���ار الثقا ّ
يف جعل كثري ًا منه���ا يعيد النظر يف املناهج
ويو�سع دائرة
القائمة ,خا�ص��� ًة مناهج تعليم اللغات الأجنب ّيةّ ,
تلك اللغات لت�ش���مل اللغ���ات ال�ص���ين ّية واليابان ّية والرو�س��� ّية
والأملان ّي���ة ,بع���د �أن كانت مقت�ص���رة على اللغت�ي�ن الإجنليز ّية
والفرن�س ّية.
ج  -ازدي���اد عدد الدرا�س���ات والبحوث الرتبو ّي���ة املختلفة يف
جم���ال املناهج ,وما متخّ ����ض عنها من نتائ���ج ,تظهر ثغرات
املناهج القائمة ,وتو�صي ب�ضرورة تقوميها امل�ستم ّر.
ح -انت�ش���ار التعلي���م ,ودخول املنه���ج �إىل ّ
كل بيت ,جعل هذا
املنه���ج �أم���ر ًا مه ّم ًا ّ
ل���كل فرد يف املجتمع ,ي�ش��� ّرحه ,ويك�ش���ف
عيوب���ه ,ويثن���ي عل���ى �إيجاب ّياته ,ويب���دي ر�أيه فيه يف و�س���ائل
تهم
الإعالم املختلفة التي ر�أت يف اخلو�ض فيه ما ّدة خ�ص���بة ّ
اجلميع ,وتر�ض���ي ف�ض���ولهم؛ الأم���ر الذي لف���ت الأنظار �إىل
�أهم ّيته ,ودف���ع القائمني على العمل ّية الرتبو ّية �إىل العمل على
تقوميه وتطويره ب�شكل م�ستم ّر.
�أهداف تقومي املنهج:
ي�شمل التقومي �أ�س�س املنهج وعنا�صره كافّة ,وهو بذلك ي�سعى
�إىل حتقيق جمموعة من الوظائف والأهداف منها:
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 تقدي���ر املجه���ودات التي بذلها بن���اة املنه���ج واملنفّذين له,الأمر الذي يرفع من معنو ّياتهم من جهة ,ويز ّودهم مب�ؤ�شّ رات
ي�ستطيعون مبوجبها و�ضع خطة م�ستقبلية لتطوير املنهج.
 التع��� ّرف �إىل �آث���ار املنهج لدى املتع ّلمني يف �ض���وء الأهدافالرتبو ّية؛ الأمر الذي ي�ساعد يف تطوير املنهج.
 جمع البيانات التي ت�س���اعد متّخذ الق���رار يف اتّخاذ موقفمن املنهج تطوير ًا �أو ا�ستمرار ًا �أو �إلغاء.
 تطوير �أ�س���اليب التقومي و�إجراءاته ونظر ّياته نتيجة للخربةاملبا�شرة يف املمار�سة.
 امل�ساعدة يف تطوير الأهداف التعليم ّية والإجرائ ّية.التعليمي للمنهج ،و الو�س���ائل
 امل�س���اعدة يف تطوير املحتوىّ
التعليم ّية امل�ستخدمة.
 امل�س���اعدة يف تطوير طرائق التدري�س امل�ستخدمة ,واختياراملنا�سب منها للمنهج وخ�صائ�ص التالميذ ،و تطوير الأن�شطة
التعليم ّية الأخرى.
خطوات التقومي:
مت ّر عمل ّية تقومي املنهج بجملة من اخلطوات املتتالية ,وهي:
و�ضع �أهداف التقومي:
تتمثل �أهداف التقومي الذاتي للربامج يف اجلامعة يف ما يلي:
 .1املحافظة على املعايري الأكادميية وتطويرها.
 .2تعزيز تعلم الطالب .
 .3التحقق من توافق الربامج التعليمية مع �أهدافها املطروحة.
 .4التغذية الراجعة ل�ضمان كفاءة الربامج الأكادميية.
� .5إعداد الربامج الأكادميية لالعتماد الداخلي واخلارجي.
حتديد �أدوات التقومي:
ً
�أع���دت �إدارة اجل���ودة وترقي���ة االداء دلي�ل�ا للتق���ومي الذاتي
ي�ش���تمل على اال�س���تمارات التي ت�س���تخدم يف عملي���ة التقومي،
وا�ستخل�ص���ت اجل���ودة م���واد ه���ذا الدلي���ل م���ن دلي���ل احتاد
اجلامع���ات اال�س�ل�امية ،واحت���اد اجلامعات العربي���ة ،ودليل
الهيئ���ة الوطني���ة للتق���ومي واالعتماد ب���وزارة التعلي���م العايل
والبحث العلمي مع مراعاة خ�صو�صية جامعة �إفريقيا العاملية
ومنهجها الت�أ�صيلي.
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تطبيق �أدوات التقومي:
ميك���ن تطبي���ق التق���ومي الذات���ي عل���ى املناهج وذل���ك بقبول
مب���ادرات الوحدات العلمي���ة التي ترغب يف تق���ومي مناهجها
كبداي���ة لتق���ومي بقي���ة الربامج ،وه���ي بذلك ت�س���تنه�ض همم
تلك الوحدات للتعرف على موقف مناهجها الدرا�س���ية وهذا
التق���ومي الداخلى �س���يكون ن���واة للتق���ومي اخلارج���ي املنتظر
م�س���تقب ً
ال .واداة التقومي امل�ستخدمة هنا هي ا�ستمارت جلمع
االدلة امل�ستندة على ال�شواهد واملعلومات الدقيقة.
معاجلة نتائج التقومي وتف�سريها:
بع���د الإنتهاء من عمل ّي���ة تطبيق �أدوات التق���ومي ,تبد�أ مرحلة
ويت���م التعام���ل معها,
جدي���دة ,حيث جتم���ع نتائ���ج التقومي,
ّ
وحتليلها ومعاجلتها بالأ�ساليب الإح�صائ ّية املنا�سبة ب�إ�شراف
متخ�ص�ص�ي�ن من الرتبوي�ي�ن والأكادميي�ي�ن وذوي اخلربة يف
ّ
ه���ذا املجال مع اال�س���تعانة بتكنولوجيا املعلومات للو�ص���ل �إىل
يتم عر�ض تلك النتائج
ثم ّ
نتائج تتّ�ص���ف بال�س�ل�امة والدقّةّ ,
املتخ�ص�صني لتف�سري تلك النتائج ,بحيث تكون
على جلنة من
ّ
دالالتها وا�ضحة لدى �صاحب القرار.
كتابة تقرير التقومي:
بعد تف�س�ي�ر النتائج وفق ًا للبيانات الدقيقة وال�ش���واهد والدلة
يكتب تقريرا تنفيذيا ملدير اجلامعة حول نتائج عملية التقومي.
اتّخاذ القرار:
يقوم �ص���احب القرار باالطالع على نتائ���ج التقومي ودالالتها,
ثم يتّخذ القرار املنا�س���ب ب�ش����أن املنهج من حيث العمل على
ّ
تطويره ك ّل ّي ًا �أو جزئ ّي ًا �أو الإبقاء على و�ضعه.
تعد مرحلة �أ�سا�س��� ّية ال ميكن
وبذل���ك ف� ّإن عمل ّية تقومي املنهج ّ
اال�س���تغناء عنها عند و�ض���ع ّ
خطة لتطوير املنهج القائم ,كما
حد ذاته ,و�إنمّ ا هو و�سيلة للتطوير.
�أنّه لي�س غاية يف ّ
املراجع:
 .1القر�آن الكرمي.
املدر�سي من منظور
ال�ش���افعي و�آخرون ،املنهج
� .2إبراهيم حم ّمد
ّ
ّ
جديد ,مكتبة العبيكان ،الريا�ض ،ال�سعودية ،ط1996 ،1م.
� .3إبراهيم مهدي ال�ش���بلي :املناه���ج ,بنا�ؤها ,تنفيذها ,تقوميها,
تطويرها(با�ستخدام النماذج) ,ع ّمان,
دار الأمل للن�شر والتوزيع2000 ,م.
 .4حمم���د ب���ن مكرم بن منظور ،ل�س���ان
العرب ،بريوت ،دار �صادر2010،م.
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القوافل الدعوية الثقافية وخدمة املجتمع
أه��م النا�شط��ات الت��ي تقدمه��ا جامعة
ُت ُّ
ع��د القواف��ل الدعوي��ة م��ن � ّ
ً
عد �أكرث الن�شاطات
�إفريقي��ا العاملية
خدمة للمجتمع �أو ًال .كم��ا �أنها ُت ُّ
ت�أث�ير ًا على الط�لاب ،والطالبات بح�سبان �أن هذه القواف��ل من الن�شاطات
ّ
وتظل ذكراها على ّمر ال�سنني ,وهذه القوافل
العلمية التي تثبت يف الذهن،
ن�ص عليه النظام
من الو�سائل التي انتهجتها اجلامعة تطبيق ًا للهدف الذي ّ
الأ�سا�سي�(:إع��داد وت�أهي��ل الدع��اة �إىل الإ�س�لام ،واالرتق��اء بالعم��ل
الدع��وي ،والعم��ل عل��ى تن�سيق جه��وده يف خدم��ة املجتمع��ات الإفريقية
والإ�سالمي��ة ب�صف��ة خا�ص��ة ،ويك��ون اخلري��ج داعي��ة يف كل املج��االت
تقرير:
والتخ�ص�صات مثل تخريج الطبيب الداعية واملهند�س الداعية ،والأ�ستاذ
�أ� .سو�سن �سليمان حممد
الداعية ،واالقت�صادي الداعية وغريه).
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تتم يف ال�صفوف
ومما ال �شك فيه �أنّ العملية الرتبوية النظرية التي ّ
الدرا�س� � ّية ال ت�ؤتي ثمارها �إال �إذا �ص ��احبتها تربي ��ة عملية ،تطبق
فيها م ��ا يتعلمه الطال ��ب يف قاعات الدرا�س ��ة ،ولذلك كانت هذه
القوافل مبثابة تدريب عملي ،ي�صقل فيها الطالب نف�سه ،ويتعرف
فيها �إىل جمتمعات �ش ��بيهة باملجتمع الذي �س ��يذهب �إليه ،ف�ض ًال
