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هيئة التحرير

االفتتاحية

مــن جديــد تــرب منصــة أُريــد للعلــاء والخــراء والباحثــن الناطقــن بالعربيــة 

ــذي  ــابع ال ــدويل الس ــي ال ــا العلم ــجل محفله ــد؛ إذ س ــق جدي ــع تأل ــداً م موع

ــام  ــواب واســعة أم ــح األب ــا، نجاحــاً باهــراً وفت ــم تنظيمــه عــن بعــد الكرتوني ت

بيئــة البحــث العربيــة وباحثيهــا لتلقــي ســيل مذهــل مــن املعلومــات العلميــة 

ــه.  ــه وندوات ــل وورش ــرات املحف ــام مؤمت ــة اي ــدار خمس ــى م ــا ع ــي ضخته الت

ــن  ــخُة م ــذه النس ــز، وه ــد وتتمي ــة أُري ــي منص ــٍد ترتق ــٍل جدي ــع كل محف وم

املحفــل متيــزت برعايــة أكــر مــن )60( جامعــٍة وجمعيــة متخصصــة، فضــا عــن 

ــون رؤســاَء جامعــاٍت يف دول  ــن ميثل ــوف الــرف الذي ــة مــن ضي ــة الطيب النخب

عربيــة واســامية، وصــوال إىل تحقيــِق تظاهــرٍة علميــة مبعيــة نحــو 2500 باحــٍث 

ــندا  ــكلن س ــٍة مش ــواٍء علمي ــر يف أج ــر األث ــوا ع ــة، التق ــة العربي ــٍق باللغ ناط

ــار  ــَل بالنه ــل اللي ــي تواص ــة الت ــوادر الصحي ــاء والك ــاِء والعل ــم االطب إلخوانه

لرعايــة ضحايــا جائحــة كورونــا ويســعون حثيثــا إلنقــاذ البريــة مــن خطــر هــذا 

ــه بعــون مــن اللــه وتوفيقــه.  ــاء بالتوصــل اىل عــاج ناجــع ولقــاح دافــع ل الوب

لقــد كان هــذا املحفــل بنســق تنظيمــه الســلس وحجــم املشــاركة الكبــر 

ــات  ــع اتفاقي ــامية اىل توقي ــة واالس ــات العربي ــابق الجامع ــزا يف تس ــه متمي في

بالعربيــة  الناطــق  بالباحــث  ترتقــي  أن  شــأنها  مــن  املنصــة  مــع  علميــة 

ــث  ــة البح ــن ماكن ــزءا م ــون ج ــي يك ــزه ل ــة تحف ــات علمي ــه مناخ ــر ل وتوف

العلمــي العاملية،مثلــا تحفــز ايضــا الجامعــات لاســتفادة القصــوى مــن 

ــه  ــا يعني ــة وم ــا مجاني ــي مبجمله ــد وه ــة أُري ــا منص ــي تقدمه ــات الت الخدم

ذلــك مــن اختصــار للجهــد والتكاليــف يف زمــن يعــاين فيــه العــامل بــأرسه 

كورونــا. فايــروس  تداعيــات  خلفيــة  عــى  خانقــة  اقتصاديــة  ازمــة  مــن 

خاصــة القــول: إن منصــة أُريــد، بعــد أن وصــل عــدد الباحثــن املنضويــن 

ــامل  ــارزا يف ع ــا وب ــا مه ــوم رق ــت الي ــف، أضح ــا الـــ ) 60 ( أل ــت خيمته تح

املنصــات العلميــة الرقميــة العامليــة وتفردهــا بتنظيــم املحافــل العلميــة 

ــلوب  ــد، وباس ــن بع ــات ع ــة االختصاص ــرات متنوع ــم مؤمت ــي تض ــة والت الدولي

تنظيــم حديــث ومتطــور يجعلهــا بــا منــازع املــاذ االمــن الــذي يوفــر للباحثــن 

الناطقــن بالعربيــة اينــا كانــوا بيئــة بحثيــة آمنــة ومتطــورة، وال شــك أن 

قــادم االيــام سيشــهد املزيــد مــن النجاحــات للمنصــة ال لــيء إال ألن القامئــن 

عليهــا يعملــون بصمــت واخــاص يبتغــون مبــا يقومــون بــه رىض اللــه ســبحانه 

وتعــاىل وخدمــة االنســانية مبــا ميلكونــه مــن طاقــات وإمكانــات خاقــة.

المحفل السابع.. تألق جديد لـ ) ُأريد (
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أخبار ونشاطات المنصة صدى ُأريد

أُريــد  منصــة  نظمــت  الافــت  النجــاح  مــن  أجــواء  وســط 
للعلــاء والخــراء والباحثــن الناطقــن بالعربيــة وعــى مــدى 
املحفــل  فعاليــات   )  2020  /  11  /  15 11ـ   ( أيــام  خمســة 
العلمــي الســابع عــن بعــد مبشــاركة أكــر مــن 2500 باحــث 
تفاعلــوا يف ســتة مؤمتــرات علميــة متنوعــة تضمنهــا املحفــل.
وشــهدت جلســتا االفتتــاح واالختتــام للمحفــل حضــوراً رفيــع 
العربيــة  الجامعــات  رؤســاء  مــن  بالعديــد  متثــل  املســتوى 
والبحــث  العــايل  التعليــم  وزارات  عــن  وممثلــن  واإلســامية، 
ــن  ــة م ــة طيب ــة ونخب ــدول العربي ــن ال ــر م ــدد كب ــي، لع العلم
مســاعدي رؤســاء الجامعــات وعمــداء الكليــات، فضــا عــن حضــور 
ــة  ــاء االمان ــة، وأعض ــدة للمنص ــارية املوح ــة االستش ــس اللجن رئي
العامــة للمنصــة ومئــات الضيــوف مــن مختلــف أرجــاء املعمــورة.
وألقــى الدكتــور ســيف الســويدي مؤســس منصــة أُريــد ورئيســها 
التنفيــذي كلمــة يف افتتــاح املحفــل شــدد فيهــا عــى أهميــة هــذا 
املحفــل يف تطويــر بيئــة البحث العلمــي للباحثن الناطقــن بالعربية 
ودفعهــم لزيــادة نتاجهــم البحثي وترصينــه علميا، وفيــا يأيت نصها:

 بسم الله الرحمن الرحيم 
مل  مــا  االنســاَن  علّــَم  بالقلــم  علّــم  الــذي  للــه  الحمــد 
املُعلّــِم  النبــيِّ  رســوله  عــى  والســاُم  والصــاُة  يعلــم، 
 : وبعــد   ، والِقــَدِم  الَســبِْق  أويل  وصحبــه  آلــه  وعــى 
واملناصــب االلقــاِب  حفــِظ  مــع  الكريــم  الحضــوُر  أيهــا  فيــا 

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته 
ــِة  ــاِء منص ــع أعض ــي م ــي الرقم ــُل العلم ــا التواص ــعدنا ويرسن يُس
أُريــد للمــرة الســابعة يف فعاليــاِت املحفــِل العلمــي الــدويل تحــت 
والــذي  لارتقــاء«   آفــاق  الرقمــي  العلمــي  »التواصــل  شــعار 
ــروٍف  ــاٍت وظ ــل تحدي ــة يف ظ ــرٍة علمي ــٍة وغ ــإرادٍة صلب ــد ب يُعق
يف  الحركــة  تعطيــُل  ومنهــا  كورونــا،  جائحــُة  فرضتهــا  قاســية 
ــوا. ــوا أن يُّعطل ــم أب ــَل العل ــّن أه ــدول، ولك ــن ال ــات وب املجتمع

أيها الحضور الكريم: 
مــع كل محفــٍل جديــٍد نرتقــي ونتميــز، وهــذه النســخُة مــن 
وجمعيــة  جامعــٍة   )60( مــن  أكــر  برعايــة  متيــزت  املحفــل 
متخصصــة، فضــا عــن النخبــة الطيبــة مــن ضيــوف الــرف 
واســامية،  عربيــة  دول  يف  جامعــاٍت  رؤســاَء  ميثلــون  الذيــن 
ــٍث  ــو 1600 باح ــة نح ــة مبعي ــرٍة علمي ــِق تظاه ــوال إىل تحقي وص
ناطــٍق باللغــة العربيــة، يلتقــون عــر األثــر يف أجــواٍء علميــٍة 
ــة  ــوادر الصحي ــاء والك ــاِء والعل ــم االطب ــندا إلخوانه ــكلن س مش

ُأريد تقطف نجاحًا جديدًا عنوانه المحفل العلمي السابع 
2500 باحث وتفاعل منقطع النظير مع مؤتمرات المحفل وورشه

صدى ُأريد/ متابعة خاصة

التــي تواصــل الليــَل بالنهــار لرعايــة ضحايــا جائحــة كورونــا 
ويســعون حثيثــا إلنقــاذ البريــة مــن خطــر هــذا الوبــاء بالتوصــل 
اىل عــاج ناجــع ولقــاح دافــع لــه بعــون مــن اللــه وتوفيقــه. 
ــات  ــابقة لفعالي ــس الس ــِخ الخم ــم النس ــى تنظي ــا ع ــد اعتدن لق
ــراء  ــاء والخ ــع العل ــارش م ــكٍل مب ــدويل بش ــي ال ــل العلم املحف
نســخة  كلَّ  ترافــُق  وكانــت  بالعربيــة،  الناطقــن  والباحثــن 
مــن هــذه النســِخ الخمــس نســخٌة إلكرتونيــة، ولكــنَّ املحفــَل 
الــدويلُّ  العلمــيُّ  املحفــُل  ســيكون  املــرة  وهــذه  الســابق 
بكاملــه عــن بُعــد )عــر اإلنرتنــت( نتيجــة للظــروف الحاليــة 
وستســتمر  وإياكــم،  اللــه  عافانــا  كورونــا،  بوبــاء  املتعلقــة 
فعالياتُــه خمســَة ايــام  )11 -15( مــن شــهر نوفمــر الجــاري.
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أخبار ونشاطات المنصةصدى ُأريد

أيها الحضور الكرام 
املحفــُل العلمــيُّ الــدويلُّ هــو ِوعــاٌء ِعلمــيٌّ خــاصٌّ بالعلــاء والخراء 
والباحثــن الناطقــن بالعربيــة، يســتوعُب مــا ميكنهــم القيــام بــه من 
ــُق  ــٍة، تُحقِّ ــٍة، وتواصلي ــٍة، وفكري ــٍة، وثقافي ــاٍت علمي أنشــٍطة وفعالي
الفائــدَة للحركــة العلميــة للناطقــن بالعربية يف ضوء ما أقــرّه أعضاُء 
اللجنــِة التحضريــِة لهذا املحفــل  من قيٍم، ورســالٍة، ورؤية وأهداف.
يضــمُّ املحفــُل طيًفــا واســًعا مــن املؤمتــرات الدوليــة مبحــاور 
متعــددة، وكذلــك جملــة مــن املحــارضات، والــدورات، وورش 
العمــل موزعــًة عــى مــدار خمســة أيــام، وســتنر البحــوُث 
املميــزُة بعــد انتهــاِء فعاليــاِت املحفــل يف مجــات علميــة مصنفــة 
يف ســكوبس، وبعضهــا يف مجــات منصــة أُريــد الدوليــة املحكمــة.

املحفــُل بنســخته الســابعة تنظمــه ثــاُث جامعــات حكوميــة، 
ــُة  ــا، والجامع ــن يف ماليزي ــن العابدي ــلطان زي ــُة الس ــي: جامع وه
الجزائــر. يف  التبــي  العــريب  وجامعــة  العــراق،  يف  العراقيــة 
وحــل فيــه ضيــوُف رشٍف مــن وزارة التعليم العايل يف دولة فلســطن 
ووزارة التعليــم العــايل والبحــث العلمــي يف العــراق وضيــوف رشف 
ميثلــون رؤســاَء الجامعــات املنظمــة والراعيــة لهــذه النســخة، 
وتفاصيلهــم مذكــورة يف املوقــع الرســمي للمحفــل العلمــي الــدويل. 
ويســتهدف املحفُل تســعًة وخمســن ألــف باحٍث، وعــامٍل، وخبرٍ من 
أعضاء منصة »أُريد«، وبلغ عدُد املسجلن فيه إىل اآلن 1200ُمشارك.

