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مركز التنمية المهنية وضمان النوعية بالجامعة ينظم:

الدورة الحتمية الرابعة لتطوير أداء األستاذ الجامعي

ثقــــافة أمنية

د .عباس حامد العالم

أنواع األمن ومسمياته

رصد :نهى حامد
نظم مركز التنمية املهنية وضمان النوعية
بجامعة القرآن الكرمي والعلوم اإلسالمية
ال�����دورة احل��ت��م��ي��ة ال��راب��ع��ة ل��ت��ط��وي��ر أداء
األستاذ اجلامعي في الفترة من الثاني من
ديسمبر إلى اخلامس والعشرين منه وذلك
بقاعة مركز التنمية املهنية وضمان النوعية
وقد أشاد أ.د .إبراهيم نورين إبراهيم أثناء
مخاطبته للدارسني مبثل هذه الدورات.
واجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن تنظيم ه��ذه ال���دورة
م��ن حيث امل���واد التي قدمت ك��ان غاية في
األهمية كما أن األساتذة الذين قاموا بتقدمي
احمل��اض��رات ه��م أه��ل خبرة وتخصص في
مجالهم وج��اءت احملاضرة األول��ى بعنوان
التكنلوجيا والوسائل في التعليم اجلامعي
أع��ده��ا وق��دم��ه��ا ال��دك��ت��ور ع��ص��ام إدري���س
كمتور احلسن واحملاضرة الثانية بعنوان
أخ�لاق��ي��ات ال��ت��دري��س اجل��ام��ع��ي ق��دم��ه��ا د.
محمد أحمد أب��اروا أم��ا احملاضرة الثالثة
ف��ق��د ج���اءت ب��ع��ن��وان ال��ن��ظ��م ال��دراس��ي��ة في
التعليم العالي أعدها وقدمها د .محمد زائد
بركة ،والرابعة بعنوان األهداف التعليمية
للدكتور محمد ي��وس��ف أح��م��د ،كما قدمت
محاضرة بعنوان دور عضو هيئة التدريس
في اإلدارة والقيادة للدكتور محمد يعقوب

محمد واحمل��اض��رة السادسة بعنوان علم
النفس التربوي قدمها الدكتور أنور أحمد
ع��ي��س��ى ،واحمل����اض����رة ال��س��اب��ع��ة بعنوان
أساليب إرشاد الطالب اجلامعي وتوجيهه
ق��دم��ت��ه��ا ال���دك���ت���ورة ج��م��ي��ل��ة ن����ور الدائم
اجلميعابي ،وقدمت محاضرة بعنوان تنمية
اإلحساس بالزمن قدمها مدير مركز التنمية
املهنية وضمان النوعية د .سليمان حامد
أح��م��د ،وأي� ً
�ض��ا قدمت ف��ي ال���دورة احلتمية
محاضرة بعنوان تأصيل القيم وإدماجها
قدمها أ .جابر إدري��س عويشة ،ومحاضرة
ب��ع��ن��وان م���ه���ارات ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي أعدها
وقدمها د.محيي الدين عبد الله حسن وأولى
احملاضرات في األسبوع الثالث في الدورة

احل��ت��م��ي��ة ال��راب��ع��ة ل��ت��ط��وي��ر أداء األستاذ
اجلامعي كانت بعنوان االعتماد وضمان
اجلودة في التعليم اجلامعي قدمها الدكتور
علي حمود علي  ،كما قدمت محاضرة عن
في التعليم عن بعد والتعليم املفتوح قدمها
أ.د.عثمان عوض السيد وأجمل محاضرات
الدورة كانت عن أساليب التدريس اجلامعي
وتطبقاته مقدمها األس��ت��اذ ال��دك��ت��ور عبد
الغني إبراهيم فقد كانت محاضرة عملية
اس��ت��م��رت ث�لاث��ة أي���ام ع��ل��ى ال��ت��وال��ي كما
قدمت محاضرة بعنوان دور اجلامعة في
خدمة املجتمع قدمها أ.د.إب��راه��ي��م نورين
إبراهيم مدير اجلامعة ،وقدم في اليوم قبل
اخلتامي محاضرة بعنوان تطوير املناهج

