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حديث شريف

قـال تعـالى :

(عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله

( ا َّل��ذِ ي��نَ َق� َ
�اس َق ْد
�ال َل��هُ � ُم ال � َّن� ُ
�اس ِإ َّن ال � َّن� َ
�اخ� َ
َج َم ُعو ْا َل� ُك� ْم َف� ْ
ميا ًنا
�ش� ْ�وهُ � ْم َف � َزا َدهُ � ْم ِإ َ

صلى الله عليه وسلم قال :فوالذي نفسي بيده

يارب

َو َقا ُلو ْا َح ْس ُب َنا ال ّل ُه َونِ ْع َم ا ْل َوكِ ُ
يل )

آل عمران173

ال يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده
وولده) صحيح البخاري

بضـع كلمــات

اجلامعة ترحب ب�أع�ضاء هيئة
التدري�س الذين مت تعينهم
بكليات اجلامعة املختلفة
إدارة اجلامعة ممثلة في أمانة الشؤون العلمية
ترحب بالسادة أعضاء هيئة التدريس اجلدد
تعيني ع��ام 2011م وتتمنى لهم حياة علمية
وعملية موفقة داخ���ل قلعة العلم والعلماء
جامعة القرآن الكرمي والعلوم اإلسالمية وهم:
} د.ن����وال ال��ع��وض عبد السيد خير أستاذ
مساعد تخصص جغرافيا بكلية التربية
} أ.ع�لاء محمد عثمان أحمد محاضر بكلية
القرآن الكرمي
} أ.مالك ضي النور أحمد أب��و بكر محاضر
بكلية القرآن الكرمي
} أ.عبد العزيز بابكر عبد الله محاضر بقسم
األحياء كلية التربية
} أ.محمود عبد الرحمن محمد عمر محاضر
بكلية الشريعة فرع األبيض
} أ.إس��ل�ام عبد ال��ل��ه محمد ع��ب��اس محاضر
بقسم تقنية املعلومات كلية العلوم اإلدارية
} أ.منال عبد الله بخيت خريف محاضر بقسم
تقنية املعلومات كلية العلوم اإلدارية
} أ .م��ه��ن��د ف�����اروق م��ح��م��د أح��م��د سليمان
محاضر بقسم التأريخ بكلية االقتصاد والعلوم
االجتماعية.
} أ.حافظ كوكو إبراهيم قادم محاضر بقسم
الصحافة والنشر كلية الدعوة واالعالم
} أ.علي حامد ه��ارون حامد محاضر بقسم
ال��ع�لاق��ات ال��ع��ام��ة واإلع��ل��ان ب��ك��ل��ي��ة الدعوة
واإلعالم.
} أ.عبد الرحمن محمد علي أحمد محاضر لغة
إجنليزية بكلية االلسن
} أ.ي��ح��ي��ى آدم ال��ي��اس ه���ارون محاضر لغة
إجنليزية بكلية األلسن
} األستاذ .سامي حسني عبد الرحمن أحمد
بدرجة محاضر
والتهنئة ً
أيضا موصولة من أسرة حترير
صحيفة (نور املثاني) وتتمني لهم حياة
عملية زاخرة باإلجنازات .

ت�شكيل جلنــة
ملــراجعــــــــة
مقتـرحــــــات
جوائز اجلامعة
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ــ خم�سة ً
زائدا ثالثة ــ 3-3