يرغــب  مــن  لــكل  متاحــٌة  املحفــل  فعاليــات  املشــاركَة يف  إّن 
ــوة  ــن االن دع ــن م ــد أو رشط وميك ــتفادة دون قي ــور واالس بالحض
مــن يهمــه محــاور وفقــرات املحفــل لجميــع منتســبي جامعاتكــم . 
لقــد تــم تخصيــص 3 قاعــات الســتيعاب فعاليــات املحفــل والتــي 
ســتعقد بالتــوازي وميكــن ان يختــار املشــارك مــا ينفعــه و يهمــه من 
ــٍة  هــذا الطيــف الواســع املتنــوع مــن الخــراء يف تخصصــاٍت علمي
ــة. ــانية واالجتاعي ــوِم اإلنس ــة، والعل ــوِم التطبيقي ــٍة، يف العل متنوع

 21 رحــاب  مــن  رئيســين  متحدثــن  املحفــُل  يضــم 
واالســامية. العربيــة  الــدول  خارطــة  عــى  موزعــة  جامعــًة 

أيها الحضور املبارك 
ــة ملنصــة  ــة العام ــن األمان ــًة ع ــي، ونياب ــن نف ــًة ع ــي أصال يرفن
ــًة لهــذه  ــدويل أن نكــون خيمــًة جامع ــد وللمحفــل العلمــي ال أُري
ولهــذه  واملتميــزة  الرائــدة  واألكادمييــة  العلميــة  املؤسســات 
القامــاِت العلميــِة الواعيــة، ومــن واجبــي أن أتقــدم بالشــكر 
الجزيــل للجامعــات املشــاركة بهــذا املحفــل لرئيســها واملســاعدين 
ــرات  ــاء املؤمت ــا، وإىل أمن ــية ولطلبته ــات التدريس ــداء والهيئ والعم
ــاركون يف  ــن يش ــات الذي ــوات الباحث ــن واألخ ــوة الباحث وإىل األخ
ــارية  ــات االستش ــه وإىل الهيئ ــن ل ــل واملتابع ــذا املحف ــات ه فعالي
ــا وراء  ــة م ــة العامل ــان التنفيذي ــة وإىل اللج ــيقية يف املنص والتنس
الكواليــس )اللجنــة العلميــة، اللجنــة االستشــارية، اللجنــة اإلعاميــة 
، اللجنــة التنســيقية(، ووصــل عدُدهــم أكــر مــن 100 شــخص 
يف  وبــارك  أعالهــم،  اللــه  وتقبــل  الكريــم،  لشــخصهم  تحيــة 
ــات  ــر اىل الجه ــدَم بالشــكر والتقدي ــي أن أتق جهودهــم، وال يفوتن
الراعيــة واملســاندة لهــذه النســخة مــن املحفــل الــذي ميثــل جــرسا 
للتواصــل العلمــي الفعــال بــن الباحثــن افــرادا ومجموعــات، 
ــة ورشكاُء  ونحــن وإياكــم رشكاُء يف تحمــل هــذه املســؤولية العلمي
ــاىل. ــه تع ــإذن الل ــدة ب ــة الرائ ــة التواصلي ــذه التجرب ــاح ه يف نج
جــاء يف األثــر: ))اْغــُد َعالـِـًا أَْو ُمتََعلِّــًا أَْو ُمْســتَِمًعا، َواَل تَُكــِن الرَّاِبــَع 

 ) ) فَتَْهلَِك
نســأل اللــه تعــاىل أن يحفــَظ الجميــَع مــن يسء األســقام ومــن رش 
هــذا الوبــاء، ونتــرع إليــه ســبحانه يف أن يرفــع هــذا البــاء عــن 

عبــاده اجمعــن برحمتــه ولطفــه .

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته  
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كــا ألقــى عــدد مــن رؤســاء الجامعــات العربيــة واالســامية كلات 
ــاد  ــة انعق ــى أهمي ــا ع ــزت جميعه ــل رك ــاح املحف ــرة يف افتت قص
املحفــل العلمــي الــدويل الســابع الكرتونيــا وتجاوز الظــروف الصعبة 
واملعقــدة التــي فرضتهــا جائحــة كورونــا وهــو مــا أكد نجــاح املنصة 
ــا  ــن طريقه ــتطيع ع ــورة يس ــة متط ــة بحثي ــر بيئ ــعيها لتوف يف س
ــي يخــدم املجتمــع ويســهم يف حــل  ــاج بحث ــم انت ــون تقدي الباحث
املشــكات الكثــرة التــي تواجــه املجتمعــات العربيــة واالســامية .
كــا شــهدت جلســة االفتتــاح عقــد نــدوة تجــارب الجامعــات 
ــتعرضت  ــي اس ــول والت ــاكل والحل ــا .. املش ــة كورون ــل جائح يف ظ
يف  تجاربهــا  واالســامية  العربيــة  الجامعــات  مــن  عــدد  فيهــا 
ــا  ــا الكرتوني ــم فيه ــون التعلي ــت أن يك ــي فرض ــا الت ــة كورون جائح
، وكانــت التجــارب املعروضــة هــي لجامعــة املايــا املاليزيــة 
ــامية  ــات االس ــة الدراس ــة وكلي ــة املاليزي ــة العاملي ــة املدين وجامع
يف ماليزيــا وجامعــة القــدس املفتوحــة الفلســطينية، وجامعــة 
وجامعــة  الفلســطينية،  االرساء  وجامعــة  العراقيــة،  الكــرخ 
وجامعــة  الفلســطينية،  فلســطن  وجامعــة  اليمنيــة،  ســيئون 
القــرآن الكريــم وتأصيــل العلــوم الســودانية، وكليــة الهندســة 
الخوارزمــي جامعــة بغــداد، وجامعــة النفــط والغــاز العراقيــة.

ــوايل  ــى الت ــي ع ــة ه ــرات علمي ــتة مؤمت ــن س ــل م ــف املحف وتأل

املؤمتــر الــدويل الســابع لاتجاهــات الحديثــة يف العلــوم االنســانية 

الســابع  الــدويل  واملؤمتــر  واالدبيــة  واللغويــة  واالجتاعيــة 

لاتجاهــات املتقدمــة يف الدراســات االســامية واملؤمتــر الــدويل 

الســابع لاتجاهــات الحديثــة يف العلــوم التطبيقيــة، واملؤمتــر الدويل 

الســابع للتنميــة املســتدامة، واملؤمتــر الــدويل الثــاين لإلعــام الرقمــي 

ــات  ــاين لتطبيق ــدويل الث ــر ال ــري، واملؤمت ــي الجاه ــة الوع وصناع

الــذكاء االصطناعــي يف  العلــوم املتنوعــة، كــا تضمــن املحفــل ايضــا 

تنظيــم أكــر مــن إحــدى عــرة دورة وورشــة عمــل تدريبيــة شــارك 

فيهــا االف الباحثــن تلقــوا خالهــا مهــارات يف تحقيــق املخطوطــات 

الوثائــق التاريخيــة واالتجاهــات الحديثــة يف مفاهيــم البحــث 

العلمــي والنــر يف املجــات العلميــة املحكمــة ومهــارات التدريــس 

الناجــح وصناعــة هويــة الباحــث ومواضيــع أخــرى متنوعــة .

وقــال متابعــون لنشــاط املنصات الرقمية العامليــة أن املحفل العلمي 

الــدويل الســابع ملنصــة أُريد أثبــت مبا ال يدع مجاال للشــك أن املنصة 

اخــذت قصــب الســبق يف تنظيــم املحافــل العلمية الكرتونيا ال ســيا 

ــا . ــا عاملي ــي فرضتهــا جائحــة كورون يف ظــل الــروف القاهــرة الت
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والباحثــن  والخــراء  للعلــاء  منصة«أُريــد«  أطلقــت 
وذلــك  للباحثــن،  تهنئــة  رابــط  بالعربيــة  الناطقــن 
 . باملنصــة  اإللكــرتويّن  العلمــّي  النــِر  قســُم  ضمــن 
ــٍة  ــاٍت علمي ــى درج ــوا ع ــن حصل ــن الذي ــة الباحث ــت املنص ودع
ــتاذ  ــاعد و أس ــتاذ مس ــوراه و أس ــتر او دكت ــام 2020  ماجس يف ع
ــع التخصصــات إىل )تســجيل بياناتهــم  مشــارك و أســتاذية يف جمي
يف إالســتارة لتهئنتهــم، وذكــر أســائهم فخــرًا بهــم، وبإنجازاتهــم 
ــد  ــة أُري ــابع مبنص ــدويل الس ــّي ال ــل العلم ــات املحف ــن فعالي ضم
وإرســال بطاقــة تهنئــة مــن املنصــة واملحفــل العلمــّي الــدويل لهم).

للتسجيل عر الرابط
https://portal.arid.my/ar-LY/DegreeCongratulations/

  Create

ــة، يرتجــم  ــدة وذات كلــات ومعــان راقي ــة جدي ــم نشــيد بحل نُظ
ــوس  ــرب النف ــعرية تط ــة ش ــابع بلغ ــي الس ــل العلم ــدف املحف ه
وتشــد االســاع لهــا تحــت إرشاف نائــب رئيــس اللجنــة االستشــارية 

العليــا أ.د أمــرة زبــر ســمبس.  
نَُخٌب يف العلِم ويف الفضِل         جاؤونا يف أجمِل وصِل

منحونا حبًّا يتسامى                      ووئاما يرفُل بالبذِل

=====

أقاًرا كانوا وبدوًرا                  وجاال يحتضُن النورا

ا ورسورا يف َجوٍّ أضفْت بهجتُُه                     إرشاقا فذًّ

=====

ِبتََحدٍّ  أبَدْوا فكرَتهم                 وثباٍت فاَض بروعتهم

ليعيدوا املجَد ويحتشدوا           يف قمِة علٍم تجمعهم

=====

يف سادِس محفٍل ابتدُروا           تقنيَة البثِّ وما اعتذروا

تدعمهم أكرُ من جهة             للعلِم  وجامعٍة حروا

=====

ومبحفِل علميٍّ دويلٍّ                  يسمو يف عزٍم متتابْع

للقمِة ليس له عنها                   بدٌل يزداُن به الواقْع

=====

أبحاٌث تُنُر وفنوُن                  ونقاٌش يف العمِق رزيُن

ُن ما سوَف يكوُن يتألُق  نهًجا ووصايا                  َويَُدوِّ

=====

َجَمَعتُْهْم دوًرا للعلِم                 مبنصِة إبداٍع تهمي

 ب« أُريُد« ِمنصاُت الدنيا          تأتمُّ وتتبُع يف ِسلِْم.

الناطقــن  والباحثــن  للعلــاء والخــراء  أُريــد  نظمــت منصــة 

ــل اإلســامي  ــة االقتصــاد والتموي ــة، وبالتعــاون مــع جمعي بالعربي

بجامعــة صبــاح الديــن زعيم بأســطنبول وبرامــج التنميــة الحضارية 

بلبنــان، الرنامــج التوجيهــي األول للباحثــن يف االقتصــاد اإلســامي.

وتضمــن الرنامــج )جلســة االفتتــاح قدمهــا الرئيــس التنفيــذي 

للمنصــة الدكتــور ســيف الســويدي، طــرح يف البدايــة مــا يقصــده 

الرنامــج مــن حيــث الشــكل واملضمــون، و أنــه يركــز  عــى 

منهجيــة البحــث العلمــي، واالقتصــاد اإلســامي، كــا دعــا اىل 

رضورة تســليط الضــوء عــى تجــارب األمــم الناجحــة يف االقتصــاد 

اإلســامي، مثــل التجربــة املاليزيــة والســنغافورية، يف تفضيــل 

ــه  ــهورة  التوج ــد املش ــر محم ــس مهات ــفة الرئي ــاد  وفلس االقتص

رشقـًـا، كــا دعــا لاســتفادة أيضــا مــن التجربــة النهضويــة اليابانيــة 

ــط اإلســامية(، ــم والضواب ــة بالقي ــة، وتأطــر هــذه التجرب والكوري

واضــاف إن )إقتصــاد املعرفــة يعتمــد عــى صناعــة تــداول وتقويــم 

ــر االقتصــاد؛  ــة عــى معاي ــة املرتتب ــز عــى األهمي ــة، أي يرك املعرف

ــول  ــة والوص ــات واملعرف ــة املعلوم ــى نوعي ــوه ع ــز من ــذي يرك ال

إليهــا(، وتطــرق الســويدي اىل )االقتصــاد الــذيك أو مــا يســمى 

ــا  ــط ارتباطً ــذي يرتب ــتقبل، ال ــاد املس ــي أو إقتص ــاد الرقم باالقتص

ــذي  ــدي ال ــاد التقلي ــس االقتص ــو عك ــات، وه ــى املعلوم ــا ع وثيًق

يعتمــد عــى اآلالت واملعــدات، أي أكــر عــدد مــن هــذه األدوات، 

ــال  ــة واالتص ــام واملعرف ــى األرق ــوم ع ــذيك يق ــاد ال ــا االقتص بين

ــات  ــر املعلوم ــة توف ــرز أهمي ــا ت ــة، وهن ــى املعلوم ــول ع والحص

ــذا  ــؤ واالختصــاص، وه ــى التنب ــد ع ــي تعتم ــدى املؤسســات الت ل

االقتصــاد يســاهم يف الناتــج املحــي للــدول، و يســيطر عــى أكــر 

مــن 70 باملئــة مــن الناتــج العاملــي(، مشــدداً عــى )أهميــة تأطــر 

هــذه األنــواع تأطــراً رشعيــاً، بحيــث تكــون ضمــن معايــر رشعيــة، 

ــا(. ــة له ــات الفقهي ــط واملصطلح ــع الضواب ــامية، ووض وإس

منصة »ُأريد« تطلق رابًطا لتهنئة الباحثين

ــداد  ــوس .. اع ــرب النف ــعري يط ــع ش ــى وق عل
الســابع المحفــل  بفعاليــات  خــاص  نشــيد 

ــن  ــي األول للباحثي ــج التوجيه ــالق البرنام انط
فــي االقتصــاد اإلســالمي 
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الناطقــن  والباحثــن  والخــراء  للعلــاء  أُريــد  منصــة  وقعــت 

العلمــي  املحفــل  فعاليــات  هامــش  وعــى  سلســلة  بالعربيــة 

مــن  كبــر  عــدد  مــع  علميــة  اتفاقيــات  الســابع  الــدويل 

الجامعــات العربيــة واالســامية مــن شــأنها أن تفتــح االبــواب 

عــى مرصاعيهــا لتفاعــل اكــر بــن املنصــة وهــذه الجامعــات 

وتوفــر فــرص التبــادل العلمــي وتاقــح االفــكار بــن الباحثــن 

. املعمــورة  ارجــاء  الجامعــات واقرانهــم يف مختلــف  يف هــذه 

ــا  ــا عنه ــة ووقعه ــة العراقي ــة الجامع ــات املوقع ــملت االتفاقي وش

ــة  ــس الجامع ــوري رئي ــن الجب ــح حس ــي صال ــور ع ــتاذ الدكت االس

بحضــور االســتاذ الدكتــور خميــس عــواد زيــدان املســاعد العلمــي 

للجامعــة العراقيــة، وجامعــة النفــط والغــاز العراقيــة ووقعهــا عنهــا 

ُأريد تبرم اتفاقيات علمية مع جامعات عربية واسالمية 
صدى ُأريد/ متابعة خاصة

االســتاذ الدكتــور محمــد هليــل رئيــس الجامعــة، وكليــة الهندســة 

ــة  ــد الكلي ــن عمي ــة ع ــا نياب ــداد وقعه ــة بغ ــي يف جامع الخوارزم

الدكتــور ماهــر يحيــى ســلوم، وجامعــة الطاقــة املاليزيــة ووقعهــا 

ــن، وجامعــة القــدس املفتوحــة  ــور كــال نــر الدي االســتاذ الدكت

ووقعهــا االســتاذ الدكتــور يونــس عمــرو رئيــس الجامعــة، وجامعــة 

ــر  ــور ج ــتاذ الدكت ــة االس ــس الجامع ــة رئي ــا نياب ــطن ووقعه فلس

ــة  ــة التقني ــه، والجامع ــا الل ــرم عط ــور اك ــور، الدكت ــم الداع ابراهي