عما تتيحه هذه القوافل للأ�س ��اتذة من التعرف على طالبهم عن
كثب ،والتمكن من �إ�ص�ل�اح �إعوجاجه ��م وتثبيت ايجابياتهم ،كما
تتيح للطالب توطيد العالقات مع بع�ضهم بع�ض ًا.
ن�ش�أة فكرة القوافل الدعوية:
ّم ��رت القوافل الدعوية بتجارب عديدة منذ العام 1982م �إىل �أن
ا�س ��تقرت على ما هي عليه الآن ،وهي قابلة للتطور ،والتجديد يف
كل ّم ��رة ح�س ��ب ما يحيط بها من م�س ��تجدات .وق ��د بد�أت فكرة
القواف ��ل يف �ش ��كل رح�ل�ات تعليمي ��ة ذات �أهداف متوا�ض ��عة ،ثم
تط ّورت فكرتها �إىل مع�سكرات طالبية عام 1982م.
ويف عام 1983م تط ّور الأمر فتغيرّ ا�س ��مها �إىل (القوافل الدعوية
الدعوي
الثقافي ��ة) ومن �أهم �أهدافها تدريب الطالب على العمل
ّ
و�أ�ساليبه و�صارت من مطلوبات اجلامعة التي ال ّبد من �أدائها .
وهذه القوافل كانت تقام يف ال�صيف ،ومدتها ( )45يوم ًا ،ولكنها
ا�س ��تقرت عل ��ى ثالثة �أ�س ��ابيع يف ال�ص ��يف� ،أ ّما يف ال�ش ��تاء فكان
هناك مع�س ��كر مقفول� ،أو مفتوح ملدة �أ�سبوعني ،يقام يف �أطراف
العا�ص ��مة ،ويف العام 1995م بد�أت م�ش ��اركة الطالبات بالطريقة
نف�سها التي يخرج بها الطالب ،وا�ستقر الأمر على خروج الطالب
والطالبات ّمرة يف ال�صيف ،ومرة يف ال�شتاء ملدة ثالثة �أ�سابيع يف
ك ّل ّمرة.
ابت ��دا ًء من عام 2004م ولقب ��ول �أعداد كب�ي�رة يف اجلامعة تع ّذر
فتم االتفاق
خروج الطالب مرتني يف الفرتة الدرا�سية اجلامعيةَّ ،
م ��ع املجل�س العلمي على �أن يخ ��رج الطالب ّمرة واحدة ملدة ثالثة
�أ�س ��ابيع ويق�ض ��ي فرتة �أ�س ��بوع يف خم ّيم مقفول داخل العا�صمة،
وذلك حني يكون الطالب يف الفرقة الأوىل.
ويف الع ��ام 2015م تق� � ّرر �أن تك ��ون القواف ��ل ال�ش ��توية للطالبات،
والقوافل ال�صيفية للطالب.
�أهداف القوافل:
 - 1تدري ��ب الط�ل�اب عل ��ى التخطي ��ط ،و�إدارة ،وتنفي ��ذ العم ��ل
الدعوي.
ّ
 - 2اكت�ش ��اف قدرات الطالب املختلفة من حيث �إجراء البحوث،
والدرا�سات ،و�إبراز القيادات الإ�سالمية.
 - 3ت�أكي ��د روح الإخ ��اء الإ�س�ل�امي بني الط�ل�اب ،والتع ّرف على
بع�ضهم عن قرب.
 - 4الت ّع ��رف عل ��ى املجتمع ��ات ال�س ��ودانية يف املناط ��ق املختلفة،
الديني عندها.
ومعاي�شتها ،وايقاظ ال�شعور
ّ
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 - 5التع ّريف باجلامعة ،و�أهدافها ،و�أوجه الن�شاط الذي تق َّدمه.
 - 6تعميق �ص�ل�ات اجلامعة بالأجهزة ،وال�شخ�صيات الفاعلة يف
املناطق التي تزورها القوافل ،وان يكون للطالب دور كبري لتعميق
هذه ال�ص ��لة تدريب� � ًا لهم ،متهي ��د ًا لقيادتهم مثل ه ��ذا العمل يف
امل�ستقبل.
 - 7متك�ي�ن الط�ل�اب من التعبري عم ��ا تلقوه من العل ��وم ،وترتيب
�أفكارهم ،ومناق�شتهم م�شاكل بالدهم وكي ّفية ح ّلها.
اختيار �أماكن القوافل:
�امي باختيار الأماك ��ن ،التي �س ��تخرج �إليها
يق ��وم املرك ��ز الإ�س�ل ّ
القوافل وفق ًا للأ�س�س الآتية:
دعوي للتب�ص�ي�ر ب�أم ��ور الدين يف
 - 1حاج ��ة املنطق ��ة �إىل عم ��ل ّ
حياتها.
 - 2طلب �أهل املنطقة وامل�سئولني فيها لقافلة دعوية.
 - 3املناط ��ق الت ��ي يت ُّم التن�س ��يق فيها م ��ع هيئات �أخ ��رى لتنفيذ
برامج دعوية لفئات مع ّينة مثل هيئة الدعوة الإ�سالمية �أو التوجيه
املعنوي� ،أو تزكية املجتمع وغريهم.
وي ّت ��م حتدي ��د ع ��دد القواف ��ل ح�س ��ب ع ��دد الط�ل�اب والطالبات
امل�س ��تهدفني يف القوافل ،بحيث يك ��ون عدد طالب القافلة يرتاوح
ب�ي�ن ( )60 - 50طالب� � ًا ،ويراع ��ي يف توزي ��ع الط�ل�اب التنوع يف
الكليات ،والتخ�ص�صات ،واجلن�سيات.
ومن املعروف �أنّ الطالب امل�ستهدفني للقوافل هم طالب وطالبات
الفرق ��ة الثالثة دائم ًا ،كما �أنّ امل�س ��تهدفني للمخيمات ،هم طالب
وطالبات الفرقة الأوىل.
وبعد �أن يتم حتديد الأماكن يذهب الأ�ساتذة الذين َّمت اختيارهم
للإ�ش ��راف على القوافل لال�ستطالع للت�أكد من موافقة امل�سئولني
يف املنطقة على ا�ستقبال القافلة ،والوقوف على املق ّر و�صالحيته،
واالتف ��اق على الربنامج الذي ميكن تنفيذه بو�س ��اطة الطالب� ،أو
ويتم ذلك قبل �شهر من خروج القوافل.
الأ�ساتذة ،هذا َّ
برنامج القوافل:
ي�شتمل برنامج القوافل على نوعني من الربامج:
 - 1برنام ��ج داخل ��ي مبق� � ّر القافل ��ة خا� �ّ�ص بن�ش ��اط الط�ل�اب
والطالبات:
• �أداء �صالة ال�صبح ،وتالوة القر�آن الكرمي.
• الأحاديث ،واملحا�ضرات ،واملدار�سات.
• �إ�صدار ال�صحف احلائطية.
• اجلل�سات الإميانية والليايل الثقافية.
• امل�سابقات.
• الن�شاط الريا�ضي الداخلي.
• اخلدمة باملق ّر ،والإ�شراف على الغذاءات ،واحلرا�سة وغريها.
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 -2الربنامج اخلارجي:
ه ��ذا الربنامج ي�ؤديه الطالب ،والأ�س ��اتذة يف املجتمع ،ك ُُّل ح�س ��ب
ويتم تنفيذه وفق ما جاء يف تقرير اال�ستطالع ،وما اتفق عليه
دورهّ ،
مع املنطقة ذات العالقة ،وي�شتمل هذا الربنامج على الأتي:
علمي �أكادميي مثل:
برنامج ّ
• دورات يف العلوم الإ�سالمية لفئات خمتلفة يف املجتمع .
• دورات يف علوم احلا�سوب.
• دورات يف الإ�سعافات الأول ّية.
• تثقيف �صحي.
• دورات يف التنمية الب�شرية.
ه ��ذه ال ��دورات يق ��وم به ��ا الأ�س ��اتذة ،وقد ي�ش�ت�رك الط�ل�اب مع
الأ�ساتذة يف تقدمي دورات يف علوم احلا�سوب .
 - 6ح�ص ���ص درا�س ��ية يقوم بها الطالب ،ك ُّل ح�سب تخ�ص�صه يف
الدرا�سة لطالب الأ�سا�س والثانوي.
برنامج ثقايف مثل:
• الن ��دوات ،واملحا�ض ��رات العام ��ة ،واملتخ�ص�ص ��ة يف الأحياء،
والأندية ،ودور العلم ،وامل�ؤ�س�سات الإدارية والتعليم ّية.
• الدرو�س ،و�أحاديث امل�ساجد.
• املعار� ��ض ،والأ�س ��ابيع الثقافي ��ة ،واملهرجان ��ات ،وتنظي ��م
امل�سابقات ،واملناف�سات.
• امل�شاركة يف الإن�شاءات ،وذلك مثل ت�شيد بع�ض املن�شاءات التي
حتتاجها املنطقة بالتعاون مع �أهل املنطقة ،وزراعة الأ�شجار.
الربامج الريا�ضية:
وهذه الربنامج ال ّبد منها لإمتام تنمية الإن�سان ج�سدي ًا ،كما تنميه
عقلي ًا ،وروحي ًا ويكون تنفيذ هذا الربنامج كالأتي:
• ممار�سة الريا�ضة ب�أنواعها املختلفة املتاحة مثل :كرة القدم،
والطائرة ،وال�سلة واجلري.
• تكوين فرق من بني الطالب ،و�إجراء مناف�س ��ات مع �شباب
املنطقة.
• تنظيم م�سابقات على ك�أ�س� ،أو جوائز تق ّدم يف ختام القافلة.
وتتخذ املناف�سات الريا�ضية مدخ ًال لتقدمي حما�ضرات ،و�أحاديث
و�سط القطاع الريا�ضي ،الذي ي�شمل ال�شباب وال�شيوخ.
ن�شاطات �أخرى تقوم بها القافلة مثل:
• زي ��ارات ر�س ��مية ملقابلة امل�س ��ئولني من ال ��والة ،واملعتمدين،
ور�ؤ�ساء املحليات ،ومديري امل�ؤ�س�سات بغر�ض التعارف ،والتعريف
باجلامعة ،وتوطيد ال�صلة بني اجلامعة وامل�سئولني يف املنطقة.
• زي ��ارات �ش ��عبية كزي ��ارة �أهل الف�ض ��ل باملنطق ��ة ،وزعماءها
و�أعيانه ��ا ،وتلبية الدعوات التي يقدمها �أفراد املجتمع ،وم�ش ��اركة
�أهل املنطقة يف الأفراح ،والأتراح ،و�إقامة ختمات لأمواتهم.