اجلامعية وتصميمها قدمها د.محمد علم
الدين معروف وآخر محاضرة مت تقدميها
كانت بعنوان القياس والتقومي في التعليم
اجلامعي قدمها د.محمد حمد النيل ،وأما
عن عدد الدارسني لهذه الدورة فقد بلغ اثنني
دارسا من كليات اجلامعة املختلفة
وعشرين
ً
وف��رع اجلامعة ببور ت��س��ودان واختتمت
ال���دورة ااحلتمية ال��راب��ع��ة بحضور مدير
اجل��ام��ع��ة وم��دي��ر م��رك��ز ال��ت��ن��م��ي��ة املهنية
وضمان النوعية وعميد كلية الدعوة وعميد
كلية التربية وق��د ق��دم األس��ت��اذ عبد امللك
قاسم أحمد كلمة الدارسني حيث شكر فيها
اجلامعة على ثقتها الكبير فيهم كما قدم
شكره ملدير مركز التنمية على اإلعداد املتميز
لهذه الدورة كما قدم شكره اجلزيل للدكتور
أحمد الطيب أحمد منسق البرامج باملركز
وق��دم ممثل ال��دارس�ين مبطالب متمثلة في
دورة في «بور بويينت» ،ثم أتاحت األستاذ
نهى حامد مقدمة البرنامج فرصة للدارسني
لتقدمي آرئهم ومقترحاتهم التي دارت حول
املزيد من الدورات وتخير األوقات املناسبة
لعقد الدورات مع التفريغ الكامل للدارسني
وحتدث مدير املركز عن نوعية الدورات التي
يعدها املركز وال تظهر إعالم ًّيا وفي ختام
الدورة مت توزيع الشهادات للدارسني.

مع تطور احلياة وأساليبها استحدثت
مسميات كثيرة لألمن وفروعه.منها
على سبيل املثال:األمن القومي،األمن
االق����ل����ي����م����ى،األم����ن ال�����دول�����ي،األم�����ن
ال��ع��س��ك��ري ،األم����ن ال��ب��ح��ري ،األمن
اإلج���ت���م���اع���ي ،األم�����ن اإلق���ت���ص���ادي،
األم�����ن ال����زراع����ي ،األم�����ن الغذائي،
األمن الثقافي ،األمن الصحي ،األمن
ال��ف��ك��ري ،األم���ن ال��ع��ق��دي.... ،ال�����خ....
كما برزت مفاهيم جديدة مع اختراع
أسلحة الدمار الشامل ،فصرنا نسمع
عن تعوازن الرعب وليس توازن األمن
أو ت��ب��ادل ال��رع��ب  ،واستراجتيات
الردع وسباق التسلح وحرب النجوم
وإل��ى غيرذلك من النماذج واملفاهيم
والنظريات ،وكل ذلك بحثا عن األمن.
ونبينا صلى اللله عليه وسلم يقول
(ن��ص��رت بالرعب مسيرة شهر)ومن
حديثه صلى الله عليه وسلم نفهم أن
أظهار القوة لألعداء واجب هو يعد من
عوامل النصر عليهم وإذا قرأنا هذا
احلديثمع اآلية القرآنية(وأعدوا لهم
ما أستطعتم من قوة ومن رباط اخليل
ترهبون به عدو الله وعدوكموآخرين
من دونهم التعلمونهم الله يعلمهم)
األن���ف���ال» «(6يتضح ل��ن��ا م���ال إعداد
القوة وإظهارها من أثر وأهمية في
إخافة ال��ع��دو،وم��ن هنا يتعني علينا
أن نعد العدة إلرهاب العدو ،وإذاكنا
نحن في السودان أعددنا العدة من
قبل ملا جنرءا علينا العدو اإلسرائيلي
الصهيوني في عقر دارنا .
ونواصل....