الشــالية العراقيــة ووقعهــا عنهــا االســتاذة الدكتــور عليــاء عبــاس 

ــا  ــطينية ووقعه ــة االرساء الفلس ــة، وجامع ــس الجامع ــار رئي العط

رئيــس الجامعــة االســتاذ الدكتــور عدنــان الحجــار، وجامعــة القــرآن 

الكريــم وتاصيــل العلــوم يف الســودان ووقعهــا عنهــا االســتاذ 
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أقــام قســم علــوم الحيــاة وضمــن نشــاطات وحــدة التعليــم 
ــرتوين  ــم اإللك ــينا للتعلي ــن س ــدة اب ــع وح ــاون م ــتمر وبالتع املس
الناطقــن  والباحثــن  للعلــاء  أُريــد  منصــة  مــع  وبالتعــاون   ،
عنــوان  تحــت  بعــد  عــن  افرتاضيــة  علميــة  نــدوة  بالعربيــة 
تواجههــا(.  التــي  والتحديــات  العــايل  التعليــم  )إصاحــات 
وناقشــت النــدوة التــي عقــدت برعايــة عميــد كليــة العلوم األســتاذ 
الدكتــور عبــد الكريــم القــزاز، وبــإرشاف معــاون العميــد للشــؤون 
العلميــة األســتاذ املســاعد الدكتــور خالــد جابــر كاظــم، وبالتعــاون 
مــع منصــة أُريــد، )مجموعــة مــن املحــاور أهمهــا  خطــة اإلصــاح 
وأبــرز  التعليــم   الســابقة يف  الحكوميــة  والرامــج  التعليــم  يف 
ــدوة  ــال الن ــرض خ ــم ع ــا ت ــارض، ك ــول واملح ــات والحل التحدي
فلــم تعريفــي عــن كليــة العلــوم ومنصــة أُريــد العلمية/ماليزيــا(.

إصالحات التعليم والتحديات الراهنة محور ندوة علمية عن بعد

الدكتــور أبكــر عبــد البنــا رئيــس الجامعــة، وجامعــة ســيئون اليمنية 

ووقعهــا االســتاذ الدكتــور محمــد عاشــور الكثــري رئيــس الجامعــة. 

مــن  لاســتفادة  للجامعــات  كبــرة  فــرص  االتفاقيــات  وتوفــر 

ــة  ــرة يف بيئ ــا الكب ــة وخراته ــا املجاني ــة وخدماته ــات املنص امكاني

ــة  ــارات التعليمي ــيا يف االستش ــة ال س ــي االلكرتوني ــث العلم البح

أو  اتفاقيــات  وعقــد  واإلداريــة  والتقنيــة  والفنيــة  واألكادمييــة 

تعاقــدات التعــاون املبــارشة يف املجــاالت التعليميــة والتقنيــة، 

ــة  ــة وتقني ــذ مشــاريع وبرامــج تعليمي ــة، وتنفي ــة، واألكادميي والفني

وتدريبيــة مشــرتكة وعقــد الــدورات التدريبيــة املتخصصــة وتقديــم 

خدمــات استشــارية أو تبادليــة فضــا عن تبــادل الخــرات األكادميية 

ــة،  ــاالت التعليمي ــي يف املج ــادل األكادمي ــاون والتب ــة والتع واإلداري

والتقنيــة واإلداريــة، والتدريبيــة، أو املجــاالت ذات الصلــة بهــا. 
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ُأريد تعلن عن الفائزين في مُسابقة صناعة محتوًى علميٍّ هادفٍ في رمضان 

ــراء  ــاء والخ ــد للعل ــة أُري ــة ملنص ــة العام ــت األمان أعلن
والباحثــن الناطقــن بالعربيــة عــن نتائــج ُمســابقة صناعــة 
ــجرية. ــًوى علمــيٍّ هــادٍف يف شــهر رمضــان 1441 هـ محت

وأكــدت األمانــة أنَّ )هــدف املســابقة هــو حــثُّ الباحثــن 
عــى اإلنتــاج العلمــي يف شــهر رمضــان، وإحــداث نــوع مــن 
التنافــس املحمــود يف املعرفــة، فضــاً عن إبــراز دور العلاء 
والخــراء والباحثن الناطقن بالعربيــة وتكرميهم عى جهود 
صناعــة رمــوز علميــة، بغيــة إبــراز تلــك األعــال للعــامل(. 
ــدة كان  ــاور ع ــى مح ــزت ع ــابقة رك ــت أنَّ )املس وأضاف
أبرزهــا، تأليــف كتــاب او كتيــب، وحلقــات علميــة مصــورة 
وكذلــك صناعــة محتــوى مــريئ هادف ســواء كان بوســرت، أو 
ملصــق، أو موشــن جرافيكــس، أو تقريــر أو بحــث علمــي(. 
ــة  ــت مجموع ــد أدرج ــت ق ــة كان ، )املنص ــت إىل أنَّ ولفت
مــن رشوط املســابقة وضوابطهــا منهــا، أن يقــدم املشــارك 
محــوراَ واحــداَ فقــط، وال يحــق لــه تقديــم أكــر مــن 
ــدد  ــد األدىن لع ــون الح ــب أن يك ــدة، ويج ــاركة واح مش
ــب  ــد األدىن للكتي ــة، والح ــف كلم ــاب 25 أل ــات الكت كل
ــاً  ــاً علمي ــريئ إبداعي ــوى امل ــون املحت ــة، ويك 10 االف كلم
هادفــاً، إضافــة إىل أن يكــون زمــن حلقــات املشــاركة 
العلميــة 5 دقائــق والتقريــر العلمــي ال يتجــاوز 2500 
كلمــة(. االف   5 يتجــاوز  ال  العلمــي  والبحــث  كلمــة 

مؤكــدة أنــه، )وبعــد عــرض أهــم األهــداف واملحــاور 
جــاءت  املســابقة،  وفقهــا  نُظمــت  التــي  والــروط 
ــة االوىل  ــب باملرتب ــاب، أو كُتيِّ ــُف  كت ــور تألي ــج مح النتائ
ــم  ــن الجرائ ــئة ع ــة الناش ــؤولية الجنائي ــاب املس ــن كت ع
وكانــت  هــادي،  صالــح  نــدى  للدكتــورة  اإللكرتونيــة، 
املرتبــة الثانيــة لكتــاب ســيكولوجية األلــوان، لألســتاذ 
مســاعد الدكتــور منــر ابراهيــم الصميدعــي، واألســتاذ 
املســاعد الدكتــور مزاحــم خضــر الجبــوري واملــدرس 
كتــاب  حــل  بينــا  الرزنجــي،  عــي  ليــى  املســاعد 
ــور  ــأ، للدكت ــتوائية املنش ــرة اس ــتدمية .. الخ ــة ُمس فواك
الثالثــة(. املرتبــة  يف  العــاف  إســاعيل  هــاين  أيــاد 
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ــا يخــص محــور حلقــات  ــة إىل القــول )في ومضــت األمان
مرئيــات  األوىل  باملرتبــة  حــل  فقــد  رة،  ُمصــوَّ علميــة 
ــروس  ــن فاي ــة م ــم للوقاي ــم والبك ــة الص ــب رشيح تخاط
النجــار،  محمــود  محمــد  خالــد  للدكتــور  كورونــا، 
ــادرة الرقميــة .. بيتــك  واملرتبــة الثانيــة تحــت عنــوان املب
والدكتورعــي  كلــوب،  ســعيد  ســعاد  للدكتــور  أمانــك 
ــي(.  ــي نف ــوى علم ــات ملحت ــرة حلق ــو عم ــز أب عبدالعزي
ــريئٍّ  ــوى م ــابقة محت ــص مس ــا يخ ــه )في ــارت إىل أن وأش
ــم  ــّي، موشــن جرافيكــس،  ت هــادف بوســرت، ملصــق علم
حجــب الجائــزة إذ أن االعال مل ترَق إىل مســتوى التنافس.
ــٌر  ــا يخــص محــور مســابقة تقري ــة أن )م )وتابعــت األمان
علمــّي، أو بحــٌث علمــّي، فقــد حــل باملرتبــة األوىل مقارنــة 
ــزج  ــة وامل ــب النانوي ــيات الذه ــن وجس ــة الكولس فعالي
ــا اشرشــيا  ــوي يف بكتري ــن »الكولســن والذهــب النان ماب
القولــون  Escherichia coli، للباحثــن هنــد حســن عبيــد، 
و زيــد شــاكر املــوالوي، بينــا جــاء يف املرتبــة الثانيــة دور 
اإلرادة التصميميــة يف بنــاء هندســة التصميــم الداخــي 
ــا، للباحــث األســتاذ املســاعد  ــق ظــرف جائحــة كورون وف
الدكتــور محمــد جاراللــه توفيــق، ويف املرتبــة الثالثــة، 
دور كورونــا يف تعزيــز االقتصاديــات العربيــة بالتحــول إىل 
ــراق  ــة الع ــة مقارن ــتدامة الخــراء / دراس ــة واالس التنمي
ــن  ــي م ــر ع ــل ج ــايل عقي ــث امل ــا، للباح ــرص أمنوذج وم

ــية(.  ــة الروس ــي الحكومي ــة لوباتشيفس جامع
ــف  ــل يوس ــاعد نكت ــدرس املس ــة أن )امل ــت األمان وأوضح
محســن حصــل عــى املرتبــة االوىل لفئــة البحوث األنســانية 
عــن جهــود النبــي محمــد صــل الله عليــه وســلم يف الحفاظ 
عــى البيئــة النباتيــة وتوســيع املناطــق الخــراء يف املدينــة 

املنــورة مــن 1-11هــــ، للباحــث املــدرس املســاعد نكتــل 
يوســف محســن، وباملرتبــة الثانيــة حــل بحــث اإلشــارات 
ــور محمــد  ــه بالقــراءات، للكدت يف رســم املصحــف وعاقت
صالــح الســامرايئ، بينــا جــاء يف املرتبــة الثالثة بحــث القول 
الســواء يف حكــم تعطيــل الجمعــة والجاعــة والنســك 
ــدل.)  ــده األه ــد عب ــر محم ــث طاه ــاء للباح ــبب الوب بس
كــا أعلنــت األمانــة العامــة للمنصــة عــن إصــدار خطــاب 
شــكر وتقديــر ألفضــل عــرة مشــاركات متميــزة التــي مل 
تفــز يف املســابقة املعلــن عنهــا، إال أنهــا تســتحق اإلشــادة 
)القــرن  الرحالــة  كتــب  يف  الصــن  وهــي:  التقديــر  و 
8هـــ/14م( لاســتاذة الدكتــورة ســعاد هادي حســن الطايئ، 
وكتيــب األنــواع الدخيلــة للباحثتــن أمنــة خــر صابــر 
ــة  ــة داللي ــة لغوي ــدر دراس ــورة الق ــد، وس ــاء محم وأس
للباحــث صالــح فليــح زعــل املذهــان، و الِحجــاج اللغــوي 
والّســيمياء التأويليــة »مــروع مقاربــة نظريــة وتطبيقيــة 
»  للباحثــة بــان أمــن، والجامعــة الجزائريــة يف ظــل أزمــة 
كورونــا، مــن ثاثيــة التعليــم التقليــدي إىل ثنائيــة التعليــم 
الحــدايث للباحثــة حوريــة بــن يطــو، ومــن فتــاوى النــوازل 
املعــارصة  جائحــة كورونــا يف »ســؤال« و»جــواب« للباحث 
ــات  ــعبي يف واح ــايف الش ــوروث الثق ــليان، وامل ــد س أحم
ــث  ــا للباح ــون أمنوذج ــريب: وادي ن ــريب/ املغ ــوب الغ الجن
مولــود بنطالب،وأثــر الرتجمــة يف القــرآن والُســنة بــن 
ــيمياء  ــواد، وس ــر ج ــة إرساء من ــق للباحث ــر والتطبي التنظ
ــن  ــد 19 للباحث ــا كوفي ــروس كورون ــن فاي ــورة يف زم الص
اإللكرتونيــة  واملراقبــة  الحــي،  وعــاء  عفانــة  مريــم 
املؤسســات  داخــل  املعــارصة  الجنائيــة  السياســة  يف 
عثــان. مختــار  خالــد  للباحــث  ليبيــا   يف  العقابيــة 
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أ.د سعاد الطائي تعرف بمنصة ُأريد وأنشطتها في مؤتمر علمي دولي 

ألقــت األســتاذ الدكتــور ســعاد الطــايئ عضــو اللجنــة 
ــراء  ــاء والخ ــد للعل ــة أُري ــدة يف منص ــارية املوح االستش
والباحثــن الناطقــن بالعربيــة، ورئيــس تحريــر مجلــة 
أُريــد الدوليــة للعلــوم االنســانية واالجتاعيــة محــارضة يف 
ــه  املؤمتــر العلمــي الــدويل الرابــع والخمســن الــذي نظمت
العامــة  العراقــة للثقافــة والتنميــة والنقابــة  مؤسســة 
ــن  ــات املدرب ــدويل لنقاب ــاد ال ــن واالتح ــن العراقي للمدرب
ــذي  ــا ( وال ــوان إبداعن ــبابنا عن ــعار ) ش ــت ش ــرب تح الع
ــاين  ــن الث ــهر تري ــن ش ــابع م ــوم الس ــا ي ــد إلكرتوني عق
ــرب. ــن والع ــن العراقي ــر مبشــاركة عــرات الباحث نوفم

وتناولــت محــارضة الدكتــورة الطــايئ التــي حملــت عنــوان 
)الدعــم العلمــي ملنصــة أُريــد للباحثــن الشــباب( تأســيس 
ــوم  ــى اضحــت الي ــا حت ــرت به ــي م املنصــة واملراحــل الت
واحــدة مــن املنصــات العلميــة الدوليــة املعروفــة، وأهــم 
أهدافهــا ونظامهــا اإلداري ومحافلهــا ومؤمتراتهــا العلميــة 
الدوليــة، فضــاً عــن تســليط الضــوء عــى الــورش التدريبية 
التــي تنظمهــا املنصــة بنحــو متواصــل بهــدف تحقيــق أكــر 
قدر من االســتفادة للباحثــن الناطقن بالعربيــة، وإحاطتهم 
ــي متكنهــم مــن تســويق  بأحــدث الطــرق، واألســاليب الت
منتجهــم البحثــي، وأخــذ املكانــة التــي يســتحقونها عامليــاً.