• زي ��ارات تعريفية مثل اخلالوي ،ودور املهتدين ،وامل�ؤ�س�س ��ات
الرتبوي ��ة ،واالجتماعي ��ة ومع ��امل املنطق ��ة امله ّم ��ة ،كامل�ص ��انع
واخلزانات ،وم�شاريع التنمية.
وتتم م� � ّرة �أو مرتني خالل ف�ت�رة القافلة
• رح�ل�ات ترفيهي ��ةّ ،
�إىل �إح ��د الغاب ��ات �أو عدد م ��ن احلدائق ،وي�ش ��ارك فيها عدد من
املواطنني يق ّدم من خاللها برنامج دعوي.
القوافل ال�شتوية للعام 2015م:
قواف ��ل  2015ال�ش ��توية ( )2015/2/22-2015/2/2خ�ص�ص ��ت
للطالب ��ات ،وقد �ش ��اركت فيه ��ا ( )890طالبة توزع ��ن على ()18
قافل ��ة ،توزعت يف ّكل �أرجاء ال�س ��ودان املختلف ��ة (اجلزيرة (�ألتي
–التكلة �أب�ش ��ر-احلرقة نور الدي ��ن –دلوت البحر ود احلداد)،
ال�ش ��مالية (القري ��ر -كرمية – بدي ��ن) ،نهر الني ��ل (الرحماب-
�ش ��ندي) ،الني ��ل الأبي�ض(تندلت ��ي)� ،ش ��مال كردفان(الأبي� ��ض-
الره ��د)� ،سنار(�س ��نجة – كركوج ) ،الق�ض ��ارف والني ��ل الأزرق
(الرو�ص�ي�ر�ص) .وقد رافق هذه القوافل (� )86أ�ستاذ ًا و�أ�ستاذة .
�أما القوافل ال�صيفية ف�ستكون للطالب مب�شيئة اهلل.
خدمة املجتمع:
وبذل ��ك حتق ��ق القوافل الدعوي ��ة الأهداف اجلامعي ��ة يف (خدمة
املجتمع) التي مت ّثل �ض ��لع ًا مهم ًا من �أ�ضالع املخرجات الأكادميية
الثالثة يف اجلامعة (التعليم والبحوث ،وخدمة املجتمع).
وقد �ش ��اركت كاتبة هذا املو�ضوع يف �إحدى هذه القوافل ،و�شاهدت
الفائدة العظيمة التي عادت على الطالبات مثل :قوة ال�شخ�ص ��ية،
وحب الآخر
واالعتم ��اد على الذات ،وخدم ��ة الآخرين ،والتع ��اونّ ،
(لي� ��س ح ��ب النف� ��س والأناني ��ة) وم�س ��اعدة الآخري ��ن وااللت ��زام
باملواعي ��د ،وتنظي ��م الوق ��ت ،واالح�ت�رام ،واملواظب ��ة عل ��ى قراءة
القر�آن.
�أم� � ّا الفائدة الت ��ي عادت على �أه ��ل املنطقة فه ��ي حتفيزهم على
ختم ��ه القر�آن لأكرث من مرة خا�ص� � ًة يف بيوت العزاء� ،إ�ض ��افة �إىل
املحا�ض ��رات الفقهي ��ة ،والدعوية ،ودورات التجويد ،والإ�س ��عافات
الأولية ،التي ح�ضرها عدد كبري من �أهل املنطقة.
�شكر وتقدير:
ومن الفوائد الكبرية التي ا�س ��تفادت منها اجلامعة ،و�أهل املنطقة
مع� � ًا قرار عمدة منطقة التكلة �أب�ش ��ر مبنح جامع ��ة �إفريقيا قطعة
�أر� ��ض ،ولعل هذه من املبادرات اجلميلة ،ومن ثمرات تلك القوافل
على اجلامعة.
و�إدارة اجلودة �إذ تتقدم بوافر ال�شكر ،والتقدير للعمدة تتمنى من
اهلل العل ��ي القدير �أن يتقبل منه هذا العمل اجلليل ،الذي ي�ؤ�س ���س
لن�شر الدعوة الإ�سالمية.
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الإجابة مطلوبة من اجلميع
�أ .ح�سن �سيد �أحمد الناطق
جامعة �إفريقيا العاملية � -سابقاً

