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فاطمة الفكي مسؤولة شؤون الطالبات يف ضيافة (نور المثاين):
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تهتـم الوحــدة بتكـريـم
المتفـوقـات دراسي ًّـا والمـوهـوبـات
ال يخفى على أحد من الناس أهمية شؤون الطالبات
ودوره���ا ف��ي اجل��ام��ع��ات ,فاملرشد الطالبي ه��و صديق
الطالب األول وأب���وه الثاني وأخ���وه العاني ومربيه
املتعافي ,واإلرش����اد بجميع ف��روع��ه يهدف إل��ى خدمة
امل��س��ت��رش��د (ال��ط��ال��ب) ف��ي أي م��ج��ال س����واء أك����ان في
الناحية الدينية وهو األمر املقدم في التربية من خالل
اإلرش����اد ال��دي��ن��ي أم ف��ي امل��ج��ال امل��ع��رف��ي والتحصيلي
من خالل اإلرش��اد التعليمي أو من الناحية املهنية في

املهن واحل��رف واألع��م��ال من خ�لال اإلرش��اد املهني
أو معاجلة املشاكل االجتماعية من خ�لال اإلرشاد
االجتماعي أو معاجلة الظواهر واحل��االت النفسية
من خالل اإلرشاد النفسي وغير ذلك .
 لذلك حرصت صحيفة نور املثاني على استضافةاألستاذة الفاضلة واملربية الكرمية الشيخة فاطمة
الفكي مسؤولة ش��ؤون الطالبات بعمادة الطالب
فلنبحر معها في محيط شؤون الطالبات.

حوار :نهى حامد عبد الرحمن

تـوحيـد الـزي مبـوا�صفــات �إ�ســـالميــة متـزنــة ي�ضمــن لنـــا طــالبـــات علـى خلــق وديــن
{ حديثنا ع��ن ت��أري��خ تكوين وحدة
ش����ؤون ال��ط��ال��ب��ات ب��ج��ام��ع��ة القرآن
الكرمي؟
نحمد الله حمدًا كثي ًرا ونستعني به
ونستهديه  ،فعن احلديث عن وحدة
ش���ؤون ال��ط��ال��ب��ات ف��ه��ي وح���دة تالزم
قيامها م��ع إن��ش��اء اجلامعة ,وتعاقب
عليها ع��دد م��ن األخ����وات ن��ذك��ر منهن
األخ��ت األس��ت��اذة إح��س��ان كامل رحمة
الله عليها وقد تركت بصماتها وجهدها
املقدر في هذه الوحدة ,وكذلك األخت
ال��دك��ت��ورة ن��ادي��ة عبد العظيم مديرة
املركز احلالية ,وعدد من األخوات قدمن
الكثير فبارك الله فيهن.
{ م��ام��ه��ام وح���دة ش���ؤون الطالبات
واختصاصاتها أستاذة ؟
م���ن م��ه��ام ال���وح���دة إع�����داد النشرات
وامل���ط���ب���وع���ات وت����ك����رمي الطالبات
امل��ث��ال��ي��ات وذوات ال��س��ل��وك املتميز
وتكرمي املتفوقات دراس ًّيا وتشجعهن
على االستمرار وحثهن على التمسك
بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه
وس��ل��م ,ورع��اي��ة الطالبات املوهوبات
ف���ي امل����ج����االت امل��خ��ت��ل��ف��ة ع���ن طريق
تنمية مواهبهن باملشاركة الفاعلة في
األنشطة ذات الصلة بنوع املوهبة لدى
الطالبة  ,وإضافة إلى ذلك تهتم الوحدة
مبشاكل الطالبات االقتصادية ,سواء
رسوما دراسية أو مصروفات
أكانت
ً
يومية واملشاكل السلوكية والتنسيق
م��ع إدارة الصندوق القومي إلسكان
الطالبات وكفالتهن إضافة للمشاكل
النفسية واملرضية واحلوادث الطارئة
بالنسبة للطالبات (ح���وادث احلركة
وغيرها).
{ أستاذة فاطمة قضية توحيد زي
الطالبات وتخصيص لون محدد لكل
علما بأنك صاحبة
جامعة ما رأيك فيهاً ,
مبادرة في مثل هذا املوضوع؟
أرى أن���ه م���ن األف���ض���ل ت��وح��ي��د الزى
اجلامعي خاصة في الوقت احلاضر,
ألن األزي�����اء أص��ب��ح��ت ف���ي غالبيتها
نوعً ا من االستعراض ,وهذا يولد عند
الطالبات بعض العقد فتظهر املقارنة
ب�ين ه��ذه وت��ل��ك وق��د ت��ق��ود إل��ى بعض
األحقاد الطبقية ,أو رمبا تترك رواسب
ت��ول��د ف���ي ال��ط��ال��ب��ة ب�����وادر بالشعور
ب��ال��دون��ي��ة ,ف��ب��د ًال م��ن تخريج طالبات
ل��دي��ه��م قضية وه��م��م ن��خ��رج طالبات
يعانني من أمراض اجتماعية ال حتمد
ع��ق��ب��اه��ا ,فتوحيد ال���زى ب��ل��ون محدد
وش��ك��ل م��ع�ين وم��واص��ف��ات إسالمية
متزنة يضمن لنا طالبات على خلق
ودي���ن أي��ن��م��ا ت��وج��ه��ن يحملن رسالة