كــا تطرقــت املحــارضة إىل أهــم امللتقيــات العلميــة، 
وصفتهــا  والتــي  دوري،  بنحــو  املنصــة  تنظمهــا  التــي 
العلمــي  للتواصــل  للباحثــن  ذهبيــة  فــرص  انهــا 
وتاقــح األفــكار وتنشــيط البيئــة البحثيــة، إضافــة إىل 
العلميــة  املجــات  أهــم  عــى  ضــوء  حزمــة  تســليط 
ــر  ــدف ن ــة به ــا املنص ــي أصدرته ــة الت ــة والعام املحكم
مجانــاً. بالعربيــة  الناطقــن  للباحثــن  البحثــي  النتــاج 
وأكــدت الدكتــورة ســعاد الطــايئ يف محارضتهــا أن املنصــة 
حرصــت عــى توقيــع العديــد مــن االتفاقيــات العلميــة مع 
الجامعــات العربيــة واإلســامية، التــي ضمنتهــا الكثــر مــن 
أطــر التعــاون الفعــال الــذي يحفــز الباحثــن واألكادمييــن 
مــن  واالســتفادة  التواصــل  عــى  الجامعــات  هــذه  يف 
ــرة  ــره، مش ــذي توف ــر ال ــة الكب ــات العلمي ــك املعلوم بن
العلميــة  جهودهــا  مواصــة  يف  جــادة  املنصــة  أن  إىل 
خدمــة للباحــث وبيئتــه البحثيــة وتوثيــق مــا تحققــه 
الكفــاءات  موســوعة  طريــق  عــن  البحثيــة  الكفــاءات 
مؤخــراً.  اطلقتهــا  والتــي  بالعربيــة  الناطقــة  العلميــة 
ــايئ  ــعاد الط ــور س ــتاذ الدكت ــره أن االس ــر ذك ــن الجدي وم
االستشــارية  اللجنــة  يف  البارزيــن  األعضــاء  مــن  تعــد 
ــام  ــن وس ــر م ــى أك ــت ع ــد وحصل ــة أُري ــدة ملنص املوح
املتميــزة. العلميــة  نشــاطاتها  بفضــل  املنصــة  مــن 
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المشاركون في مؤتمر مستقبل التعليم العالي يبدون إعجابهم بما تقدمه ُأريد 

أكــد الدكتــور ســيف الســويدي مؤســس منصــة أُريــد 

ــذ تأسيســها  ــه املنصــة من ــذي أن مــا حققت ورئيســها التنفي

قبــل أكــر مــن أربــع ســنوات إىل اليــوم شــكل إضافــة 

نوعيــة كبــرة للباحــث الناطــق بالعربيــة وبيئتــه البحثيــة؛ 

إذ نجحــت يف اســتقطاب اآلف الباحثــن ودفعتهــم للتفاعــل 

وتبــادل االفــكار واملعــارف، مثلــا متكنــت، أيضــاً، مــن 

اســتقطاب مئــات الجامعــات العربيــة واالســامية وفتحــت 

لهــا قنــوات للتواصــل والتفاعــل وتطويــر قدراتهــا البحثيــة 

اعتــادا عــى العــامل الرقمــي الــذي تنتمــي اليه منصــة أُريد.

ــدويل األول  ــر ال ــا يف املؤمت ــارضة قدمه ــك يف  مح ــاء ذل ج

ــة املســتدامة..  ــايل واهــداف التنمي ــم الع )مســتقبل التعلي

التحديــات والفــرص(  الــذي نظمــه املركــز العاملــي للتنميــة 

املســتدامة واالتحــاد الــدويل للمســؤولية املجتمعيــة بحضور 

ــة الســودان الروفيســور  ــم العــايل يف جمهوري ــر التعلي وزي

ــات  ــاء الجامع ــن رؤوس ــدد م ــرون وع ــن صغ ــار الزي انتص

العربيــة واالســامية، مضيفــاً: إن املنصــة عازمة عى التوســع 

ــن  ــن الناطق ــا للباحث ــي تقدمه ــة الت ــات املجاني يف الخدم

بالعربيــة وللجامعــات العربيــة واالســامية عــى حــد ســواء 

وتنظيــم املحافــل واملؤمتــرات العلميــة والــدورات والــورش 

ــد فــرص التفاعــل والتواصــل العلمــي  ــي تزي ــة الت التدريبي

ــى  ــاً، ع ــوم، أساس ــة تق ــة املنص ــيا وأن رؤي ــال، ال س الفع

ــويق  ــم لتس ــن ودفعه ــة للباحث ــخصية التواصلي ــع الش صن

ــا. ــي يســتحقها عاملي ــه الت ــي ليأخــذ مكانت ــم العلم منتجه

عمــل  عــن  مفصــاً  الســويدي رشحــاً  الدكتــور  وقــدم 

املنصــة وكيفيــة التســجيل فيهــا، مســتعرضاً الخدمــات 

العلميــة  ومجاتهــا  للباحــث  تقدمهــا  التــي  املجانيــة 

يف  مجــات  ســت  اآلن  حتــى  بلغــت  التــي  املحكمــة 

مختلــف فــروع العلــوم التطبيقيــة واالنســانية واالجتاعيــة.

وعــر املشــاركون يف املحــارضة، التــي نظمــت إلكرتونيــا 

ــن  ــن رشح ع ــمعوه م ــا س ــم مب ــن إعجابه ــد، ع ــن بع وع

نجاحــات  مــن  اآلن  حتــى  ومــا حققتــه  أُريــد  منصــة 

كبــرة، ال ســيا وصــول عــدد املنضويــن فيهــا إىل أكــر 

مــن ســتن ألــف باحــث وطموحهــا املتصاعــد لتقديــم 

ــة وخدمــة  ــه البحثي ــة الباحــث العــريب وبيئت ــد لخدم املزي

املؤسســات األكادمييــة والجامعــات العربيــة واإلســامية.

ومــن الجديــر باالهتــام أن مؤمتــر مســتقبل التعليــم 

ــوء  ــلطت الض ــي س ــاور الت ــن املح ــدداً م ــش ع ــايل ناق الع

عــى التحديــات والفــرص التــي تواجــه التعليــم العــايل 

بأهــداف  وعاقتــه  واإلســامي  العــريب  العاملــن  يف 

مــن  جامعــات  رؤســاء  مبشــاركة  املســتدامة  التنميــة 

واإلمــارات  وماليزيــا،  والبحريــن،  وتركيــا،  الســودان، 

ــة الســعودية،  ــة العربي ــان، واململك ــة املتحــدة، ولبن العربي

ــكا،  ــة املتحــدة، وبلجي ــة، واململك ــة مــرص العربي وجمهوري

ــة. ــدول العربي ــة ال ــة، وجامع ــة اليمني ــة العربي والجمهوري

صدى ُأريد/ متابعة خاصة
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ظهــور توابيــت وتماثيــل فرعونيــة فــي 
ســقارة فــي مصــر عــام 2020م

صدى اريد متابعة خاصة 

وســط تغطيــة إعاميــة موســعة بجبانــة ســقارة األثريــة حرها 

ــاً ىف القاهــرة  ــاً وإفريقي ــاً وعربي مايقــرب مــن 60 ســفراً أجنبي

ــوات  ــف والقن ــاء والصح ــن وكاالت األنب ــدد م ــم، وع وعائاته

التليفزيونيــة املحليــة واألجنبيــة، أعلــن الدكتــور خالــد العنــاين 

وزيــر الســياحة واآلثــار عــن كشــف أثــري جديــد مبنطقــة آثــار 

ــور  ــة برئاســة الدكت ــة املرصي ــة األثري ــه البعث ســقارة، قامــت ب

مصطفــى وزيــري األمــن العــام للمجلــس األعــى لآلثــار.

ــاق  ــى أع ــن ع ــار للدف ــة آب ــن ثاث ــة ع ــفت البعث ــد كش وق

ــاً  ــم 59 تابوت ــرتاً بداخله ــن 10 و 12 م ــا ب ــرتاوح م ــة ت مختلف

بعــض.  فــوق  بعضهــا  مرصوصــة  مغلقــاً  ملونــاً  خشــبياً 

وخــال كلمتــه، أشــار الدكتــور العنــاين إىل أن هــذا اليــوم 

ــا  ــرص ىف تنوعه ــرد م ــرز تف ــه ي ــث إن ــاً حي ــاً مه ــر حدث يعت

الــذي ال متتلكــه كثــر مــن دول العــامل، الفتــا إىل مشــاركة 

ــة  ــة صديق ــن 43 دول ــم م ــفراً، وأرسه ــن 60 س ــرب م ــا يق م

ملــرص اليــوم يف اإلعــان عــن هــذا الكشــف األثــري وهــو 

الكامــل للســياحة واآلثــار املرصيــة. مــا يعكــس دعمهــم 

ــه  ــر أن ــح الوزي ــوم، أوض ــري الي ــف األث ــل الكش ــن تفاصي وع

ىف البدايــة تــم الكشــف عــن 3 آبــار بهــا 13 تابــوت، ثــم 

ــدد  ــا، ليصــل إجــايل ع ــا آخــر به ــم الكشــف عــن 14 تابوت ت

التوابيــت املكتشــفة  إىل  59 تابوتــا، الفتــا إىل أن الكشــف 

ــى  ــت، الت ــن التوابي ــات م ــا طبق ــد وجدن ــد؛ فق ــى بع مل ينته

ــاين  ــد العن ــور خال ــح الدكت ــاً، وأوض ــا الحق ــان عنه ــيتم اإلع س

ــن  ــدة م ــة جي ــا يف حال ــور عليه ــم العث ــي ت ــت الت أن التوابي

ــة، مشــرا إىل أن  الحفــظ ومــا زالــت محتفظــة بألوانهــا األصلي

ــرص  ــع لع ــا ترج ــت إىل أنه ــا أوضح ــة عليه ــات املبدئي الدراس

األرسة 26، وتخــص مجموعــة مــن الكهنــة وكبــار رجــال الدولــة 

والشــخصيات املرموقــة يف املجتمــع، معلنــاً أن هــذه التوابيــت 

ســيتم نقلهــا اىل املتحــف املــرصي الكبــر لتعــرض بالقاعــة 

ــي  ــة العساســيف الت ــة املخصصــة لعــرض خبيئ ــة للقاع املقابل

ــرص. ــام 2019 باألق ــة ع ــة املرصي ــة األثري ــا البعث ــرت عليه ع
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كيــف تكون محتــوى رقميًا ناجحًا

يُعــرف املحتــوى الرقمــي بأنــه عمليــة توليــد أفكارعــن 

تلــك  عــرض  ثــم  تناســب جمهــور معــن،  موضوعــات 

األفــكار يف شــكل محتــوى مكتــوب أو مــريئ، ويســتطيع 

عــى  صفحــة  طريــق  عــن  عليــه  الحصــول  الجمهــور 

الويــب أو فيديــو أو انفوجرافيــك وغرهــا مــن الصــور.

فعندمــا نرغــب يف تكويــن محتــوى رقمــي تعلميمــي يجــب 

عندهــا  تحديــد أهــداف التعلــم بشــكل واضــح، وأن تكــون 

قابلــة للقيــاس؛ ليحقــق املحتــوى التعليمــي غرضــه وهدفــه 

واضحــاً للمتعلمــن للدخــول ابتــداًء عــى الــدروس التعليميــة 

ــوى مــن  ــة إكالهــا أيضــاً، حيــث ينتقــل بهــم املحت وملواصل

هــدف تعليمــي آلخــر يف سلســلة أهــداف مركبــة للوصــول 

ــة كامــاً، ويجــب  إىل الهــدف النهــايئ مــن الرنامــج التعليمي

التأكــد، أيضــاً، مــن أن الرنامــج أو الــدورة التدريبيــة، تكــون 

محــل اهتــام لــدى املتعلمــن ، فعنــد تحــدد موضوًعــا 

مل يتعلمــه الفئــة املســتهدفة مــن الرنامــج مــن قبــل أو 

ــا.  ــي يفتقــرون إليه ــة الت موضــوع يغطــي املهــارات واملعرف

ــار موضــوع  ــى اختي ــة هــذه األهــداف ع ستســاعدك معرف

الــدورة التدريبيــة أو الرنامــج التعليمــي الخــاص بــك.