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

()2

�أ .املب�شر عبد اهلل املب�شر

كلية الرتبية  -جامعة �إفريقيا العاملية

توطئة:
يف املقالة الأوىل �أخذناك معنا �إىل
الكويت ،مع املجموع��ة الأوىل من املدر�سني
ال�سوداني�ين ،الذي��ن �أ�ضافوا �إىل �سمع��ة �إخوانهم
الطيب��ة يف البل��دان الأخ��رى ،فانخرط��وا يف العم��ل،
وخا�ض��وا التجرب��ة ب��روح التناف���س ،والثق��ة يف النف�س،
والإ�ص��رار عل��ى التم ّي��ز ،على حداث��ة عهده��م بالتدري�س،
فمنه��م من ج��اء مبا�شرة من درا�سته العلمي��ة والرتبوية ،مل
ت�سب��ق له جتربة ،ومل تتك�� ّون لديه خربة ،ووجد نف�سه بني
نخب��ة من املدر�س�ين الع��رب ذوي اخلربات العريق��ة ،فبد�أ
يتل ّم���س طريقه بينه��م ،يفتح ب�ص��ره وب�صريته ،ويرهف
�سمع��ه ،ي�ستم��ع للن�صيح��ة ،وي�ستفي��د م��ن التوجيه،
حت��ى درج يف م�سال��ك العم��ل ،وتع�� ّرف عل��ى
تف�صيالت��ه ،وتدّ رج حتى تب�� ّو�أ فيه مكان ًا
عال ّيا� ،أثار العجب واحل�سد مع ًا.
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تربية:
عندما
تــ � ّ�م توزيعن ��ا
عل ��ى املدار� ��س
كان ��ت �أ ّول حمط ��ة
يل مدر�س ��ة (عم ��ر ب ��ن
اخلط ��اب) املتو�س ��طة م ��ن �أع ��رق
املدار� ��س يف ح � ّ�ي من �أحي ��اء الكوي ��ت الطرفية،
يدع ��ى (�أبرق خيطان) وي�ص� � ّنف من قراها ،ومين ��ح العاملون فيها
ما ي�س ��مى (بدل قرية) وهي ال تبعد عن الكويت ع�شرة (كيلوات) �أو
تزيد ،تتك ّون هذه املدر�س ��ة من خم�س ��ة و�أربعني ف�ص ًال ،و�أ�سرة ال ّلغة
العرب ّية والرتبية الإ�س�ل�ام ّية ت�ض � ّ�م خم�سة وع�ش ��رين مد َّر�س ًا ،ولك
�أن تقدّر يف �ض ��وء ذلك عدد املدر�س�ي�ن يف املوا ّد الأخرى ،والتالميذ
الذين متوج بهم (الأدوار) وال�ساحات.
جتربة:
ال�س ��لم التعليم � ّ�ي وجدن ��اه ينتظ ��م اثن ��ي ع�ش ��ر عام� � ًا ،مو ّزعة
بالت�س ��اوي على املراحل الثالث :االبتدائ ّية �أربع �سنوات ،واملتو�سطة
والثانوية كذلك ،وظ� � ّل هكذا ملدة ربع قرن طيلة بقائنا هناك ،على
الرغ ��م من الدع ��وات التي كانت تنادي بتغيريه �أُ�س ��وة ببع�ض الدول
مت�س ��كوا به،
العربي ��ة واخلليجية ،ولكنّ اخلرباء و�أ�ص ��حاب القرار ّ
و�س ��اقوا من امل�س� � َّوغات والتجارب ما �أ�س ��كت تلك الأ�صوات ،وبهذا
ا�س ��تق ّر التعليم العا ّم ،و�ص ��ارت الكويت م�ض ��رب مثل في ��ه� ،إىل �أن
حدث الغزو العراقي الغا�شم ،وال ندري ماذا حدث بعده؟
كان ��ت اخلط ��ة الزمن ّي ��ة مل ��ادة ال ّلغ ��ة العرب ّي ��ة ثماين ح�ص ���ص
�أ�س ��بوعي ًا ،ح�ص ��تان للق ��راءة ومثلهما للنحو ،واثنت ��ان للمحفوظات
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والن�ص ��و�ص الأدبي ��ة ،وواح ��دة للتعب�ي�ر و�أخرى للإم�ل�اء ،وقد جاء
الوظيفي يف وزارة
حديثي خا�ص� � ًا باملرحلة املتو�س ��طة ،لأنّ النظ ��ام
ّ
الرتبية يق�ض ��ي ب� ��أن يعم ��ل خريجو اجلامع ��ة ،والدبل ��وم العايل يف
املرحلة املتو�سطة �أو ًال ،فمن قعدت به تقريراته الف ّنية والإدار ّية بقى
يف مكان ��ه ،ومن َعلت به تقريراته تق ّلد مركز ًا قيادي ًا (رئي�س �ش ��عبة
�أو موجه ًا فني ًا �أو �إداري ًا) �أو نقل �إىل املرحلة الثانوية.
يف ال�سنة الثانية يل بالعمل يف تلك املدر�سة وهذه املرحلة،
على �أن �أدر�س ثالثة ف�صول يف ال�صف الثالث ،فالن�صاب
كان ّ
ربي بعمل
للمدر�س �أربع وع�شرون ح�صة يف الأ�سبوع� ،إال من رحم ّ
فني �أو ثقايف ،حيث يخ ّفف عنه الن�صاب ،فال ينق�ص
�إداري �أو ّ
منه �إال قلي ًال ،وهناك يف مقرر ال�صف الثالث ق�صيدة طويلة
الفل�سطيني
لل�شاعر
ّ
عبد الكرمي الكرمي
املكني (�أبو �سلمى)
ّ
الذي نذر نف�سه ملحنة
وطنه ،وحلتمية العودة
�إليه ،فا�ستغرق ذلك ج ّل
�شعره ،و�أعطى قلي ًال منه
لذكريات طفولته ،ومراتع
�صباه ،وال�صور اجلمال ّية
لطبيعته ال�ساحرة ،وغلبت على
�شعره عاطفة ج ّيا�شة ،بدت فيها
فل�سطني حمبوبته ،التي ملكت عليه �أقطار
نف�سه ،و�سكنت �سويداء ف�ؤاده ،مما جعلها تعمل
عمل ال�سحر يف �إذكاء التيار القومي يف ذلك الوقت،
وتعطي للق�ضية الفل�سطينية بعدها الإن�ساين �ضمن انتفا�ض
ال�شعوب ودعوات التحرير.
ّ
تقول الق�صيدة يف بع�ض ما علق يف الذاكرة ،وما مت اختياره يف
املنهج:
فل�ســـــــطني احلبيبة كيف �أحيا
واله�ضاب
بعيد ًا عن �سهولك
ِ
فل�ســــــطني احلبيبة كيف �أغفو
العـــــــــــــذاب
ويف َع ْي َن ّي �أطياف
ِ
متــــ ّر قوافـــــــل الأيام تـــــــروى
وال�صحاب
م�ؤامرة الأعادي
ِ
�شـــاردات
تنادينى اجلـــــــداول
ٍ
ً
غريبة َ
اغرتاب
دون
ت�ســـــري
ِ
ُ
لـــــــقاء
الـــــرفاق �أال
وي�س�ألــني
ٌ
الغياب
وهـــــل من عود ٍة بعد
ِ
غد ًا �سنــــــعو ُد وال ُ
أجيال ُت�صغى
�إىل وق ِع ا ُ
إياب
خلطا عند ال ِ
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ه ��ذا ما جادت به الذاكرة ،وما تتيحه امل�س ��احة على الرغم من
على �أن �أقوم بتدري�سها يف ثالثة ف�صول
طول الق�صيدة وثرائها ،كان ّ
يف �ش ��هر رم�ض ��ان يف �ص ��يف اخلليج الرهيب عام (1967م) ،حيث
اللهيب والرطوبة والطوز (غبار كثيف يحجب الر�ؤية).
فماذا كان مني؟
يف ذلك الوقت كان امل�سجل (ذو ال�شريط الدائري) هو �أول
ما يقتنيه املغرتب ،ليخ ّفف عنه وح�ش ��ة الغربة من خالل الأ�ش ��رطة
ال�س ��ودانية ،وليعود به للوطن ليملأ به ليايل احلي والقرية بالأن�س،
ويع ��ود بزاد واف ��ر من �أحاديث الكب ��ار ،والأه ��ل ،والأحباب ،يقتات
منها ،وي�أن�س �إليها كل ّما هدّه ال�شوق واحلنني من جديد.
ر�أي ��ت � اّأل �أكتفي مبا درج عليه املغرتبون ،ف� ْأح ِ�ص ��ر (م�س ��جلي)
يف ذل ��ك ،ففكرتّ يف �أن ا�س ��تفيد به ،و�أ�س ��تغله كو�س ��يلة يف تدري�س
ه ��ذه الق�ص ��يدة� ،أج ��ذب
به ��ا تالمي ��ذي ،و�أخ ّف ��ف به ��ا
م ��ن تعب ��ي و َن�ص� � َبي يف
نهار رم�ضان الطويل.
فماذا فعلت؟
كان ي�س ��كن معي يف �ش ��قة
واح ��دة زميلي (حميدة ح�س ��ن
دارا)م ��ن �أبن ��اء م ��دين ،ومن
�أوائ ��ل الذي ��ن ُبعث ��وا للجامع ��ة
الأمريكية يف بريوت لتخ�ص�ص
الريا�ض ��يات ،وق ��د ب ��رع فيها،
و�ش ��هد له زمال�ؤه من املدر�سني
الع ��رب ،الذين عم ��ل معهم يف
مدار� ��س عدي ��دة ،ب ��ل ا�ش ��تهر
بينه ��م ب�ص ��احب املواه ��ب
وامله ��ارات والهواي ��ات ،فه ��و
وامل�صور واملح ّم�ض
امليكانيكيَّ ،
ّ
�يقي ،وفن � ّ�ي
مع� � ًا ،واملو�س � ّ
االلكرتوني ��ات ،و�أخ�ي�ر ًا هاوي
ال َغ ْو�ص ،والباحث عن الل�ؤل�ؤ يف اخلليج ،وي�شاء القدر �أن تكون نهايته
عن ��د ذل ��ك ،حيث ابتلعت ��ه �إحدى �ش ��واطئ الكويت غريق� � ًا ،عندما
ّ
تعطل جهاز الغط�س ،وانف�صل عن (بدلة الغط�س) وحاول �إ�صالحه
وف�ش ��ل ،وبلغ به التعب مبلغ ًا عظيم ًا ،مل ي�س ��تطع بعده ال�سباحة �إىل
ال�ش ��اطئ ،ف�أخذ قاربه ال�ص ��غري يرت ّنح من �ض ��ربات املوج العاتية،
مم ��ا لفت انتباه بع�ض الغوا�ص�ي�ن ،ف�س ��ارعوا �إلي ��ه ،ومل يجدوا فيه
�أح ��د ًا ،ور�أوا عن بعد منه جثة طافي ��ة يتقاذفها املوج - ،رحمه اهلل
وتق ّبله مع �أ�صحاب ال�شهادات ال�صغرى – ق�صدتُ من هذه الوم�ضة
من �سريته� ،أن �أم ّهد لقويل عند احلديث لفعلي يف �ش�أن تدري�س تلك
أنني ملا
على �أن �أذكره و�أترح � ّ�م عليه ،ل ّ
الق�ص ��يدة ،ور�أي ��ت من حقه َّ
ف ّكرت يف ت�س ��جيل الق�صيدة ،جل�ست معه و�أطلعته على فحواها ،بل