استـراحـة

بقلم  :ق�سمة �أحمد خليفة

المسارعة في الخيرات
مم������ا ن��������دب ال�����ل�����ه عز
وج��ل للمسلم اكتساب األوق���ات ،
واملسارعة في اخليرات  ،إذ يقول
�ارعُ ��و ْا ِإ َلى
في كتابه العزيز ( َو َس� ِ
َم� ْ�غ��فِ � َر ٍة ِ ّم��ن َّر ِ ّب � ُك � ْم َو َج � َّن� ٍ�ة عَ ْر ُ
ضهَ ا
ات َوا َأل ْر ُ
ض ُأعِ َدّتْ ِل ْل ُم َّتقِ َ
او ُ
ني
الس َم َ
َّ
) آل ع��م��ران .133وي��ق��ولَ ( :و ِل ُك ٍلّ
اس َت ِب ُقو ْا
ِو ْج���هَ ��� ٌة هُ � َ
��و ُم� َ�و ِ ّل��ي��هَ ��ا َف ْ
الخْ َ ْي َر ِ
ات َأ ْي��نَ َما َت ُكو ُنو ْا َي� ْأ ِت ِب ُك ُم
ال ّل ُه َجمِ يعً ا ِإ َّن ال ّل َه عَ َلى ُك ِ ّل َش ْي ٍء
َقدِ ي ٌر )البقرة.148
فهذه الدنيا دار العمل
؛ وه����ي ت��ش��ب��ه م��ض��م��ار السباق
الذي عال فيه الغبار  ،فمن الناس
م��ن ي��س��ارع ف��ي مضمار الشهوات

أص���در أ.د إب��راه��ي��م ن��ورال��دي��ن إب��راه��ي��م مدير
اجلامعة قرا ًرا قضى باآلتي:
أو ًال ُ :تشكل جلنة ملراجعة مقترحات جوائز
اجلامعة من اآلتية أسماؤهم :
أ.د .معاوية أحمد سيد أحمد  -رئيس ًا
د .محيي الدين عبدالله حسن  -عضو ًا
 عضواً		
د .عمر محمد حامد
د .محمد عبدالله علي إبراهيم  -عضو ًا
 عضو ًاد .حمزة حسن محمد األمني

اجتماعيات نور المثاني..

{ التهنئة م��ن كلية العلوم اإلداري���ة حملمد مختار
السماني مبناقشة رس��ال��ة ال��دك��ت��وراه أل��ف مبروك.
والتهنئة م��وص��ول��ة إل��ي��ه ك��ذل��ك مبناسبة املولودة
اجلديدة ألف مبروك.
{ أس��رة العلوم اإلداري���ة تهنئ عميد كلية العلوم
اإلدارية مبناسبة احلج لبيت الله احلرام.
{ أسرة شؤون الطالبات تزف أحر التهاني لألستاذة
عفاف عبد املجيد مبناسبة تخرج ابنتها من جامعة أم
درمان اإلسالمية كلية الصيدلة «ألف مبروك».
تهنئ أسرة شؤون الطالبات األستاذة فاطمة الفكي
مبناسبة حجها لبيت الله احلرام تقبل الله.
{ تهنئ أس���رة ش���ؤون الطالبات األس��ت��اذة فاطمة
ال���زه���راء مب��ن��اس��ب��ة ح��ج ب��ي��ت ال��ل��ه احل����رام وع���ودًا
حميدًا.
{ أس��رة العلوم اإلداري���ة تهنئ عميد كلية العلوم

وامل���ل���ذات  ،وم��ن��ه��م م��ن ج��م��ع بني
احلسنيني فهو يسابق في أعمال
البر وال ينسى نصيبه من الدنيا ،
وعند اجنالء الغبار يعض الظالم
على يديه من الندم  .وص��دق أبو
العتاهية إذ يقول :
إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدًا
ندمت على التفريط في زمن
البذر
وق��د أدرك سلفنا رض��ي الله عنهم
ذل��ك ف��أث��ر ع��ن علي ب��ن أب��ي طالب
رض��ي الله عنه قوله  « :ارحتلت
الدنيا م��دب��رة  ،وارحت��ل��ت اآلخرة
مقبلة  ،ولكل واحدة منهما بنون ،
فكونوا من أبناء اآلخرة وال تكونوا

د .إسماعيل عبدالرحيم بخيت  -عضو ًا
د .ع��ب��دال��ع��زي��ز ع��ب��دال��رح��م��ن ح��س��ن  -عضو ًا
ومقرر ًا
مهندس /الصديق إسحق أحمد  -عضو ًا
 عضو ًاد .مصطفى حامد احلكيم
د .عبدالرحمن إبراهيم مصطفى  -عضواً
ثاني ًا :تختص اللجنة باآلتي :مراجعة مقترحات
اجلوائز وصياغتها في شكلها النهائي ،وضع
الالئحة املنظمة ملنح اجلوائز باجلامعة ،اقتراح