ــتخدام  ــت باس ــر الوق ــز بتوف ــوى يتمي ــاء محت ــن إنش و ميك

املــوارد التــي متتلكهــا مثــل الكتيبــات، واملكتبــات عــر 

ومقاطــع  واملقــاالت،  التقدمييــة،  والعــروض  اإلنرتنــت، 

ــار(،  ــدرايس )الويبين ــل ال ــات الفص ــجلة لجلس ــو املس الفيدي

 YouTube والعــروض التقدمييــة، واســتخدم مقاطــع فيديــو

الصحفيــة  واملقــاالت  واملدونــات  األبحــاث  وتقاريــر 

اإلذن  وأخــذ  بهــا  املوثــوق  املصــادر  اســتخدم  ويجــب 

والنــر.  الطبــع  بحقــوق  املحمــي  للمحتــوى  واملرجــع 

فيجــب رقميــة،  رسديــة  قصــة  عمــل  أدوات  أمــا 

أن تكــون عمليــًة ومبــارشًة، وتبتعــد عــن التفاصيــل وتدخــل 

إىل الهــدف مبــارشة، وتبتعــد عــن الغــرق يف التفاصيــل. هناك 

مجموعة من األدوات املجانية أو شبه املجانية، نعرض أبرزها:

متعــدد  القصــي  للــرسد  مجانيــة  منصــة     Atavist.1

ــه  ــي ميكــن مــن خال ــات، الت الوســائط، وهــو أشــبه باملدون

ــط  ــو والخرائ ــورة والفيدي ــوت والص ــم الص ــة تض ــاء قص بن

واإلنفوجــراف وباقــي عنــارص القصــة وترتيبهــا بالشــكل 

الــذي يــراه الصحفــي مناســبا، وميكــن إنشــاء حســاب عليــه.

Snapseed.2  هــو أداة مجانيــة لتعديــل الصــور، حيــث 

متكنــك مــن إســتعال عــرات املؤثــرات الجذابــة عــى 

صــورك املفضلــة، مــن عــى شاشــة جهــازك األندرويــد.

ــى  ــة ع ــمح بالكتاب ــاين يس ــق مج ــو تطبي Squaready.3  ه

الصــور، وهــو خــاص بأجهــزة IOS. Gif it موقــع مجــاين 

يتيــح تحويــل الفيديــو والصــور إىل GIF Phonto وهــو 

تطبيــق مجــاين ميكــن تحميلــه عــى أجهــزة األندرويــد، 

وهــو خــاص بتحريــر الصــور وتعديلهــا والكتابــة عليهــا.

ويســاعد املحتــوى الرقمــي يف الوقــت الراهــن يف رفــع 

احرتافيــة التعلــم، وإنتــاج محتــوى رقمــي مبــا يناســب 

الفئــة املســتهدفة، ويكــون أكــر تفاعليــة يف فهــم املــادة 

العلميــة عــى مختلــف اشــكالها مبــا يتوافــق مــع متطلبــات 

الحديثــة. التكنلوجيــة  اســتخدامات  ووفــق  العــرص 

صدى اريد / خاص
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منصــة ُأريــد ترعــى ملتقى األســبوع العربي للوصــول الحر

أُريــد«  ARID  أقامــت املجموعــة  برعايــة منصــة  » 

ــريب  ــى األســبوع الع ــوا(  ملتق ــة للوصــول الحــر )اك العربي

للوصــول الحــر، تحــت شــعار« الوصــول الحــر كغايــة 

ــم كل  ــه«، بدع ــز آليات ــي وتعزي ــاف العلم ــق االنص لتحقي

مــن الجمعيــة املرصيــة للمكتبــات واملعلومــات واألرشــيف، 

النــر العلمــي للمــوارد  اليونســكو، واتحــاد  ومنظمــة 

ــداد. ــة بغ ــة لجامع ــة املركزي ــة SPARC ، واملكتب األكادميي

وخــال كلمــة افتتــاح األســبوع العــريب للوصــول الحــر 

أشــار الرئيــس التنفيــذي ملنصــة أُريــد الدكتــور ســيف 

الســويدي إىل أن املجتمــع األكادميــي، يف الوقــت الحــارض، 

أصبــح أكــر حاجــة  لتعزيــز التواصــل العلمــي بــن العلــاء 

املؤسســات  والباحثــن،  مؤكــدا رضورة حــث  والخــراء 

ــة ودور  ــز البحثي ــات واملراك ــة والجامع ــة املعلوماتي العلمي

النــر عــى تبنــي فلســفة الوصــول الحــر إىل املعلومــات، 

ــة، يف ظــل وجــود إجــاع يف  ــة او قانوني بــدون قيــود مادي

أوســاط الباحثــن عــى ارتفــاع أســعار االشــرتاك بالدوريــات 

وقواعــد البيانــات، الــذي يجعــل مــن الصعوبــة مبــكان 

املعرفــة. تقــدم  ويعيــق  املعلومــات،  عــى  الحصــول 

وقــد أضــاف د. الســويدي أن منصــة أُريــد تتبنــى - حالهــا 

ــة املتخصصــة مبجــال البحــث  ــة املنصــات العاملي حــال بقي

    Open access  « الحــر  »الوصــول  مفهــوم  العلمــي- 

وفلســفته؛ لتعزيــز االتصــال والتواصــل العلمــي بــن العلاء 

لجميــع  وإمتنانــه  شــكره  مقدمــاً  والباحثــن،  والخــراء 

ــل  املنظمــن واملشــاركن املســاهمن يف انجــاح هــذا املحف

الــذي وصــل عدد املســجلن فيــه إىل أكر من 1700 مشــارك. 

ــول  ــريب للوص ــبوع الع ــى األس ــاركون، يف ملتق ــرج املش وخ

الحــر، بعــدة توصيــات منهــا، بنــاء شــبكة علميــة بــن 

ــاف  ــر، واستكش ــول الح ــال الوص ــرب يف مج ــن الع الباحث

االتجاهــات الحديثــة يف الوصــول الحــر عامليًــا وعربيًــا، 

ــة  ــة الحديث ــادرات العربي ــك التعريــف بالتجــارب واملب كذل

يف الوصــول الحــر، فضــاً عــن تعزيــز الوعــي بأهميــة 

تبّنيــه لخدمــة  الحــر والتأكيــد عــى أهميــة  الوصــول 

ــن  ــة م ــهادات مجاني ــح ش ــم من ــا ت ــة، ك ــع املعرف مجتم

املؤسســات الراعيــة لجميــع الحضــور بفعاليــات األســبوع .

ومــن الجديــر بالذكــر أن حركــة الوصــول الحــر للمعلومــات 

Open  access  يف »العــامل الغــريب«، ظهــرت يف بدايــة 

األلفيــة الثالثــة كحركــة علميــة جديــدة، تقــوم عى مشــاركة 

ــاين  ــكل مج ــت بش ــر اإلنرتن ــي ع ــم البحث ــاء إنتاجه العل

ومفتــوح، دون أي قيــود ماديــة أو قانونيــة أو تقنيــة، وذلــك 

لزيــادة وتــرة البحــث العلمــي وإزالــة الحواجــر التــي 

تحــول دون مشــاركة املعلومــات، وتقليــص الفجــوة العلمية 

واملعرفيــة بــن الــدول املتقدمــة والناميــة. وتدعيــاً لهــذه 

ــر  ــول الح ــي الوص ــبوع العامل ــامل باألس ــل الع ــة يحتف الحرك

ــام 2010.  ــذ ع ــك من ــادي وذل ــام مي ــر مــن كل ع يف أكتوب

صدى اريد متابعة خاصة 
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تقاريرصدى ُأريد

موســوعة  فــي  التســجيل  تفتــح  ُأريــد 
الكفــاءات العلميــة الناطقــة بالعربيــة

متابعة : قصي منذر 

اطلقــت ِمنصــُة »أُريــد« للعلــاء والخــراء والباحثــن الناطقــن 

العلميــة عــى غــرار  بيانــات الكفــاءات  بالعربيــة قاعــدَة 

موســوعة الشــخصيات العلميــة التواصليــة التــي أطلقــت خــال 

ــت أبــرز الشــخصيات التواصليــة يف املنصة  العــام املنــرصم، وضمَّ

وأشــارت املنصــة إىل أن )مــدة التســجيل يف املوســوعة تبــدأ يف 

ــام  ــن الع ــر م ــة 31 اكتوب ــو 2020 ولغاي ــهر يوني ــن ش األول م

نفســه، إذ ســيغلق التســجيل لهــذا العــام مــن أجــل تصنيــف 

األســاء، وتصديــر قاعــدة البيانــات إىل كتــاب إلكــرتويّن مطبــوع 

ــا ودليــًا للكفــاءات العلميــة الناطقــة بالعربيــة(.  ليَُعــدَّ مرجًع

مؤكــدة أن )عمليــة النــر ســيعلن عنهــا خــال املحفــل 

العلمــّي الــدويّل الســابع الــذي ســيعقد يف  الحــادي عــر مــن 

شــهر نوفمراملقبــل(، وأوضحــت املنصــة أن )املوســوعة ســتكون 

ســنويٌة مطبوعــٌة للعلــاء والخــراء والباحثــن يف  أُريــد، وتصدر 

برقــم تعريــف دويل ISBN وبنســختن إلكرتونيــة ومطبوعــة(، 

ولفتــت إىل أنهــا )تهــدف التعريــف بالقامــات العلميــة الناطقــة 

باللغــة العربيــة، وإحصائهــم وكذلــك تصنيف العلــاء والباحثن 

بحســب تخصصاتهــم العلميــة فضــا عــن تعزيــِز الرتبيــة 

ــٍل يتخــذ مــن العلــاء  ــاِء جي بالقــدوة بصورتهــا اإليجابيــة، لبن

ــي  رمــوزًا، واالبتعــاد عــن القــدوات الســلبية وترشــيد التلقِّ

العلمــّي عــن طريــق التعريــف بالعلــاء والباحثــن األصــاء ال 

ــرصح  ــاء بال ــى االرتق ــل ع ــة إىل العم ــاء، إضاف ــاء الدخ األدعي

العلمــّي يف الــدول الناطقــة باللغــة العربيــة(، وأكــدت املنصــة 

أن )ابــرز معايــر االدارج يف املوســوعة هــو الحصول  عى وســام 

باحــث مبــادر مــن أُريــد، وشــهادة دراســات عليــا مــن إحــدى 

املؤسســات العلميــة املعــرتف بهــا وايضــا خمســة مؤلفــات، أو 

خمســة بحــوث منشــورة، أو بــراءة اخــرتاع ومتاحــة للتحميل يف 

صفحــة الباحــث يف املنصــة، وأن يكــون ناطــق باللغــة العربيــة 

ولديــه عضويــٌة يف مؤسســة علميــة غــر منصــة أُريــد، وموثقــٌة 

يف قســم النبــذة املختــرصة يف صفحــة الباحــث، ونــارٌش ملوضــوٍع 

واحــٍد عــى األقــل يف ُمدونتــه الشــخصية يف أُريــد ُمدونــة عــامل(، 

ــوعة  ــتُدَرُج يف املوس ــي س ــاِت الت ــارَص املعلوم ــة أن ) عن مضيف

هــي االســم باللغتــن العربيــة واإلنجليزيــة، والريــد اإللكــرتويّن، 

ــص، والخــرات،  ــم الباحــث، والصــورة الشــخصية، والتخصُّ ورق

النقــال(. ورقــم  والجامعــة،  واملدينــة،  والبلــد،  واملهــارات، 
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59 ألــف باحث في ُأريــد والقادم اكبر
مها شرف 

ــا  ــاك حًق ــة، فهن ــة ناجح ــاء مؤسس ــر ببن ــق األم ــا يتعل عندم

ــون  ــن تك ــاً ل ــود حت ــرة الصع ــك؛ فمس ــق ذل ــة لتحقي طريق

الســلم ال  ســلم، وهــذا  إىل  تحتــاج  مرحلــة  فــكل  هينــة، 

ــهولة،  ــى بس ــو األع ــا نح ــحب أقدامن ــاء تس ــره دارة كهرب تس

فــكل درجــة فيــه تشــهد عــى الكــم الواســع مــن الجهــد 

والتعــب واملثابــرة، فدامئــا لــكل محطــة نجــاح هنــاك العديــد 

لــة النهائيــة ال تعــد  مــن املحطــات التــي تســبقها، فاملُحصِّ

ــة  ــة والطريق ــل العملي ــوق، ب ــاس األســايس للنجــاح والتف املقي

واملراحــل التــي متــر بهــا أي مؤسســة هــي املعيــار ألي نهايــة.