قر�أتها عليه ،وطلبت �إليه �أن يختار يل بع�ض املقطوعات املو�س ��يقية
التي تعرب عن احلنني وال�شجن ،وتنبئ عن مظاهر الطبيعةَّ ،
وتب�شر
بالأمل والفرح ،و�أن ي�ص ��احبني بها و�أنا �أنتقل من وحدة �إىل �أخرى،
فيما ُي�شبه الإخراج الفني بامل�ؤثرات ال�صوتية.
�آم ��ن بالفك ��رة ،وحتم�س له ��ا ،واحت�ض ��ن (الكمنج ��ة) وداعب
�أوتارها ،وجا�س بالقو�س بني حناياها ،ثم بد�أنا التدريب (الربوفة)
مع ًا مرات ومرات حتى اطم�أننا �إىل جناح التجربة.
وعندما بد�أت الدرا�سة ،وجاء يوم تدري�س الن�صو�ص ،ا�صطحبت
امل�س ��جل مزهو ًا مبا يف جوفه (�أ ْق ِد ْل بيهو) وعيون تالميذي م�ص ّوبه
علي ��ه ،وه ��و يتخذ مكانه على �س ��طح املن�ض ��دة ،قب ��ل �أن اكتب على
(ال�سبورة) ما يكتب عادة من املادة والفرع واملو�ضوع ،وحني فرغت
من التقدمي للق�ص ��يدة والرتجمة لل�ش ��اعر� ،أدرت امل�سجل ،فان�ساب
نغم حزين مي ّهد لقراءة الق�صيدة،
فانفغرت �أف ��واه التالميذ ،وخفتت
�أ�ص ��واتهم ،فال ت�س ��مع لهم هم�س ًا،
وا�س ��تغرقوا يف حالة من اال�ستماع،
بدت وا�ضحة يف وجههم و�أعينهم،
و�أن ��ا �أقف بينه ��م �س ��عيد ًا ،ال �أكاد
�أ�صدق �أمرهم.
م ��ا ج ��رى بع ��د ذل ��ك ،وم ��ا
�أحدثته التجربة حديث �آخر ،وتلك
ك ّرة �أخرى يف العدد القادم �إن �شاء
اهلل.
�شيء من اللغة:
ال ّ
ي�شك �أحد يف ال�صلة الوثيقة
بني عا ّميتنا (الدارجة) وبني �أ ّمها
الف�ص ��يحة ،بل هي الأق ��رب �إليها
م ��ن ب�ي�ن ك ّل اللهج ��ات العربي ��ة،
وب�إج ��راء عملية جراحية ب�س ��يطة
على بع�ض ِب ْني ��ات مفرداتها ،يعود
�إليه ��ا �ألق الف�ص ��حى وبها�ؤها ،من
مثل ما هو م�ضموم الأول:
(ج ْرح) .
(ج ْرح) غائر ،وال�صواب ُ
يقولون �أ�صابه َ
(ج ْلطة).
(ج ْلطة) دماغ ّية وال�صواب ُ
و�أ�صابته َ
(ح ْ�شوة) .
(ح ْ�شوة) من الفول وال�صواب ُ
ويف احللوى َ
ويف الوقت ( َف ْ�سحة) منا�سبة وال�صواب ( ُف ْ�سحة).
و�أحدث يف اجلدار ( َث ْغرة) وال�صواب ( ُث ْغرة).
وت�س ّبب يف ( َث ْلمة) يف الزجاج وال�صواب ( ُث ْلمة).
(ج ْزم ��ة) م ��ن الق ��رارات وال�ص ��واب
و�ص ��درت م ��ن امل�س ��ئول ِ
(حزْمة).
ُ
(�س ْعلة).
(�س ْعلة) �شديدة وال�صواب ُ
و�سعل ب�سبب الربد َ
هذا يكفي ولنا عودة – �إن �شاء اهلل تعاىل -
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�أ� .آمنة �إبراهيم عبداهلل
�أفراح اجلامعة
• تهن��يء �أ�سرة كلي��ة احلا�سوب
و�إدارة اجل��ودة د .ال�براء �أب��و عبي��دة
حمم��د علي عميد كلية درا�س��ات احلا�سوب مبنا�سبة
زواجه مع متنياتنا له بحياة زوجية �سعيدة.
�أفراح اجلودة
• تهن��يء �أ�س��ر اجل��ودة زميلتهم الأ�ست��اذة �آمنة
�إبراهيم عبداهلل وذلك ملناق�شتها لر�سالة املاج�ستري
يف الإح�ص��اء التطبيقي من جامع��ة النيلني وعقبال
الدكتوراه.
�شموع الأمل
• با�س��م اهلل نبد�أ �شموع الأم��ل بـ "ب�سملة" التي
رزق به��ا زميلنا الأ�ستاذ معت��ز م�سجل كلية احلا�سوب
متيمن ًا بقوله �صلى اهلل عليه و�سلم "ذي مال مل يبد�أ
با�سم اهلل فهو ابرت" .ونحن �إذ نهنئه نتمنى �أن تكون
املولودة و� ً
صال خلري ي ّعم الأ�سرة واجلامعة والوطن.
• وتط��وف �شموع الأم��ل بكلية العلوم حيث رزقت
الأ�ستاذة �أمرية عبداحلي بـ"لدن"
• و�أ�ض��اء مول��ود ذك��ر من��زل الأ�ست��اذ ناج��ي
عبدالقادر ح�سن املوظف بكلية احلا�سوب.
• وحلت الربكات منزل الأخ يو�سف بركات احمد
بكلية احلا�سوب فرح ًا مبولودته.
له��م التهنئ��ة ول�شم��وع الأم��ل ال�صح��ة والعافية
ونفع اهلل بهم �أ�سرتهم ووطنهم ودينهم.
• لزم ال�سرير الأبي�ض اال�ستاذ حممد حممد زين
العبي��د امل�ش��رف الكتاب��ي بكلية الرتبي��ة ،وهو رجل
�أحبه اهلل فابت�لاه ،ونحن �إذ ن�شهد له بطيب مع�شره
واجته��اده يف عمل��ه ،نرفع اك��ف ال�ضراع��ة ب�أن مين
اهلل ع��ز وجل علي��ه بعاجل ال�شفاء �إن��ه القادر على
ذلك �إنه نعم املوىل ونعم الن�صري.

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

�أحزان اجلامعة
تعزي �أ�س����رة اجل����ودة مبزيد من احلزن والأ�س����ى كل
من:
• الربوفي�س ��ور كمال حممد عبيد مدي ��ر اجلامعة يف وفاة
خاله.
• الأ�س ��تاذة �سو�س ��ن �س ��ليمان ب� ��إدارة اجل ��ودة يف وفاة
�شقيقتها.
• د�.أ�س ��ماء نورالدائ ��م عمي ��دة كلية ال�ص ��يدلة يف وفاة
�شقيقها.
• د� .أزاهر ح�سن عبدالرحمن الأ�ستاذة مبعهد الكوارث
والالجئني يف وفاة والدتها.
• الأ�س ��تاذ عب ��د املنع ��م اخل�ض ��ر باحل�س ��ابات يف وفاة
�شقيقه.
• د.تاج ال�سر عبداملطلب بكلية ال�شريعة ،و�شقيقه عمار
عبداملطلب باملركز الإ�سالمي يف وفاة والدهما.
• ال�س ��يد بابكر رماد العامل ب�إدارة العالقات اخلارجية
يف وفاة والدته.