دور كبير
التحاد
الطالبات في
تفعيل قضية
الزي الموحد
اجلامعة ,ونحن جامعة رسالية
إذا طبقنا ذلك فسنكون قد أطعنا ربنا
بأن جعلنا ثوب طالباتنا ثو ًبا إسالم ًّيا
تنطبق فيه جميع املواصفات الشرعية,
وكذلك نصبح بتوحيد الزي قد أطعنا
والة أمورنا فرئيس اجلمهورية أصدر
قرا ًرا بتوحيد الزي جلميع اجلامعات
ال��س��ودان��ي��ة,وذل��ك بخطاب م��ن وزارة
التعليم العالي جلميع اجلامعات.
{ في رأيك ما األشياء الواجب توفرها
ليصبح ذلك احللم حقيقة (طالبة حتمل
شعار اجلامعة في لون زيها )
تقول األس��ت��اذة فاطمة لتنفيذ ذل��ك ال
بد من تضافر جميع اجلهود بد ًءا من
إدارة اجلامعة وانتهاء بإقناع الطالبة
واعتزازها بأن حتمل شعار اجلامعة
حتى وه��ي خ��ارج اجلامعة ,إ ًذا الهم
يجب أن يكون همنا جميعً ا وليس هم

شؤون الطالبات فقط وال بد من مناقشة
األم��ر في مجلس اجلامعة  ،ولالحتاد
دور كبير في تفعيل هذه القضية فهو
قادر على التغير نحو األفضل.
{ أس��ت��اذه فاطمة ال ش��ك أن شؤون
الطالبات والنشاط الطالبي هما وجهان
لعملة واحدة ,فما رأيك في ذلك؟
نعم أوفقك الرأي فكل منهما يقوم بدور
تربوي وكالهما يتعامل مع الطالب,
وبالنظر إلى أهداف التوجيه واإلرشاد
وأه��داف النشاط الطالبي جند تواف ًقا
ك��ب��ي � ًرا ف��امل��رب��ي ال��ط��ال��ب��ي يسعى إلى
ت��وج��ي��ه ال��ط��ال��ب وإرش�����اده وي��ب�ين له
طريقه الصحيح حتى يسير على هداية
وب��ره��ان ف��ي حياته العلمية ,وتتابع
قولها وإن��ن��ا نرجو اخلير الكثير في
طالبات اجلامعة فهن بانيات املجتمع
لغد مشرق لذلك يجب توجيههن من
جميع ال��ن��واح��ي الدينية واألخالقية