احتفاء بأعياد االستقالل المجيد
إدارة شؤون الجهاد تقيم اليوم الجهادي المفتوح
ً

دائما بئس أنا حامل القرآن إن لم أتقدم
مدير الجامعة :شعارنا ً

ن��ف��ذت إدارة ش����ؤون اجل���ه���اد بجامعة
القرآن الكرمي والعلوم اإلسالمية كرنفال
اليوم اجلهادي املفتوح وذل��ك بالتنسيق
م���ع األم���ان���ة اجل��ه��ادي��ة حل��رك��ة الطالب
اإلسالميني الوطنيني وذل��ك حتت شعار
اس َت َط ْع ُتم ِ ّمن
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}األن��ف��ال 60وق��د اح��ت��وى الكرنفال على
فرق إنشادية وعرض عسكري وكلمات من
قيادات العمل اجلهادي من داخل اجلامعة
وخ��ارج��ه��ا إض���اف���ة إل���ى ت��ك��رمي وعرض
بروجكتر وجاء ذلك برعاية كرمية من أ.د
إبراهيم ن��وري��ن إبراهيم مدير اجلامعة
موضحا أن اجلهاد
الذي خاطب الكرنفال
ً
ذروة سنام األمر وهو فريضة فرضها الله
ماض إلى يوم القيامة لذا جاء
علينا وأنه
ٍ
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اهتمام جامعة القرآن الكرمي بأمر اجلهاد
وهي جامعة اللوح احمل��وظ التي تنطلق
آياته بينات لتحثنا على اجلهاد وأكد أن
جامعة القرآن الكرمي تعي دورها في ظل
هذه املدافعة التي تشهدها األمة اإلسالمية
يوما عن اجلهاد
ولذلك لم تتقاعد ولم تتردد ً
وإعداد املجاهدين إمتثا ًال ألمر الله تعالى
اس َت َط ْع ُتم ِ ّمن ُق� َّ�و ٍة َومِ ن
َ
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فخرجت اجلامعة وأعلنت التدريب بكامل
منسوبيها إ ّال من أبى ذاك� ًرا أن شعارهم
دائما «بئس أنا حامل القرآن إن لم أتقدم»
ً
وأنهم يعملون على غرس هذه القيم في
ن��ف��وس ال��ط�لاب مبي ًنا اه��ت��م��ام اجلامعة
باملجاهدين ورعايتهم وأن هذا من رسالة
اجلامعة وأوصى الطالب والقائمني على
أمر اجلهاد أال يهملوا إخوانهم فهم من
خيرة الناس وأنهم أهل القرآن وأكد أ.د
إبراهيم ن��وري��ن مضي اجلامعة ف��ي أمر

هيئـــة التحــــرير :
حممـــد جعفـــر نــايــل
ق�سمــــة �أحمــــد خليفــة
نهى حــامد عبد الرحمن
بحيـرة ال�ضــو العـاقــــب
بهجـــة جبـــريــل عيــــ�سي

اجلهاد ق��ائ� ً
لا»:إن دع��ا الداعي فلن يبقى
منا رجل باجلامعة» كما خاطب الكرنفال
أ.حمزة مدير إدارة ش��ؤون اجلهاد الذي
أوضح أن مائة وخمسني شهيدًا من شهداء
اجلامعة مت تسكينهم في منظمة الشهيد
االحتادية وأن اجلامعة آلت أن تتواصل
م��ع أس���ر ال��ش��ه��داء وأن��ه��ا ت��ق��وم برعاية
تلك األسر بالتتضامن مع األمانة العامة
للجهاد ورح��ب األس��ت��اذ حمزة بالطالب
اجل���دد ف��ي جامعة اجل��ه��اد واالستشهاد
وأوض��ح أن اجلامعة أغلقت أبوابها في
بداية التسعينيات وذهب كل منسوبيها
إل����ى م���س���ارح اجل���ه���اد م��ش��ارك��ة ف���ي كل
ألوية الدفاع الشعبي وأن للجامعة سندًا
دعو ًّيا في معسكرات التدريب والتأصيل
وأع��ل��ن ج��اه��زي��ة اجل��ام��ع��ة ب��ك��ل كتائبها
موضحا أن
وألويتها للدفاع عن الوطن
ً
اجلهاد ال يعرقل العملية األكادميية بل
كل املجاهدين كانوا من املتفوقني وقدم