حمدا هلل على ال�سالمة
• الأ�ست��اذة "اخلب�يرة" كوث��ر �أحم��د عبا���س
ن�س����أل اهلل لهم جميع ًا الرحمة واملغفرة ،ولآلهم وذويهم
املوظف��ة مبركز الطالب��ات تعافت بحمد اهلل من �أمل
بالعني بعد �إجرائها للعملية نحمد اهلل على �سالمتها ،ال�صرب وح�سن العزاء (�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون).
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بقلم:
د� .أ�سيا
عبد القادر حممد
رئي�سة �إدارة التوجيه
والإر�شاد النف�سي -
عمادة �ش�ؤون الطالب

الإر�شاد النف�سي الديني

النف�س��ي مل�ساعدة الإن�س��ان على التواف��ق ،والتك ّيف م��ع حميطه ،ثم منت
ن�ش���أت خدم��ات الإر�ش��اد
ّ
وازده��رت لتجعل هدفها م�ساعدة الإن�سان على النمو �إىل �أق�صى حدود �إمكانياته وقدراته ،وليتمكن من
�أداء دوره يف احلياة بفاعلية.
و برزت �أهمية الإر�شاد النف�سي من عدة عوامل �أهمها:
 الرغبة يف التقدم ،وحت�سني الظروف املادية عن طريق الو�صول �إىل قوانني �أف�ضل ،وتعليم �أف�ضل. تكاف�ؤ الفر�صّ :كل فرد يجب �أن تكون لديه الفر�صة لكي ين ّمي قدراته اخلا�صة.
 النظر �إىل الأمام ،واالعتقاد ب�أنّه ما تزال هناك �أ�شياء �أخرى �أف�ضل يف امل�ستقبل. االعتماد على منهج عل ّمي ،والعمل من خالل نظام مدرو�س بدل االعتماد على ال�صدفة ،واملحاوالتالع�شوائية.
       بالإ�ضاف��ة �إىل ه��ذا هناك وج��ود الفرتا�ضات ،ومعتقدات عن ال�سل��وك الب�شري� ،شجعت على منّو
الإر�شاد ومن �أهمها:
ال�سلوك الب�شري ميكن تغيريه عن طريق تطبيق املعرفة (ال�سيكولوجية) العلمية.
يهدف هذا التغيري �إىل حت�سني هذا ال�سلوك.
م�س�ؤولي��ة ه��ذا التغي�ير تقع على الفرد ،بينما يك��ون دور املر�شد هو العمل عل��ى توافر الظروف التي
ي�سر هذا التغيري.
ُت ّ
مبني على قواعد ،ومبادئ وتقنيات متخ�ص�صة.
العمل على حتقيق هذا التغيري ّ
يتم يف �إطار عل ّمي ًّ
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وق ��د ازدادت حاج ��ة الأف ��راد واجلماع ��ات �إىل الإر�ش ��اد ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ

النف�س ��ي يوما بعد يوم ،نتيجة للتقدم التكنولوجي ،الذي ت�ش ��هده
خمتل ��ف مناحي احلياة ،ونتيج ��ة للتغريات والتقلبات الأ�س ��رية،
واالجتماعي ��ة ،واالقت�ص ��ادية امل�ص ��احبة لذلك التغ�ي�ر ،وازدياد
القلق والتوتر املرتبط بكل ذلك .وقد انعك�ست �آثار تلك التغريات
عل ��ى الأفراد وبخا�ص ��ة طلب ��ة اجلامعات ،وب ��رزت �أعرا�ض ذلك
ب�أ�شكال �سلوكية ،تعيق عملية التعلم لديهم ،وجتعل بع�ض ًا منهم يف
حالة من اال�ضطراب ،والقلق ،وعدم االتزان االنفعايل ،والبع�ض
الأخر عر�ض ��ة لأن يكون مثل ذلك ،مما جعل طلبة اجلامعات يف
حاجة ما�س ��ة �إىل اخلدمات ،التي ي ّقدمها الإر�شاد النف�سي ،وهي
خدم ��ات وقائية ،ومنائي ��ة ،وعالجية متنوع ��ة ،ومل تعد مثل تلك
اخلدم ��ات ترف ًا تربوي ًا بل �ض ��رورة يجب توافرها للطلبة كافة يف
خمتلف املراحل الدرا�سية.
الإر�شاد النف�سي يف الإ�سالم:
اهتم الإ�س�ل�ام بالنف�س الب�شرية ،و�أحوالها املختلفة ،وورد يف
َّ
القر�آن الكرمي ذكر النف�س املطمئنة ،واللوامة ،والأ ّمارة بال�سوء،
وقد تابع النف�س يف �أحوال �شعورها بالعظمة ،واال�ضطهاد ،و�أر�شد
امل�ؤمن�ي�ن لأهمية االتزان النف�س � ّ�ي عن طريق االهتم ��ام بالقيم،
والتوجيهات ،وال�شعائر التعبدية ،وهذا هو جملة ما يحاول علماء
النف� ��س املحدثون ادراكه يف �ص ��حة الإن�س ��ان النف�س ��ية ،فالنف�س
الل ّوامة هي التي ي�س ��تعظم فيها ال�ش ��عور بالذنبَ ،و َو َ�ص َف القر�آن
له ��ا التوب ��ة و ّ
حتدث عن النف� ��س التي ترفع م ��ن تقديرها لذاتها
لدرج ��ة الفخر ،واالعتزاز حتى يكاد ي�ص ��ل امل�ص ��اب بها لدرجة
جنون العظمة ،قال اهلل تعاىل ﭽﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﭼ �ص ��دق
اهلل العظيم ،لقمان (.)18
�إن ال ��ذي يت�أ ّم ��ل الق ��ر�آن الكرمي ،وال�س� � ّنة الن ّبوي ��ة املط ّهرة
ي�ش ��عر ،ويلتم�س م ��دى الراحة النف�س� � ّية ،والطم�أنين ��ة الروح ّية،
والبعد عن التوتر ،والقلق وذلك من خالل تذوق الآيات القر�آنية،
واملع ��اين الرباني ��ة ،التي هي ال ��دواء َّ
لكل داء قد ي�ص ��يب النف�س
الب�شرية ،وينتزع �آمنها ،وا�ستقرارها فالإن�سان من خالل ال�سور،
والآي ��ات يجد م ��ا يزيل ه ّمه وحزن ��ه ،ويذهب عنه توت ��ر النف�س،
والقلق ويو�س ��ع مدارك الفرد ،وي�ساعده يف تقبل واقعه ،وتوافقه،
وتكيفه ،والعي�ش يف احلياة بقلب ِملىء بالإميان والتقوى والتوكل.
�إنّ العمل ال�ص ��الح ال ��ذي يدخل اجلنة ،ويباعد بني امل�س ��لم
والن ��ار ،والذي يح�س الف ��رد فيه بالطم�أنينة ،وال�س ��كينة ،وراحة
ال�ض ��مري ،هو العمل الذي يخدم املجتمع امل�سلم ،ويهدف مل�ساندة
ال�ض ��عفاء ،و�أمر النا�س باملعروف ونهيهم ع ��ن املنكر ،وتعليمهم
الكتاب ،وال�س ��نة ،و�س�ي�رة ال�ص ��احلني الأخيار ،وهو الأجدر بان
يكفح االكتئ ��اب ،والتوتر والقل ��ق ،ويحمى النف�س الإن�س ��انية من
اال�ضطرابات .قال تعاىل :ﭽ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ
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ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﭼ الكهف١١٠ :