اإلدارية مبناسبة احلج لبيت الله احلرام.
{ تهنئ أسرة شؤون الطالبات األستاذة مرمي سعد
الدين بقدوم ( األم��ورة ) احللوة ب��راءة ألف مبروك
واحلمد لله على سالمتك.
{ كلية ال��دع��وة واإلع�ل�ام طالبات حتمد ال��ل��ه على
سالمة األستاذة سلوى جالل مسجلة كلية الشريعة
والقانون التي أصيبة إصابة طفيفة في حادث حركة
(عربة الترحيل) والشر بعيد عنك.
{ تهنئ كلية العلوم اإلدارية األستاذ السادات فيصل
مبناسبة ق���دوم امل��ول��ودة اجل��دي��دة سائلني ال��ل��ه أن
يجعلها من الصاحلات القانتات.
{ تهنئ أس��رة مركز بحوث القرآن الكرمي والسنة
النبوية األخ أم�ين محمد مبناسبة ق���دوم املولود
اجلديد متمنني أن يجعله الله من الكرام البررة.
{ تهنئ أس��رة كلية اللغة العربية ممثلة في قسم

من أبناء الدنيا  ،فاليوم عمل وال
ح��س��اب وغ����دًا ح��س��اب وال ع��م��ل .
وليحذر املسلم أعظم املثبطات عن
املسارعة في اخليرات وهما العجز
والكسل ال��ل��ذان يثمران التأجيل
وال���ت���س���وي���ف وق�����د ح�����ذر منهما
النبي صلى الله عليه وسلم وع َّلم
املؤمنني أن ي��ع��وذوا بالله منهما
تأس ًّيا به صلى الله عليه وسلم إذ
كان دعائه ( اللهم إني أعوذ بك من
العجز والكسل « وال يكون ك ً
ال على
من سواه وعالة على املجتمع ،فقد
شبه بعض الصاحلني الفقير الذي
ال ح��رف��ة ل��ه بالبومة الساكنة في
اخلراب  ،ليس فيها نفع ألحد .

تشكيل اللجنة العليا للجوائز واللجان الفرعية،
تصميم االس��ت��م��ارات اخل��اص��ة ب��ك��ل ج��ائ��زة [
استمارات  :التقومي  ،التحكيم  ،احملكمني...
ال����خ] ،أي أش��ي��اء أخ���رى ض���روري���ة حتتاجها
اجلوائز.
ً
ثالث ًا :تستعني اللجنة مبن تراه معينا لها في
أداء مهمتها .
رابعـــ ًا :ترفع اللجنة تقريرها ملدير اجلامعة في
خالل أسبوعني من تاريخه

النحو والصرف واللغة الدكتور عبد الرحمن يوسف
مبناسبة نيله درجة الدكتوراة والل َه تسأله أن ينفع
به وينتفع بها .
{ أسرة نور املثاني تعزي الدكتورة نادية عبد العظيم
في وفاة والدة زوجها الزبير أحمد حسن لها الرحمة
وألهم ذويها الصبر وحسن العزاء.
{ أس��رة قسم العالقات العامة واإلع�لام يتضرعون
للمولى بأن يشفي وال��دة األستاذ محمد أحمد عمر
بكلية الدعوة واإلعالم.
{ أسرة كلية الدعوة واإلعالم يتضرعون للعلي القدير
أن يشفي والدة األستاذة الفاضلة حواء حمد.
{ تنعي أسرة كلية الدعوة واإلعالم عم األخ األستاذ
مهدي عبد السالم سائلني الله له القبول واملغفرة.
{ حتتسب إدارة اجلامعة الدكتور عبد الله بشير
سائلني الله له القبول واملغفرة.