ــف باحــث  ــا، إىل 59 أل ــاء هرمه ــوا لبن ــن 80 شــخص، تطوع م

ينتمــون اآلن لحرمهــا، منصــة كانــت مجــرد حلــم إلنســان 

ــر  ــم ويط ــذا الحل ــوح ه ــود جم ــف يق ــد كي ــا بع ــرف في ع

بجناحيــه نحــو املحطــة املنتظــرة، إنهــا منصة«أُريــد« للناطقــن 

بالعربيــة، التــي أسســها الدكتــور ســيف الســويدي لتكــون 

منصــة كل باحــث عــريب يبحــث لتحقيــق ذاتــه يف عــامل رقمــي، 

ــراء، فجــاءت هــذه املنصــة لتحمــل  يســعى إىل التنافــس واإلث

ــة  ــالة صادق ــق رس ــوح واإلرصار، لتحق ــل والطم ــا األم يف جوفه

تامــس ســحب التفــوق والتميــز، هــا هــي اليــوم تســابق 

املؤسســات البحثيــة يف اإلقــدام والتوجــه إليهــا، لصــدق تعاملهــا 

وحســن آدائهــا مــع باحثيهــا، دأبــت لنقــل كل مــا يخــدم هــذا 

ــو إليــه يف عــامل واســع يناطــح  الباحــث، وتحقيــق كل مــا يصب

ســاء العلــم واملعرفــة بكافــة الســبل واإلمكانيــات، فــا يــكاد 

ــاء  ــة باالنت ــا رغب ــدق أبوابه ــوم إال وعــرات األســاء ت ميــر ي

ــن  ــم م ــذ العل ــم نواف ــح له ــذي فت ــدري، ال ــب ال ــذا الكوك له

ــهمت  ــة، أس ــة تفاعلي ــة بطريق ــرق املعرف ــد ط ــة، ومّه كل جه

ثقافتــه ومعلوماتــه، بحيــث غــدا عنــرصا فاعــا  إثــراء  يف 

ــا.  ــون متلقيً ــل أن يك ــن، قب ــة لآلخري ــم املعرف ــاء وتقدي للعط

تختــار  أن  اســتطاعت  فريقهــا  فبحنكــة مديرهــا، وتظافــر 

ــاء عمــل ذو قيمــة.  ــة بن الوقــت املناســب يف التخطيــط لكيفي

ــؤدي  ــم ي ــددة وكل قس ــاما متع ــكل أقس ــوم تش ــي الي ــا ه فه

ــل ال  ــة نح ــل، كخلي ــورة األمث ــى الص ــل ع ــام بالعم دوره بالقي

تعــرف كلــا أو ملــا. مــا جعــل األعضــاء ينجذبــون لهــا من كل 

حــدب وصــوب، بعــد أن عرفــوا أن هــذه املنصــة هــي ملكهــم، 

ــوا  ــا أت ــكل م ــه ب ــوا ل ــذي يجــب أن يصل ــم األســمى ال وهدفه

مــن إمكانيــات، فمنصــة أُريــد ال زالــت تــرع قلبهــا للجميــع، 

ولــن تغلقــه يف يــوم مــن األيــام، مــادام هنــاك رئيــس يعــي أن 

املهمــة األوىل هــي تســهيل الطريــق أمــام الباحثــن، لينافســوا 

ــم  ــق أحامه ــوا وجودهــم وتتحق ــامل، ويثبت ــاء وخــراء الع عل

ــد إن  ــرة لــن تس ــق أدرك أن أي ثغ ــة، وفري وآمالهــم املطلوب

ــا إليهــا ككريــة دم بيضــاء، مهمتهــا رأب أي  مل يتوافــدوا جميًع

خلــل أو صــدع يحصــل يف مملكتهــا، وأعضــاء ازدادوا وعيــا يومــاً 

ــن إال بوجودهــم  ــأن نجــاح هــذه املنصــة ال يكم ــوم ب ــد ي بع

ودورهــم الفعــال عــى كافــة الصعــد واملســتويات، وعرفــوا أنــه 

كلــا كانــت التجربــة إنســانية وفاتنــة، والهــدف ســاميا، كلــا 

زادت الثقــة والتعاضــد فيــا بينهــم وبــن هــذه املنصــة الرائــدة 

للوصول بكل ســهولة إىل ذات الرســالة، وذات الفكرة املنشــودة.
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صناعُة الهوية العلمية للعلماء والخبراء والباحثين 
تأليف : د.سيف السويدي ـــ   أ.طارق برغاني

)الجزء السادس( 

يعــد هــذا الكتــاب واحــدا مــن أهــم املؤلفــات العلميــة 
التــي تقــدم خريطــة طريــق متكاملــة للعلــاء والخــراء 
ــة  ــا كانــوا يف كيفي ــن الناطقــن بالعربيــة أين والباحث
ــة  ــون املكان ــم يحتل ــي، وجعله ــم العلم تســويق منتجه
التــي يســتحقونها بــن أقرانهــم يف مختلــف أرجــاء 
ــبا  ــكل مكس ــه يش ــا يقدمون ــيا وان م ــورة، ال س املعم
ــة االنســانية  ــف املجــاالت العلمي ــرا يف مختل ــا كب علمي
ــا  ــا منه ــد » وحرص ــدى أُُري ــة » ص ــة .. مجل والتطبيقي
عــى  ســتقدمه  للجميــع  الكتــاب  هــذا  إتاحــة  يف 
ــاب  ــا ملؤلفــي الكت أجــزاء، وهــي تقــدم شــكرها وثنائه
د.ســيف الســويدي و أ. طــارق برغــايت عــى موافقتهــا 
ــأل  ــره ( نس ــم ن ــاب ) زكاة العل ــن ب ــره م ــى ن ع
اللــه أن يجعــل هــذا العمــل يف ميــزان حســناتهم .

علم االجتماع

العالقات العامة والخاصة

إن فهــم مظاهــر التجمعــات البريــة والعاقــات اإلنســانية وتفاعاتهــا 

ودراســتها، وترابطاتهــا وأســس تشــكلها والعوامــل املتحكمــة يف تطورهــا 

وتدهورهــا واملســاعدة يف تقويتهــا أو إضعافهــا تعــد مــن أبــرز اهتامات 

علــم االجتــاع، وبحكــم أن الشــخص يعيــش فــردا ضمــن مجتمــع، 

وعنــرصاً منــه ووحــدة تشــكل نســيجه ســواء داخــل األرسة أو الدراســة أو 

العمــل أو املجتمــع بشــكل عــام، فإنــه ال ميكــن لــه بنــاء عامــة )ماركــة( 

ــم  ــاءه إىل هــذا املجتمــع وفه ــار انت شــخصية دون األخــذ بعــن االعتب

ــه،  ــه ولغت ــة عيش ــه وطريق ــه وتاريخ ــه وحضارت ــه وثقافت ــه وعادات قيم

ورؤيتــه لألمــور وكيفيــة إقناعــه والتأثــر فيــه؛ ألنه يســعى إىل رســم صورة 

خاصــة لــه يف ذهــن هــذا املجتمــع والحصــول عــى مكانــة متميــزة فيــه.

ــاء،  ــل: االنت ــددة، مث ــايَن متع ــل مع ــا تحم ــا مصطلًح ــة بوصفه والُهويَّ

ــدالالت تجــد  ــع هــذه ال ــإن جمي ــف؛ ف ــة، والتعري ــاط، واملرجعي واالرتب

لهــا ارتباطــا يف ســياقات مختلفــة مــن علــم االجتــاع مــن قبيــل 

والهويــة  الدينيــة،  واملرجعيــة  األرسي،  واالرتبــاط  القبــي،  االنتــاء 

ــة  ــوم الُهويَّ ــف الشــخصية... »ويشــر مفه ــات التعري ــة، ومعلوم الوطني

تشــّخصه  مــن حيــث  أي  الــيء »هــو هــو«،  بــه  يكــون  مــا  إىل 

ــي  ــر الجمع ــاء الّضم ــو وع ــره؛ فه ــن غ ــزه ع ــه، ومتيي ــه يف ذات وتحّقق

ألّي تكتّــل بــرّي، ومحتــوى لهــذا الضمــر يف الوقــت نفســه، مبــا 

الجاعــة  وعــي  تكيّــف  ومقّومــات  وعــاداٍت  قيــم  مــن  يشــمله 

ــا...« . ــاة داخــل نطــاق الحفــاظ عــى كيانه ــا يف الوجــود والحي وإرادته

ــرد  ــا يف الف ــراد وآثاره ــن األف ــات ب ــكل العاق ــات تش ــم آلي ــدُّ فه يُع

ــا  ــيعها م ــة وتوس ــات قوي ــبكة عاق ــاء ش ــا لبن ــا مه ــع ُمدخ واملُجتم

أمكــن وهــذا مطلــب ملــح عــى الباحــث عــن ماركــة شــخصية التنبــه 

إليــه، إن نســج ترابطــات اجتاعيــة وكســب معــارف والحصــول عــى 

ــا  ــا يزودن ــوع إىل م ــأىت إال بالرج ــع ال يت ــل املجتم ــزة داخ ــة متمي مكان

ــكار يف هــذا املجــال،  ــات وأف ــم ونظري ــن مفاهي ــاع م ــم االجت ــه عل ب

يــرى راد كليــف بــراون »أن البنــاء يتألــف مــن كائنــات إنســانية 

ــيق  ــن التنس ــوع م ــود ن ــرورة إىل وج ــر بال ــاء » تش ــة » بن وأن كلم

والرتتيــب بــن )األجــزاء( التــي تدخــل يف تكويــن )الــكل( الــذي نســميه 

ــزاء(  ــذه )األج ــن ه ــوم ب ــة تق ــط معين ــد رواب ــك يوج ــاء( وكذل ) بن

ــز. ومبقتــى  ــاء متاســك متاي ــه بن ــكل(  وتجعــل من ــف )ال ــي تؤل الت

ــاء  ــن )البن ــة يف تكوي ــة( الداخل ــدات الجزئي ــون )الوح ــم تك ــذا الفه ه

ــل كل  ــذي يحت ــع ال ــاء املجتم ــخاص( أي أعض ــي )األش ــي( ه االجتاع

ــة« . ــاة االجتاعي ــدداً يف الحي ــؤدي دوراً مح ــاً وي ــزاً معين ــم مرك منه
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اإلشهار والدعاية

المجتمع االستهالكي

ــة إىل  ــات املوجه ــات والخدم ــرار املنتوج ــى غ ــي ع ــرد ه ــخصية الف ش

فئــة مــن املســتهلكن، البــد لهــا مــن اســتخدام وســائل الدعايــة واإلشــهار 

واعتــاد أســاليب الخطــاب واالقنــاع املعمــول بهــا يف الرتويــج والتعزيــز، 

ــة  ــم النفــس يف إنجــاح هــذه العملي ــم االجتــاع وعل ــا يتكامــل عل وهن

وجعلهــا أكــر فاعليــة وتأثــرا بهــدف خلــق نــوع مــن األلفــة والرابطــة 

العاطفيــة بــن املنتــج أو الخدمــة أو )الشــخصية( وبــن الجمهــور 

ومتريــر رســائل طأمنــة وثقــة حــول ميزاتهــا وخصائصهــا وجودتهــا.

ــاً، مبالغــا فيهــا وتحتــوي عــى قــدر  وقــد تكــون عمليــة اإلشــهار، أحيان

ــي، »  ــا الحقيق ــن حجمه ــر م ــة أك ــا قيم ــم وتعطيه ــن التضخي ــر م كب

رشكــة نســتله  Nestlé عندمــا رغبــت يف دخــول الســوق اليابــاين مل تقــم 

مبــارشة بطــرح منتــج كيــت كات Kit  Katيف الســوق، وعمــل الدعايــة 

اليابــاين  الشــعب  ألن  والتلفزيونيــة؛  اإلعانيــة  والحمــات  العاديــة، 

ــة  ــدأت الرك ــا، فب ــق فيه ــات وال يث ــة واإلعان ــر التشــكك يف الدعاي كث

بدراســة الســوق اليابــاين وثقافــة ولغــة وعــادات الشــعب اليابــاين، 

واتبعــت خطــة محكمــة ملــدة أربــع ســنوات قامــت فيهــا الركــة 

بتوزيــع شــوكوالتة كيــت كات مجانــا يف الفنــادق وعــى الطــاب املقبلــن 

أســهمت عــدة عوامــل يف تنامــي الطابــع االســتهايك يف املجتمعــات 
مــن بينهــا العوملــة، وانفتــاح الســوق، املنافســة يف اإلنتــاج، وارتفــاع 
وتــرة التصنيــع، وانتشــار وســائل اإلعــام، وتطــور تقنيــات الدعايــة 
واإلشــهار واتســاع نطــاق اســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة، وهيمنــة 
الركــة  هويــة  عــن  تعــر  صــارت  التــي  التجاريــة  العامــات 
وتحمــل شــعارها الــذي يعــر عــن ماركتهــا عــى الصعيــد الــدويل.

وهــو رمــز جرافيــي أو خطــي أو هــا معــا مشــكل مــن ألــوان وأشــكال 
معينــة وقــد يكــون صوتــا أو رائحــة يحمــل دالالت خاصــة تعكــس 
ــاء  ــة بن ــا، »...تشــمل عملي ــا وخدماته ــن أهدافه ــة وتعــر ع ــة الرك رؤي
الهويــة الوســائل البرصيــة والعاطفيــة واملنطقيــة والثقافيــة للخــروج 
بصــورة ذهنيــة وانطبــاع إيجــايب أمــام العميــل يعكــس شــخصية املنظمــة 
ورؤيتهــا وأهدافهــا ويحقــق أرباحــاً أكــر عــى املــدى الطويــل...« .

أمــا مــن جهــة املســتهلك أو املســتخدم فــإن الشــعار يصبــح مبثابــة تصــور 
ــرة مبجــرد  ــج أو الخدمــة يحمــل معــاين كث ــق باملنت ــي لصي ــي ضمن ذهن
ــه  ــن خال ــون م ــتحر الزب ــه يس ــه أو شــم رائحت ــاع صوت ــه أو س رؤيت
ــة، »  ــج أو الخدم ــك املنت ــة بذل ــات متعلق ــدة معلوم ــايئ ع ــكل تلق بش
املاركــة التجاريــة عــى حــد قــول »ولــرت النــدور« هــي وعــد، إنهــا وعــد 
مبــا تتوقــع أن تجــده عندمــا تشــرتيها وتســتعملها وتقــوم بتجربتهــا، وهــذا 
الوعــد ميكــن تلخيصــه بعبــارة بســيطة أو حتــى كلمــة واحــدة، مــاذا يطــرأ 
يف ذهنــك عندمــا تفكــر يف ســيارة فولفــو؟ األمــان، ومــاذا عــن ســيارة )يب أم 
دابليــو(؟ النمــوذج املثــايل للســيارات، وســيارة رولزرويــس؟ الرفاهيــة...« .
ــج: ــول املنت ــتهلك ح ــتحرها املس ــد يس ــي ق ــات الت ــن املعلوم ــن ب وم

-جودته: السيارات األملانية، الساعات السويرسية، املابس اإليطالية...
-رائحتــه أو طعمــه: العطــور الفرنســية، البيتــزا اإليطاليــة، الســويش الياباين، 

البهــارات الهنديــة، الرغــر األمريي...