ي َّع ��رف الإر�ش ��اد الروح ��ي (الدين ��ي) ب�أ ّن ��ه جمموع ��ة من
اخلدم ��ات املتخ�ص�ص ��ة ،الت ��ي يقدمه ��ا اخت�صا�ص ��يون يف علم
النف�س الإر�ش ��ادي لأ�ش ��خا�ص يعانون من �س ��وء توافق نف�س ��ي� ،أو
�شخ�ص ��ي� ،أو اجتماع ��ي ،ويه ��دف �إىل م�س ��اعدتهم عل ��ى جتنب
الوق ��وع يف م�ش ��كالت� ،أو حمن نف�س ��ية� ،أو اجتماعية �أو �أ�س ��رية،
وتقليل �آثارها �إذا وقعت ،وتزويدهم باملعارف الدينية ،والعلمية،
وامله ��ارات الفنية لتح�س�ي�ن توافقهم النف�س ��ي مع ه ��ذه الظروف
ا�سرت�ش ��اد ًا بالعبادات ،والقي ��م الدينية مثل :التق ��وى ،والتو ّكل،
وال�ص�ب�ر ،والإميان والدعاء ،ومن ناحية �أخرى ا�س ��تغالل ف ّنيات
نظريات الإر�ش ��اد مل�ساعدة امل�سرت�ش ��د على حتقيق الن ّمو الذاتي
وحتمل امل�سئولية االجتماع ّية .
�أهمية الإر�شاد النف�سي الديني :
روحي
مي َّث ��ل الدي ��ن �أهمي ��ة كب�ي�رة مبا مي ّثل ��ه من جان ��ب ّ
و�أخالق � ّ�ي ،و ُيع� � ُّد ه ��و حج ��ر الزاوية يف الإر�ش ��اد ،فه ��و يخاطب
ال ��روح مب ��ا يحمله من �س� � ّمو ورفع ��ة .وما يحثّ علي ��ه من �أخالق
ومت�س ��ك بالقي ��م ،واملثل العليا .وي� ��ؤدى الدين جملة من
حميدةّ ،
الوظائ ��ف ،التي ال غنى عنها َّ
لكل من الفرد ،واجلماعة ،فهو يع ُّد
�أعظم دعائم ال�س ��لوك حيث ي ّوفر قاعدة وجدا ّنية ت�ض ��من الأمن
وحب احلي ��اة ،وت�أكيد
النف�س ��ي ،واالت ��زان االنفعايل ،والتف ��ا�ؤل ّ
الهوي ��ة ،والإح�س ��ا�س بال�س ��عادة ،والر�ض ��ا ،والقناع ��ة ،والإميان
بالق�ض ��اء والق ��در ،ويخ ّفف من وط� ��أة الك ��وارث ،والأزمات التي
تعرت� ��ض طري ��ق الفرد باالطمئن ��ان ،وعدم اخلوف� ،أو الت�ش ��ا�ؤم
موجها
من امل�ستقبل من خالل عالقة الإن�سان بخالقه ،التي ت ّعد ّ
ل�سلوكه يف �شتى مناحي احلياة.
ويع ّد الدين جت�س ��يم ًا لأعلى الطموحات الإن�س ��انية بح�سبانه
ح�ص ��ن الأخ�ل�اق ال ��ذي ي ّعد الأ�س ��ا�س لأم ��ن الأف ��راد ،لتحقيق
ال�سالم الداخلي لهم.
و�أظه ��رت الكثري من البح ��وث ،والدرا�س ��ات �أنَّ الدين ي�ؤ ّدي
دور ًا ايجابي� � ًا يف الوقاي ��ة م ��ن اال�ض ��طرابات النف�س ��ية ،نظ ��ر ًا
الرتب ��اط م�س ��توى التدين بالكث�ي�ر من اجلوان ��ب الإيجابية لدى
الأفراد في�ؤّدي �إىل �صحة نف�سية �أف�ضل ،وقدرة �أكرب على جمابهة
الأمرا� ��ض ،والتغلب علي �آثارها ال�س ��لبية ،و�س ��رعة ال�ش ��فاء من
الأعرا� ��ض النف�س ��ية ،والقدرة على حتمل ال�ض ��غوط الناجتة من
�أحداث احلياة القا�سية .كما �أك ّدت الدرا�سات على �أنّ الأ�شخا�ص
الأكرث تدين ًا �أق ّل قلق ًا ،واكتئاب ًا و�أكرث ت�أكيد ًا لذواتهم.
وي�ؤدى الإح�س ��ا�س الديني �إىل ال�ش ��عور بالر�ض ��ا ،وال�س ��عادة
واالقتن ��اع ،والإميان بق ��درة اهلل ،الذي يعني ال�ش ��خ�ص ،ويجعله
قوي ًا ملواجهة ال�ضغوط ،ومينحه اليقني ،والقوة ملجابهة الأزمات،
وامل�ش ��اكل ،والتحديات ،فيكون امللج�أ وقت ال�ش ��دة ،الذي ي�شعره
بالآم ��ان ال ��كايف ،وعدم اخلوف ،والذي يتحق ��ق للفرد من خالل
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ال�ص�ل�اة ،وال�ش ��كر ،ومع هذا الدعم تتناق�ص م�ش ��اعر اخلوف،
والقل ��ق م ��ن امل�س ��تقبل مما ي�س ��هم يف حتقيق ال�س ��واء النف�س ��ي،
وينادي علماء النف�س ،والطب النف�س ��ي ب�ضرورة التم�سك بالقيم
الدينية ،و�إ�شباعها للوقاية من اال�ضطراب النف�سي.
�أ�س�س الإر�شاد الديني:
 .1االرت ��كاز علي قواعد ال�ش ��رع الروحية ،والن�ص ��و�ص القر�آنية،
وال�سنة النبوية.
 .2الن�ص ��يحة عماد الدين وقوامه ،فالدين الن�ص ��يحة كما قال :
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم.
 .3الإر�شاد من �أف�ضل الأعمال عند اهلل لأنّ فيه نفع للنا�س.
 .4يقوم الإر�شاد على تنمية �إرادة الفرد يف طلب ما ينفعه ،وترك
ما ي�ضره.
 .5ل � َّ
�كل �ش ��خ�ص احلقّ يف اتخ ��اذ قرارات ��ه بنف�س ��ه ،واختيار ما
ينا�سبه من الن�شاطات التي �أح ّلها اهلل.
 .6معرف ��ة اخلال ��ق ،معرف ��ة الذات ،ال�ص ��دق مع ال ��ذات ،قبول
الذات ،قبول الق�ضاء والقدر.
دور الإميان والعبادات يف ال�صحة النف�سية:
ّ
يحب �أن يتق ّرب �إىل خالقه �سبحانه
ال�شك يف �أنّ ك ّل واحد م ّنا ّ
وتعاىل ،وهذا الت ّقرب يتط ّلب من امل�س ��لم معرفة الطريق ال�سليم،
يتم ذل ��ك �إال عن طري ��ق العبادة،
ال ��ذي يو�ص ��له �إىل خالق ��ه ،وال َّ
و�أعظم العبادات عند اهلل ال�صالة ،لأ ّنها �صلة مبا�شرة بني العبد،
وخالق ��ه ،وهى معراج امل�ؤمن ،وم�أم ��ن قلقه ،وتطهري للنفو�س من
ال�صفات القبيحة قال اهلل تعاىل :ﭽﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿﮀﮁﮂ ﮃﮄﮅﮆﮇ ﮈﮉﮊ
ﮋ ﮌ ﭼ �صدق اهلل العظيم ،املعارج الآيات (.)22 - 18
وق ��د ثب ��ت عن طريق درا�س ��ة العديد من احلاالت ،وخا�ص ��ة
املر�ض ��ية �أنّ الإن�س ��ان حتكم ��ه بجان ��ب الدوافع ال�ش ��عورية دوافع
�أخرى ،ونزعات ال �شعورية ،وان هذا النوع من الدوافع ،والنزعات
التي ال يفطن الإن�سان �إىل وجودها �أكرث عمق ًا ،و�أبعد �أثر ًا وتكمن
ع ��ادة وراءها الظواه ��ر غري الطبيعية يف �س ��لوكه ،والتع ّرف على
ه ��ذه الدواف ��ع الال �ش ��عورية ،والعملي ��ات التي تدور بعي ��د ًا داخل
الإن�سان من الأمور امله ّمة التي ال ميكن فهمها.
ولأهمية ال�ص�ل�اة ،وت�أثريها على نف�س ��ية الإن�س ��ان ،و�سلوكه
الظاه ��ر ،فقد حذر الإ�س�ل�ام من التهاون به ��ا ،ورهّ ب املتخلفني
عن �أدائها فيقول �س ��بحانه وتعاىل :ﭽﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ ااملنافقون الآية ( .)9
ال�صالة راحة للم�ؤمن حيث بها يناجى ربه وخالقه ،فر�سول
اهلل �ص ��لى اهلل عليه و�سلم يقول فيما يرويه ال ّن�سائى عن �أن�س بن
مالك ر�ض ��ي اهلل عنه قال :قال ر�س ��ول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
«جعلت قرة عيني يف ال�صالة».