مفهوم أن الثانوية يديرها خريجون جامعيون
لم يكونوا من الوفرة مبكان كمدرسني ذوي
خبرة ف��ي نهاية س��ن��وات ثمانينيات القرن
املاضي مما عطل مدارس كثيرة متوسطة إلى
يوم الناس هذا بال عمل فقد كانت هذه الطفرة
سابقة لثورة التعليم العالي.
ثم األفدح هو وضوح هبوط املستوى عما كان
عليه فيما قبل تطبيق نظام الثماني السنوات
 ...ول��ك��ن م��ا احل���ل ؟! ...احل���ل ه��و املدرسة
املشتركة  ...كيف ؟!.
اخل��روج من هذا امل��أزق على طريقة الفقهاء
حني يتعارض الدليالن في مسالة فال يحكم
بدليل وي��ت��رك اآلخ���ر ،فاجلمع ب�ين الدليلني
أولى:
فنرجو أن يجمع بني محاسن توسيع قاعدة
التعليم وتوفير الصرف على البنية التحتية
بدمج املرحلتني ورف��ع سن التعليم اإللزامي
باعتبارها مكاسب (م��درس��ة األس���اس ذات
الثماني السنوات) جتب احملافظة عليها وبني
حتسني اإلدارة التربوية للتعليم األساس،
والبيئة االجتماعية  ،وتنقية البيئة النفسية
لتلقي التالميذ والتلميذات للعلم وفق مقاصد
الشريعة في حفظ أنفسهم وأخالقهم ودينهم.
فاإلبقاء على املدرسة بحالها املاثل فيه ضرر
ال بد من دفعه  .وحتسني نظام إدارة مدرسة
األساس مصلحة يجب جلبها.
وذل��ك ب��إع��ادة تقسيم امل��درس��ة ال��واح��دة إلى
نظام متبع في دول أوربية كثيرة هي نظام
خمس زائدًا ثالث  .فتصير املدرسة األساسية
(امل��س��ت��وى األول) خمس س��ن��وات بامتحان
ن��ه��ائ��ي ي��ع��ادل ام��ت��ح��ان ال���دخ���ول للمرحلة
ال��وس��ط��ى .وث�ل�اث س��ن��وات ت��ع��ادل الوسطى
داخل مدرسة األساس املاثلة مبدرسة مشتركة
على أن يتم فصل السور بني املرحلتني داخل
لا ك��ام� ً
امل��درس��ة ال��واح��دة ف��ص� ً
لا إال م��ن باب
للمدرسني بينها  .وجعل مدير املدرسة مدي ًرا
للمستوى الثاني (ما يعادل املتوسطة) على
أن يكون نائبه مدي ًرا للمستوى األول أساس.
ومعلوم أنه في وزارة التربية والتعليم كثي ًرا
ما يجتمع أكثر من مدرس في مستوى وظيفي
يعادل مستوى مدير امل��درس��ة ويتم اختيار
أقدمهم ليكون هو املدير ريثما ينقل ويأتي
الذي بعده في هيئة التدريس مدي ًرا جديدًا.
إذا ال ت��وج��د مشكلة إداري��ي��ن  ،وت��ب��ق��ى أن
نقول يجب أن يخصص زي مدرسي مختلف
للمستوى األول أس��اس وللمستوى الثاني
أساس زي آخر ميكن أن يكون لون الزي نفسه
باملتوسطة القدمية مث ً
ال  ..أو غير ذلك!.
امل��ه��م م���راع���اة ال��س��ن  ،ف���ي خ��ل��ط األطفال
والصبية والطفالت والصب ّيات في مدرسة
واح��دة ،تربو ًّيا ،على أن اجللوس لالمتحان
نهاية امل��رح��ل��ة ف��ي ال��ص��ف اخل��ام��س يشكل
دافعً ا تعليم ًّيا قو ًّيا وحف ًزا للدارسني والرغبة
ب��ال��زي اجل��دي��د ميزة يتطلع إليها التالميذ
ل��ل��وص��ول بأفضل درج���ة للمستوى الثاني
أس��اس .ول��ن نخسر شي ًئا غير س��ور فاصل
وم��دي��ر م��ن��اوب وزي ج��دي��د وام��ت��ح��ان زائد
ليس إال ذل��ك .ون��ك��ون ق��د جمعنا ب�ين نظام
فقدنا محاسنه ونظام نستعيد مزاياه دون أن
نخسر ما كسبنا.
فنظام خمسة زائ�دًا ثالثة سيكون طفرة في
اإلدارة التربوية والبيئة املدرسية  ،واملنهج
التعليمي وقياس احملصول الدراسي مرتني
بد ًال من مرة واحدة  ...فه ّ
ال فعلنا؟!.