عــى اجتيــاز اختبــارات الولــوج إىل الجامعــات يف طوكيــو، والرتويــج 

ــب الحــظ  ــز تجل ــر املتمي ــا األحم ــرة أن هــذه الشــكوالتة بقالبه إىل فك

ــور،  ــة الرصيحــة يف الظه ــات التجاري ــدأت بعــض اإلعان ــم ب الســعيد، ث

ــة  ــة خيالي ــرة  لطيف ــص قص ــل قص ــادي؛ مث ــر اعتي ــكاً غ ــذت ش واتخ

وعــي  وتثبيــت يف  زرع  هــو  منهــا  الغــرض  كان  ولكــن  ومخرتعــة  

األمهــات اليابانيــة أن تلــك الشــكوالتة هــي بالفعــل جالبــة للحــظ، فبــدأ 

ــرض  ــي مل تع ــت كات، الت ــات كي ــور يف إعان ــون يف الظه ــاس حقيقي أن

ــة  ــرد العام ــل مج ــكوالتة(، ب ــب الش ــايئ )قوال ــج النه ــكل املنت ــداً ش أب

التجاريــة، فــرع فريــق التســويق يف طــرح الشــوكوالتة بنكهــات 

عــدة مثــل الشــاي األخــر و الليمــون و التفــاح و كانــت تتوافــر ملــدة 

محــدودة ثــم تختفــي إلفســاح املجــال لنكهــات أخــرى و غــر تقليديــة« .

واإلشــهار عمليــة تهــدف باألســاس إىل التســويق الدعايئ للمنتــج والوصول 

إىل ذهــن املســتهلك والتأثــر عــى عواطفــه ومخاطبــة غرائــزه وتهييــج 

حواســه واســتثارة الرغبــة الرائيــة لديــه، أغلب هــذه املبــادئ واألهداف 

يســتعن بهــا صاحــب املاركــة الشــخصية بشــكل أو بآخــر يف التســويق 

ــا. ــودة مؤهاته ــار ج ــا وإظه ــراز ميزاته ــا وإب ــه، وتعزيــز مكانته لذات

-رشكتــه: وينــدوز مــن مايكروســوفت، ماكنتــوش مــن آبــل، أندرويــد مــن 
جوجــل... 

-دولتــه: الفــودكا الروســية، الهواتــف الذكيــة الكوريــة الجنوبيــة، كامــرات 
التصويــر اليابانيــة، ...

-أصنافــه: نفــس املاركــة تحيــل إىل عــدة منتجــات أو عــدة خدمــات مثــل: 
نايــك يف األحذيــة أو األلبســة أو الحقائــب الرياضيــة...

ــج لاتصــاالت،  ــة أورن ــي يب يس لإلعــام، رشك مجــال تخصصــه: شــبكة الب
ــز للطــران...  بريتــش ايروي

وتكلفــة  الرائيــة  وبالقــدرة  بالجــودة  ويتعلــق  -ســعره: 
املوجهــة  الصينيــة  املنتجــات  بــن  الفــرق  مثــل  اإلنتــاج... 
املتقدمــة. الــدول  إىل  واملوجهــة  الثالــث  العــامل  لبلــدان 
إن توظيــف املاركــة التجاريــة يف التأثر يف املســتهلك له أثر كبر يف تشــكيل 
تصــور إيجــايب حــول املنتــج أو الخدمــة وإكســابه ســمعة وثقــة وتكويــن 
اتجــاه عاطفــي نحــوه، وبالتــايل ميكــن االســتفادة مــن كل هــذه الوظائــف 
ــى  ــر ع ــة توث ــة التجاري ــراد، »...إن املارك ــخصية لألف ــة الش ــاء املارك يف بن
املســتهلك النهايئ يف قرار رشاءه كا أن املســتهلكون يفضلون رشاء املاركات 
املشــهورة نظــرا ألن املاركــة تعــد مبثابــة كفالــة وضــان عــى الســلعة، إن 
املاركــة التجاريــة تزيــد مــن ثقة املســتهلك بالســلعة التــي ينــوي رشاءها.«
لــذا يــويص الباحثــون بتوصيــات مــن بينهــا: دراســة خصائــص املســتهلكن 
وإرفاقهــا مــع خصائص املنتوج الجديد؛ ألن التوافق بن ما يريده املســتهلك 
ومــا يرفــق باملاركــة التجاريــة مــن منتوجــات جديــدة يــؤدي إىل تحســن 
صــورة املاركــة التجاريــة الجديــدة يف ذهن املســتهلك، وبالتايل زيادة شــهرة 
املاركــة التجاريــة، دون إغفــال االعتــاد عــى وســائل زيــادة الــوالء للاركة 
التجاريــة مــن طــرف املســتهلك، هــذه األدوات تتمثل يف مختلــف مكونات 
املزيــج االتصــايل، واســتعال التقنيــة االكــر تأثــرا يف ســلوك املســتهلك...« .

يتبع .....
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ملف العددصدى ُأريد

المنصــورة عاصمــة الطــب األولــى بمصــر
د . عبداهلل الوزان

تقــع مدينــة املنصــورة عــى الضفــة الرقيــة لنهــر النيــل - فــرع دميــاط، ويقابلهــا عــى الضفــة الغربيــة مدينــة طلخــا التــي لهــا إدارة وثقافــة 
مســتقلة. وتبعــد 120 كــم إىل شــال رشق القاهــرة.

مدينــة املنصــورة لقبــت ِبـــ »عاصمــة الطــب« ىف مــرص ملــا تحتويــه مــن مراكــز طبيــة متخصصــة، وأطبــاء مهــرة يف التخصصــات كافــة، إذ 
يتوافــد عــى مراكزهــا الطبيــة أبنــاء الوطــن العــرىب وأفريقيــا، ويعــد مركــز أمــراض الــكى واملســالك البوليــة التابــع لجامعــة املنصــورة مــن 
أهــم تلــك املراكــز املتخصصــة، وكان الدكتــور محمــد غنيــم رائــد زراعــة الــكى ىف الــرق األوســطـ، هــو مــن أسســه، ويعــد مــن أكــر املراكــز 
العلميــة الطبيــة ىف الــرق األوســط املتخصصــة ىف مجــاالت الــكى الصناعيــة، وزراعــة الــكى، وجراحــة األورام الرسطانيــة ىف املســالك البوليــة.

تقــع مدينــة املنصــورة عــى الضفــة الرقيــة لنهــر النيــل - فــرع 

ــا  ــي له ــة طلخــا الت ــة مدين ــة الغربي ــا عــى الضف ــاط، ويقابله دمي

إدارة وثقافــة مســتقلة. وتبعــد 120 كــم إىل شــال رشق القاهــرة.

مدينــة املنصــورة لقبــت ِبـــ »عاصمــة الطــب« ىف مــرص ملــا تحتويــه 

مــن مراكــز طبيــة متخصصــة، وأطبــاء مهــرة يف التخصصــات 

ــرىب  ــاء الوطــن الع ــا الطبيــة أبن ــد عــى مراكزه كافــة، إذ يتواف

ــع  ــة التاب ــكى واملســالك البولي ــز أمــراض ال ــا، ويعــد مرك وأفريقي

لجامعــة املنصــورة مــن أهــم تلــك املراكــز املتخصصــة، وكان 

ــرق األوســطـ،  ــكى ىف ال ــة ال ــد زراع ــم رائ ــد غني ــور محم الدكت

هــو مــن أسســه، ويعــد مــن أكــر املراكــز العلميــة الطبيــة 

ىف الــرق األوســط املتخصصــة ىف مجــاالت الــكى الصناعيــة، 

وزراعــة الــكى، وجراحــة األورام الرسطانيــة ىف املســالك البوليــة.

يقــدم مركــز الــكى خدمــات متميــزة ملــرىض أورام املســالك 

البوليــة، ولــه الســبق يف زراعــة املثانــة، ويف عمليــات تحويــل 

املســار البــويل باملثانــة املصابــة بالرسطــان، وكذلــك اســتخدام 

أحــدث التقنيــات يف مجــال تفتيــت الحصــوات، واســتخدام مناظــر 

ــات  ــن كل محافظ ــرىض م ــز امل ــتقبل املرك ــة، ويس ــالك البولي املس

ــاً كــا يســتطيع املريــض حجــز موعــد للكشــف  الجمهوريــة مجان

ــه، ويوجــد تنســيق  ــع االلكــرتوين للتســهيل علي ــق املوق عــن طري

كامــل بــن املركــز واملستشــفيات التابعــة لجامعــة املنصــورة، 

باملستشــفي  الــكى  ووحــدة  الطــوارئ،  مستشــفي  خاصــة 

الرئيــي، ووحــدة الــكي مبستشــفى األطفــال الجامعــي مــن 

ــكى واملســالك. ــة املقدمــة ملــرىض ال أجــل تكامــل الخدمــة الطبي

ميتــد املركــز عــى مســاحة 13000 مــرت مربــع، تشــغل املبــاىن 

ــا  ــة يوميً ــادات الخارجي ــتقبل العي ــا، وتس ــرتا مربع ــا 5760 م منه

آالف مــرىض الــكى واملســالك البوليــة، وجميــع الحــاالت الطارئــة 

ــن  ــات خمس ــاح العملي ــم جن ــوم، ويض ــرتات الي ــع ف ــال جمي خ

ــا  ــه تكنولوجي ــا قدمت ــدث م ــا ألح ــزة وفًق ــة مجه ــة جراحي غرف

العــرص، وأحــدث األجهــزة الجراحيــة، وأجهــزة التخديــر والتنفــس 

الصناعــى، وجنــاح العنايــة املركــزة ويحتــوى عــى أربعــن غرفــة 

ــزة  ــدث أجه ــل بأح ــاىئ متص ــر كهرب ــة رسي ــكل غرف ــة، ب منفصل

رســم القلــب، والضغــط وأجهــزة متابعــة حالــة املريــض باســتمرار.

ــرف  ــى غ ــوى ع ــارب ويحت ــات التج ــى حيوان ــز مبن ــم املرك ويض

ــر،  ــزة اإلضــاءة والتصوي ــزودة بأحــدث أجه ــة م ــات كهربائي عملي

وتجــري بــه األبحــاث التجريبيــة لتطويــر واســتنباط األمنــاط 

ــدة للتشــخيص والعــاج،  ــواد جدي ــق م ــة وتخلي ــة الحديث العاجي

ــة  وميثــل العــاج املجــاين باملركــز نســبة 94 % مــن الخدمــة الطبي

ــات نقــل كى، وأكــر مــن  املقدمــة، وأجــرى حــوايل 4 آالف عملي

80 ألــف حالــة عــاج حصــوات بالتفتيــت، واملنظــار، والفتــح 

املســالك  وأورام  الــكى،  زرع  تخصصــات  املركــز  ويشــمل، 
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األطفــال،  وجراحــات  البوليــة،  املســالك  ومنظــار  البوليــة، 

الروســتاتا،  ومناظــر   ، البوليــة  املســالك  أمــراض  وجراحــات 

الــكى.  وغســيل  الكلــوى  للفشــل  خــاص  قســم  يوجــد  كــا 

عــى غــرار مركــز »الــكى« يــأىت مركــز جراحــة الجهــاز الهضمــى 

بجامعــة املنصــورة، أحــد املراكــز الطبيــة املتخصصــة التابعــة 

ــول  ــا، يق ــذ 51عام ــه من ــل في ــدأ العم ــد ب ــة املنصــورة، وق لجامع

الدكتــور احمــد عبــد الــرؤوف مديــر مركــز الجهــاز الهضمــي: إن 

املركــز يضــم أحــدث األجهــزة الطبيــة والعلميــة حتــى صــار رصحــاً 

علميــاً مميــزاً يف مجالــه، واحتفــل منــذ أســبوع بإجــراء العملية رقم 

ــد، واملبنــى الرئيــي للجهــاز مقــام عــى مســاحة  ــزرع كب 5000 ل

2100 مــرت مربــع مكون من 6 طوابق؛ يشــمل الــدور األريض محطة 

ــدات  ــا ومول ــنرتاال مركزي ــة وس ــات مركزي ــة وغاي ــازات مركزي غ

ــخ  ــازن ومطب ــة واملخ ــم مركزي ــة تعقي ــوارئ ومحط ــاء للط كهرب

ــة. ــزة مركزي ــة ومغســلة مجه ــات العاملي ــز بأحــدث املواصف مجه

ــزة  ــة املتمي ــاً، الخدم ــورة،  أيض ــة باملنص ــايف الجامعي ــدم املش تق

للقضــاء عــى قوائــم االنتظــار وجراحــات اســتبدال املفاصــل 

ملــرىض تيبــس مفاصــل العظــام مبعــدل خمــس عــرة حالــة 

املفتــوح،  القلــب  عمليــات  وكذلــك  أســبوعياً  مفصــل  تغيــر 

ــة  ــة القوقع ــات زراع ــال، وعملي ــار واألطف ــب للكب وقســطرة القل

حيــث تــم اجــراء أكــر مــن ســتائة حالــة ملــرىض ضعــاف 

. املــخ  وأورام  الفقــري  العمــود  وعمليــات  الشــديد،  الســمع 

نوعهــا  مــن  األوىل  هــى  باملنصــورة  الطــوارئ  مشــفى  يعــدُّ 

وتســتقبل  والحــوادث  الطــوارئ  لطــب  األوســط  الــرق  يف 

االســتيعابية،  طاقتهــا  أضعــاف  يوميــاً  مريــض   1500

كلهــا  وخدماتهــا  آخــر،  مشــفى  أي  تتحملــه  ال  مــا  وتتحمــل 

الحــوادث. لطــب  جــدا  املرتفعــة  التكلفــة  رغــم  مجانيــة 

مشــفى  أن  املنصــورة،  لجامعــة  اإلعامــى  املركــز  أكــد 

أنشــئ  املنصــورة،  لجامعــة  التابــع  التخصــي  الباطنــي 

2500م2  مســاحة  عــى  أدوار  خمســة  مــن   1995 عــام 

لطــب  مركــزا  املنصــورة  جامعــة  وتضــم  أرّسة.   208 بســعة 

العيــون وجراحتهــا، وهــو رصح علمــي وطبــي كبــر متميــز 

يقصــده املــرىض مــن أنحــاء جمهوريــة مــرص العربيــة كافــة.