ممثل الدفاع الشعبي أ.الباقر أحمد احلاج
كلمته م��وج��هً ��ا رس��ال��ة جل��ام��ع��ة القرآن
الكرمي والعلوم اإلسالمية بقوله»:خذوا
حذركم وأسلحتكم» وأنها رسالة القيادة
معر ًبا عن سعادتهم ورضائهم مبا تقوم
ب���ه إدارة اجل��ام��ع��ة وط�لاب��ه��ا وب�ي�ن أن
أكبر قاقلة ُسيرت من الدعاة إلى مناطق
العمليات كانت من جامعة القرآن الكرمي
وأكبر القوافل في املركز العام جاءت من
هذه اجلامعة وأن املجاهدين في هجليج
واجل��ب��ال الشرقية وت��ل��ودي يسألون عن
اجلامعة واحمل��اض��ري��ن ال��ذي��ن ذه��ب��وا مع
تلك القوافل وأوضح أن الدفاع الشعبي لم
يخسر على تلك القوافل فقد مت جتهيزها
ب��ال��ك��ام��ل م���ن داخ����ل اجل��ام��ع��ة وب�ي�ن أن
اجلامعة قد جمعت بني السنام واللسان
ودع��ا ك��ل م��ن فاته ش��رف حترير هجليج
أال ي��ض��ي��ع ف��رص��ة ك�����اودا وأوص�����ى في
ختام حديثه بالتضرع لله تعالى لنصرة

مقــــر ال�صحيفـــة
الت�صحيــح اللغــوي:

د .خالد عبد اهلل علي

�أم درمان �شارع املوردة
ت 86/460018 :

E-mail:c.m.training@hotmail.com

املجاهدين وخاطب أ .الطاهر ممثل عمادة
موضحا أن هذا
شؤون الطالب الكرنفال
ً
اليوم يحرك في النفوس ج��ذوة اجلهاد
التي ينبغي أال تنطفئ إل��ى ي��وم القيامة
وذكر أن العداء لإلسالم لن يتوقف لذلك
أق��ر اإلس�ل�ام اجل��ه��اد على ل��س��ان سيدنا
محمد صلى الله عليه وسلم وأع��رب عن
م���دى س��ع��ادت��ه ب��وج��ود م��ج��اه��دي��ن على
اس��ت��ع��داد ل��ل��ذود ع��ن ال��وط��ن متمن ًيا أن
يستمر ذلك وسط الشباب والطالب وعبر
أ.إبراهيم يس ممثل دائرة شؤون اجلهاد
االحتادي بالقطاع العام عن مدى سعادته
باليوم اجلهادي سائ ً
ال املولى عز وجل أال
تنقطع هذه التجربة عن اجلامعة وأن تتم
احملافظة على هذا اإلرث وداع ًيا الطالب
موصحا أن��ه��ا سنة ال��ل��ه تعالى
للجهاد
ً
في األرض وأن��ه ما ت��رك ق��وم اجلهاد إال
ذلوا واجلدير بالذكر أنه مت تقدمي عرض
عسكري للمجاهدين أثناء الكرنفال.

اجلمـــــــع الإلكرتوين

و الإخــراج الفــــني

الطـــابعــــون :

دار جامعـــــــــة
القر�آن الكرمي للطباعة