أهمس في أذن كل
طالبة بأن الجامعة
فيها خير الدنيا
واآلخرة فال تقرك
كثرة الهالكين

�أمتنى �أن �أرى طالبات اجلامعة
قر�آ ًنا مي�شي بني النا�س يف زيهن و�سلوكهن

التأكيد على
أن طالبات
الجامعة
هن بانيات
مجتمع الغد
والتربوية وكذلك االجتماعية
وال��ن��ف��س��ي��ة وذل���ك م��ن خ�ل�ال الندوات
واحمل��اض��رات واألس��ت��اذ ال��ق��دوة قدوة
في كل شيء في شكله ولبسه وأسلوب
ح��ي��ات��ه ألن��ن��ا ننشد اجل��ي��ل الرسالي,
وك��ذل��ك ميكن توجيه الطالبة بغرس
مفاهيم احلضارة اإلسالمية وتعزيزها
فهي حتثها على مكارم األخالق.
{ م���ا امل��ش��اري��ع ال��ت��ي مت تنفيذها
وإجنازها أستاذة فاطمة وما الطموحات
التي تسعني لتحقيقها؟
أو ًال  -الهم األول ه��و أننا نعتبر كل
طالبة ف��ي جامعة ال��ق��رآن ال��ك��رمي هي
ابنتنا مما يجعلنا نغير عليها غيرة
األم على ابنتها وأمتنى أن أرى طالبات
اجلامعة قرآ ًنا ميشي بني الناس في
زي��ه��ن وس��ل��وك��ه��ن وح��ت��ى أخطائهن,
ثان ًيا  -توفير كل املعينات التي توصل
الطالبة للمستوى الذي ترجوه سواء
أك���ان ذل��ك بتوحيد أو توفير احلياة
االقتصادية الكرمية للطالبة والسكن
واملريح.
وهنالك الكثير من الطموحات
لكن ما سبق أهمها.
{ ما أبرز اإلجنازات لشؤون الطالبات
في هذا العام؟
هنالك العديد م��ن اإلجن����ازات نفذتها
وح���دة ش���ؤون ال��ط��ال��ب��ات منها تكرمي
الطالبات املتفوقات وأقامت املناقسات
الرياضية بكل أنواعها والتي أبرزت
ً
وأيضا قمنا بنفرة
إبداعات الطالبات,
دعوية داخل القاعات بتعاون مع إدارة
املركز واستقبال الطالبات اجلديدات
واإلشراف على دورة التحفيظ وإسكان
الطالبات خالل الدورة واإلشراف على
ال��رق��م الوطني إض��اف��ة للعمل املعتاد
ل���ش���ؤون ال���ط���ال���ب���ات م���ن مواجهات
املشكالت اليومية وغيرها.
{ ما أهم العقبات التي تقف في طريق
خططكم؟
أه���م ال��ع��ق��ب��ات ه��ي ال��ت��م��وي��ل أو عدم

توفر التمويل الكافي لتنفيذ اخلطط,
وع���دم ت��وف��ي��ر وس��ي��ل��ة ت��رح��ي��ل (عربة)
إلس��ع��اف الطالبات وتنفيذ البرامج,
وقلة فرص السكن للطالبات مما أدى
إلى إفراز كثير من املشكالت وذلك لعدم
وجود قناة رسمية تربط بني الصندوق
واجلامعة ,وضيق املساحات ملمارسة
ال��ن��ش��اط ال��ري��اض��ي رغ���م أن اجلامعة
وف���رت العديد م��ن امل��ع��دات الرياضية
ولكن لم توفر الزي الرياضي (الشرعي)
ملمارسة بعض املناشط كالسباحة.
{ أس��ت��اذة فاطمة م��ق��ارن��ة اجلامعة
باجلامعات الصديقة والشقيقة داخل
السودان وخارجه هل أنت راضية عن
أداء هذه الوحدة؟
ت��ق��ول احل��م��د لله راض��ي��ة ف��ي جوانب
حيث إن الطالبة في هذه اجلامعة جتد
«االهتمام واملتابعة واألخذ والرد معها
في كثير من اجلوانب ,وغير راضية في
جوانب ذكرتها في املعوقات.
{ أخي ًرا نشكرك أستاذة فاطمة ونعطيك
الكلمة األخيرة ماذا أنت قائلة؟
أح���م���د ال���ل���ه ال�����ذي ه��ي��أ لنا
صحيفة بهذا املستوى تسلط الضوء
على زواية كانت مخفية عن الكثيريني
وه���ي زاوي�����ة م��ه��م��ة ث���م أوج����ه كلمة
وأهمس في أذن كل طالبة « بأن في هذه
اجلامعة خير الدنيا واآلخرة فال تقرك
كثرة الهالكني.

نبذة عن الضيفة
االسم :فاطمة الفكي أحمد
م���ك���ان امل����ي��ل�اد :والي�����ة اجلزيرة
احلالوين قرية طيبة القرشي
امل����راح����ل ال����دراس����ي����ة :كوستي
الثانوية بنات
جامعة أم درمان اإلسالمية  -قسم
اخلدمة االجتماعية
دبلوم تربية جامعة اجلزيرة
عملت ب����اإلدارة العامة للسجون
باملقرن -اختصاصية اجتماعية
اإلدارة ال����ع����ام����ة للسجون
منطقة جن���ران باململكة العربية
السعودية.
عملت معلمة مبدارس السعودية.
ث���م مت ت��ع��ي��ن��ي ب��ج��ام��ع��ة القرآن
الكرمي والعلوم اإلسالمية وحدة
شؤون الطالبات.
اآلن مديرة وحدة شؤون الطالبات
باجلامعة.