و�أظهرت البحوث العلمية �أنَّ مواقيت ال�ص�ل�اة تتوافق عملي ًا
مع �أوقات الن�ش ��اط الف�سيولوجي للج�سم ،مما يجعلها وك�أ ّنها هي
القائ ��د الذي ي�ض ��بط �إيقاع عمل اجل�س ��م ك ّل ��ه؛ (فالكورتيزون)
الذي هو هرمون الن�ش ��اط يف ج�س ��م الإن�س ��ان ،يبد�أ يف االزدياد
بح ّدة مع دخول وقت �ص�ل�اة الفجر ،ويتالزم معه ارتفاع من�سوب
�ضغط الدم ،ولهذا ي�شعر الإن�سان بن�شاط كبري بعد �صالة الفجر
بني ال�ساد�سة والتا�سعة �صباح ًا.
�إنّ ق ��وه ارتباط الإن�س ��ان ب ��اهلل ع ّز وج ّل ه ��ي طبيعة الوظيفة
الروحية للإن�س ��ان ،وهي ال�س ��عادة التي يبحث عنها ،وقوه اليقني
باهلل ع ّز وج ّل هي احل ّل الذي يزيح ع ّنا همومنا ،قال اهلل تعاىل
ﭽﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ النحل٩٧ :

وعك� ��س ذلك متاما هو االبتع ��اد عن اهلل ع ّز وج� � ّل ،والغفلة،
والتجاه ��ل ،ولنتدب ��ر ه ��ذه الآية ق ��ال تع ��اىل ﭽﯳ ﯴ ﯵ

ﯶﯷﯸ ﯹﯺﯻﯼﯽ
ﯾ ﯿﭼ ط ��ه ،وقال تع ��اىل ﭽﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ

ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﭼ البق ��رة ،وه ��ذا ه ��و قمة
النف�س ��ي للإن�سان ،فامل�ؤمن متفائل دائم ًا ،ال يتطرق الي�أ�س
الأمن ّ
�إيل نف�سه ،فقد قال تعايل ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤ ﭥ ﭦ ﭼ .وقد دلت الدرا�س ��ات النف�سية احلديثة
علي �أن للإميان قيمه عظيمه علي �صحة الفرد النف�سية ،والعقلية
واجل�س ��مية ،وعلي ح�س ��ن تكي ّف ��ه مع املجتم ��ع ال ��ذي يعي�ش فيه،
و�شعوره بالر�ضا عن نف�سه ،وعن املحيطني به.
اخلامتة:
ما �س ��بق م ��ن القول يدعون ��ا �إىل الت�أكيد ب� ��أنّ التدين ب�أبعاده
املختلفة له دور ف ّعال يف الوقاية من اال�ض ��طرابات النف�سية ،وقد
تبني �أنّ ج ّل العبادات ت�ؤدى �إىل وظيفة نف�سية ،ومعنوية مهمة فهي
عب ��ارة عن منظومة دقيقة من الأه ��داف ،والغايات بدء ًا بالتعوذ
من ال�شيطان الرجيم ،والب�سملة ،والو�ضوء حيث يكون الإن�سان يف
�أثنائها يف حالة ح�ضور ،وتهي�ؤ نف�سي من طهارة نف�سية ،وج�سدية،
ثم بعد ذلك البدء يف ال�صالة ،التي هي عبارة عن مناجاة العبد
لرب ��ه ،وهى قمة امل�ش ��اعر الروحاني ��ة ،واخل�ض ��وع ،والطم�أنينة،
وفيه ��ا ت�أكي ��د لعظمة اهلل ،ثم يلج�أ الفرد امل�س ��لم للدعاء ،وهو يف
الواق ��ع تفريغ انفعايل ،يرجو فيه اهلل ،وي�س� ��أله امل�س ��اعدة يف ح ّل
م�ش ��اكله .وهكذا جند �أنّ تلك املنظومة يف خمتلف العبادات ت�ؤثر
�إيجاب ًا على الإن�سان ،وعلى البيئة التي حوله.
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ح�سن الظن
�آيــة

الإ�س�ل�ام دي ��ن يدع ��و �إىل ح�س ��ن الظ ��نّ بالنا� ��س ،واالبتع ��اد
كل البع ��د ع ��ن �س ��وء ّ
َّ
الظ ��ن به ��م؛ لأنَّ �س ��رائر النا� ��س،
ودواخله ��م ال يعلمه ��ا �إال اهلل تع ��اىل وح ��ده ,ق ��ال تع ��اىل":
ﭽ

ﭑﭒﭓﭔﭕ ﭖﭗﭘ ﭙﭚ

حسن الظن

ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳﭴ ﭼ

احلجرات١٢ :

حديث

ا�سدُواَ ،و َال ت ََدا َب ُرواَ ،و َال َت َب َاغ ُ�ضواَ ،و ُكو ُنوا
َعنْ �أَ ِبي هُ َر ْي َر َة ر�ضي اهلل عنهَ ،ع ِن ال َّن ِب ِّي �صلى اهلل عليه و�سلمَ ،و َال تجَ َ َّ�س ُ�س ��واَ ،و َال تحَ َ َ
الظنَّ َ ،ف�إِنَّ َّ
َق َال�" :إِ َّيا ُك ْم َو َّ
هلل �إِخْ َوا ًنا".
الظنَّ �أَ ْك َذ ُب الحْ َ ِد ِ
يثَ ،و َال تحَ َ َّ�س ُ�س ��واِ ،ع َبا َد ا ِ
�أخرجه �أحمد وال ُبخاري

حكمة

عن �سعيد بن املُ�س��� ّيب قال :و�ضع عمر بن اخلطاب
ر�ض���ي اهلل عنه للنا�س ثماين ع�شرة كلمة كلّها حكم
قال :ما كاف�أت من يع�ص���ي اهلل فيك مبثل �أن تطيع
اهلل فيه ،و�ض���ع �أمر �أخيك على �أح�سنه حتى ي�أتيك
منه م���ا يغلبك ،وال نّ
تظن بكلمة خرجت من م�س���لم
�ش���ر ًا ،و�أنت جتد لها يف اخلري حمم ً
ال ،ومن تع ّر�ض
الظن ،ومن كتم �س ّره
للتهمة فال
يلومن من �أ�ساء به ّ
ّ
كان���ت اخل�ي�رة يف يديه ،وعلي���ك ب�إخوان ال�ص���دق
فع����ش يف �أكنافه���م ف�إنه���م زينة يف الرخ���اء ،وعدة

يف الب�ل�اء ،وعلي���ك بال�ص���دق و�إن قتلك ال�ص���دق،
وال تعر����ض ملا ال يعنيك ،وال ت�س����أل عما مل يكن ف�إن
فيم���ا كان �ش���غ ً
تطل�ب�ن حاجتك
ال عم���ا مل يكن ،وال
ّ
�إىل م���ن ال يحب لك جناحها ،وال ت�ص���حنب الفاجر
فتعل���م فج���وره ،واعتزل ع���دوك ،واحذر �ص���ديقك
�إال الأم�ي�ن ،وال �أم�ي�ن �إال خ�ش���ي اهلل ،وتخ�شَّ ���ع عند
القول ،وذلّ عند الطاعة ،واعت�ص���م عند املع�صية،
وا�ست�ش���ر يف �أم���رك الذي���ن يخ�ش���ون اهلل ،ف�إن اهلل
يق���ول�" :إمن���ا يخ�ش���ى اهلل م���ن عب���اده العلم���اء".

�أقوال

قال �أبو قالبة عبد اهلل بن
زيد اجلرمي كما يف احللية
لأبي نعيم�(:إذا بلغك عن
�أخيك �شيء تكرهه فالتم�س
له العذر جهدك؛ ف�إن مل
جتد له عذر ًا فقل يف نف�سك:
َّ
لعل لأخي عذر ًا ال �أعلمه).
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�شــــــــعر
ط
َــ��ط َوا ْت ُر ْك َه َوى ا ْل َق ْل ِب ال ُي ْدهِ ْي َك بِال�شَّ طَ ِ
َ��اك ِبا ْل َغل ِ
ـ��اك �إِذَا َواف َ
ِ��ح �أَ َخ َ
َ�سام ْ
فك��م َ�صدِ ْي��قٍ و ٍّ
ط
ِ��ن فُ ُر ِ
يف مخُ ْ ـل ٍ
ِ���ص َل ِبــ��قٍ َ�أ ْ�ض َح��ى َع ُ
ـــم��ا القَ ا ُه م ْ
��د ًّوا ِب َ
ـ��م ُ
َـ��ط
ال�سق ِ
���س فيِ ال َّن ِ
ا���س َم ْع ُ�ص ْو ٌم �سِ َوى ُر ُ�سلٍ َح َم ُ
اهلل م ْ
اه ُ
َف َل ْي َ
ِـ��ن َد َّوا َمـ��ةِ َّ
ـط
��ج م ِْن َ�س َخ ِ
�أَل َْ�س َ
ِـر ًة َي�� ْو َم ِّ
الز َحـا ِم ف ََ�سام ِْح َت ْن ُ
الر ْح َم��نِ َم ْغف َ
��ت ت َْر ُجـ�� ْو م َِن َّ
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د.حممد دفع اهلل حممد يو�سف

ملتقى التفكري
والتوا�صل مع خريج جامعة �إفريقيا العاملية

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

�سكرتري التحرير
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