ــدُّ مركــز األورام بجامعــة املنصــورة إنجــازاً رائعــاً، إذ يســتقبل  يُع

مــرىض األورام مجانــاً مــن جميــع أنحــاء الجمهوريــة، وســيتم 

قريبــاً افتتــاح وحــدات زرع النخــاع لتكــون إضافــة متميــزة. 

ــذا  ــة ه ــو قلع ــد فه ــي والكب ــاز الهضم ــة الجه ــز جراح ــا مرك أم

ــة  ــال زراع ــة يف مج ــزة، خاص ــه املتمي ــدم خدمات ــص، ويق التخص

الكبــد األكــر متيــزاً يف الــرق األوســط مــن حيــث عــدد عمليــات 

الــزرع، إذ بلغــت 700 عمليــة، وتجــاوزت نســبة النجــاح %90 

ــون األول  ــد ليك ــه الكب ــص يف زراع ــز متخص ــاء مرك ــري إنش ويج

وإفريقيــا. األوســط  الــرق  املجــال مبــرص ومنطقــة  يف هــذا 

ــاق؛  ــدم وس ــى ق ــر ع ــل يس ــواىل والعم ــازات تت ــت اإلنج ومازال

ــة  ــدر واألوعي ــب والص ــة القل ــز جراح ــاء مرك ــن إنش ــاء م لانته

ــة  ــدم الخدم ــا وليق ــة الدلت ــزاً مبنطق ــر متي ــون األك ــزه؛ ليك وتجهي

ــة  ــوح والقســطرة القلبي ــب املفت ــة يف مجــال جراحــات القل الطبي

يف  العامليــة  التقنيــات  بأحــدث  الدمويــة  األوعيــة  وجراحــات 

هــذا املجــال. وألن جامعــة املنصــورة دامئــا ســباقة ومتفــردة 

ــة  ــة، إضاف ــة الرئ ــل وزراع ــاص لنق ــج خ ــع برنام ــا وض ــم حالي يت

والتوليــد،  النســاء،  الثاثــة؛  الطبيــة  املركــز  اســتكال  إىل 

ــخ واالعصــاب  ــة إىل طــب وجراحــه امل وجراحــات العظــام، إضاف

كــا يتــم إضافــة أكــر مــن 2000 رسيــر وحــوايل 150 غرفــة 

املنصــورة  جامعــة  مبشــايف  األرسة  ســعة  إىل  مركزيــة  عنايــة 

لتصبــح مــن أكــر املركــز الطبيــة يف مــرص والــرق األوســط.

ملف العددصدى ُأريد



في رحاب الجامعات

بقلم: األستاذ الدكتور يونس عمرو

ثالثــون  المفتوحــة«...  »القــدس 
عامــًا مــن الريــادة في مجــال التعليم 
ــطين ــي فلس ــج ف ــوح والمدم المفت

الجامعــات  كــرى  املفتوحــة  القــدس  جامعــة  تعــد 
وطالبــة  طالــب  ألــف   )50( نحــو  تضــم  إذ  الفلســطينية، 
العــايل يف فلســطن. التعليــم  ربــع طلبــة  نحــو  يشــكلون 
ــن  ــاً م ــام 1975م انطاق ــة ع ــاء الجامع ــر يف إنش ــدأ التفك ب
العــايل يف ظــل  للتعليــم  الفلســطيني  الشــعب  احتياجــات 
أوضاعــه الســكانية واالجتاعيــة واالقتصاديــة تحــت االحتال 

اإلرسائيــي. وبطلــب مــن منظمــة التحريــر الفلســطينية، 
قامــت منظمــة اليونســكو بإعــداد دراســة الجــدوى ملــروع 
الجامعــة التــي اســتكملت عــام 1980م وأقرهــا املؤمتــر 
ــي  ــس الوطن ــر املجل ــام 1981م أق ــكو. ويف ع ــام لليونس الع
اإلرسائيــي  االجتيــاح  أن  غــر  املــروع،  الفلســطيني 
للبنــان حــال دون املبــارشة يف تنفيــذه حتــى العــام 1985م.
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ــي للجامعة ــام التعليم النظ

ــة  ــا الجامع ــي تطرحه ــات الت التخصص

بــدأ التفكــر يف إنشــاء الجامعــة عــام 1975م انطاقــاً مــن 

العــايل يف ظــل  للتعليــم  الفلســطيني  احتياجــات الشــعب 

أوضاعــه الســكانية واالجتاعيــة واالقتصاديــة تحــت االحتــال 

الفلســطينية،  التحريــر  اإلرسائيــي. وبطلــب مــن منظمــة 

قامــت منظمــة اليونســكو بإعــداد دراســة الجــدوى ملــروع 

املؤمتــر  وأقرهــا  1980م  عــام  اســتكملت  التــي  الجامعــة 

العــام لليونســكو. ويف عــام 1981م أقــر املجلــس الوطنــي 

اإلرسائيــي  االجتيــاح  أن  غــر  املــروع،  الفلســطيني 

ــام 1985م. ــى الع ــذه حت ــارشة يف تنفي ــال دون املب ــان ح للبن

افتُتــح للجامعــة مقــر مؤقــت يف عــان أواخــر العــام 1985م، 

تتبنــى جامعــة القــدس املفتوحــة نظــام املزاوجــة بــن 

ــذي  ــج( ال ــرتوين )املدم ــم اإللك ــدي والتعلي ــم التقلي التعلي

ــم  ــرص التعلي ــر ف ــكان، ويوف ــان وامل ــدود الزم ــاوز ح يتج

والتعلــم بجــودة عاليــة وتكلفــة مامئــة، ويقــوم عــى 

املقــرر الــدرايس املطبــوع واملحــارضات الصفيــة واللقــاءات 

الــذايت،  التعلــم  ومرتكــزات  الوجاهيــة،  واالمتحانــات 

الخارجيــة األردنيــة، وتركــز  مبوافقــة رســمية مــن وزارة 

العمــل خــال الفــرتة الواقعــة بــن )1985-1991( عــى إعــداد 

الخطــط الدراســية والكليــات، واعتــاد التخصصــات العلميــة، 

وإنتــاج املــواد التعليميــة، وخاصــة املطبوعــة والكتــب الطابية 

والوســائط التعليميــة املســاندة الســمعية منهــا والبرصيــة.

التعليميــة  خدماتهــا  الجامعــة  بــارشت  1991م  العــام  يف 

يف فلســطن متخــذة مــن مدينــة القــدس الريــف مقــراً 

ــدن  ــياً يف امل ــزاً دراس ــاً ومرك ــأت )18( فرع ــا، وأنش ــاً له رئيس

مــن  املئــات  البدايــة  يف  ضمــت  الكــرى،  الفلســطينية 

ــر. ــو آخ ــاً تل ــزداد عام ــا ت ــداد طلبته ــذت أع ــم أخ ــة، ث الطلب

ويوظــف التكنولوجيــا الحديثــة يف العمليــة التعليميــة، 

كافــة  ووســائله  بأدواتــه  اإللكــرتوين  التعلــم  وبخاصــة 

العمليــة  واألنشــطة  املرمــج  التعليــم  مــن  بأســلوب 

ولتكــون  واســتقاليته،  املتعلــم  لخدمــة  والتدريبيــة 

ورشوط  معايــر  ضمــن  الوجاهيــة  للقــاءات  مكملــة 

والحديــث. التقليــدي  التعليــم  بأنظمــة  االلتحــاق 
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تشــغل جامعــة القدس املفتوحــة مكانة مرموقة بن مؤسســات 

التعليــم العــايل عــى املســتوى اإلقليمــي والــدويل. وعــى 

الرغــم مــن اإلمكانــات املاليــة املتواضعــة واألوضــاع السياســية 

القاهــرة التــي نعيشــها، إال أن الجامعــة تســعى وبشــكل 

ــس  ــرق التدري ــرة يف ط ــورات املبتك ــة التط ــتمر إىل مواكب مس

وتطويــر املناهــج، والتقــدم الرسيــع يف عــامل التكنولوجيــا.

ــل  ــى عم ــع ع ــاع واس ــى اط ــون ع ــى نك ــه، وحت ــذا كل وله

ــات  ــم القطاع ــن أه ــو م ــاع ه ــة يف قط ــات التعليمي املؤسس

ــة أي  ــن دراس ــواىن ع ــا نت ــم، ف ــاع التعلي ــو قط ــاً، أال وه حالي

طلــب لانضــام إىل االتحــادات العربيــة والعامليــة التــي متكننــا 

ــى املســتويات  ــة التطــورات ع ــوم، ومواكب ــدم كل ي ــن التق م

عضوياتنــا،  أهــم  ومــن  والدوليــة.  واإلقليميــة  املحليــة 

فضــاً عــن عضويــة مجلــس التعليــم العــايل الفلســطيني:

.)AARU( اتحاد الجامعات العربية•

الجوائز الدوليةالبحث العلمي 

عضوية الجامعة في االتحادات والمنظمات الدولية

تجســيد  يف  ودوره  العلمــي  البحــث  بأهميــة  منهــا  إميانــاً 

رســالة الجامعــة وتأكيــد دورهــا يف خدمــة املجتمــع، فقــد 

البحــث  بــادرت »القــدس املفتوحــة« إىل تأســيس عــادة 

العلمــي والدراســات العليــا، وأولتهــا جــل اهتامهــا وإمكاناتهــا 

ــّد  ــي يع ــث العلم ــا. وألن البح ــاء به ــا واالرتق ــدف تطويره به

مــن أهــم أدوات املعرفــة حــول العــامل يف مجــاالت الحيــاة 

كافــة ومنهــا التنميــة الشــاملة، فهــذا يوجــب عــى األكادمييــن 

ــادرة  ــة، املب ــم يف الجامع ــاف تخصصاته ــى اخت ــن، ع والباحث

بإجــراء أبحــاث أصيلــة ومبتكــرة يف شــتى حقــول املعرفــة.

تتقــدم عــادة البحــث العلمــي والدراســات العليــا يف جامعــة 

القــدس املفتوحــة بخطــى مدروســة نحــو تطويــر أداء الجامعــة 

يف مجــال البحــث العلمــي، وتعمــل عــى تحفيــز كوادرهــا 

ــي إىل  ــي ترم ــة الت ــبل املمكن ــر الس ــال توف ــن خ ــا م وطلبته

ــة. ــدة وبجــودة عالي ــة جي ــة علمي ــج بحثي الحصــول عــى نتائ

•جائزة معامل التأثر العريب.

•جائزة محمد بن راشد للغة العربية.

•الجائزة الدولية ألفضل مروع تعليمي إبداعي.

•جائزة سقراط الدولية.

•جائزة »األلكسو« للتطبيقات الجوالة.

•جائزة القرن الذهبية )Century QE( العاملية.

.)FUIW( اتحاد جامعات العامل اإلسامي•

.)ICDE( املجلس الدويل للتعليم عن بعد•

.)AAOU( االتحاد اآلسيوي للجامعات املفتوحة•

.)E-OMED( الفضاء الرقمي املفتوح•

.)UNIMED( اتحاد الجامعات املتوسطية•

.)IAU( االتحاد الدويل للجامعات•

البحــر  ورشق  األســود  البحــر  لــدول  األكادمييــة  •الشــبكة 

.)BSEMAN( املتوســط 

.)EUCEN( شبكة التعليم املستمر للجامعات األوروبية•

 EUMED( اتحــاد الراكــة األورو متوســطي للخــراء واملهنين•

.)Consortium

.)AROQA( العربية لضان جودة التعليم•

.)AASU( اتحاد األكادميين والعلاء العرب•
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إضاءات عى الجامعة 
•)18(  فرعــاً تعليميــاً منتــرة يف ربــوع الوطــن متتــد مــن رفــح 

جنوبــاً حتــى جنــن شــاالً.
•)10(  مبــاٍن مملوكــة للجامعــة، والعمــل جــاٍر الســتكال 

أخــرى يف الفــروع كافــة.
ــوس، و  ــات تقــدم )37( تخصصــاً يف درجــة البكالوري •)8(  كلي

)9( تخصصــات يف درجــة املاجســتر.
ــة  ــد الجامع ــة يدرســون عــى مقاع ــب وطالب ــف طال •)50( أل
يشــكلون نحــو )25%( مــن عــدد طلبــة التعليــم العــايل يف 

ــطن. فلس
منــذ  الجامعــة  مــن  تخرجــوا  وطالبــة  طالبــاً   )138,642(•
ــدرايس  ــام ال ــة الع ــى نهاي ــام 1997م، حت ــوج األول يف الع الف

.)2020/2019(
•)3000( أســر محــرر أو داخــل الســجون االحتاليــة تخرجــوا 
ــة  ــن ذوي اإلعاق ــب م ــن )500( طال ــر م ــة، وأك ــن الجامع م

ــتوياتها.                                            ــا ومس بأنواعه
•)40%( من طلبة الجامعة حاصلون عى منح مالية.

ــام  ــذ الع ــة من ــا الجامع ــت عليه ــة حصل ــز عاملي •)10(  جوائ
.2015

متتلك الجامعة أضخم وأوســع شــبكة تكنولوجيا يف فلســطن 
ــزة،  ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــن يف الضف ــطري الوط ــط ش ترب
ويعمــل يف مركــز تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت )100( 
ــا. مــن املهندســن والفنيــن والخــراء يف مجــال التكنولوجي

وإدارة  التقنــي  التطويــر  عــن  مســؤوالً  املركــز  يعــّد 
واإلداريــة  األكادمييــة  اإللكرتونيــة  العمليــات 
واإلنتاجيــة، وقــد عمــل خــال الجائحــة وفــق الخطــة 
عــى  الجامعــة  إدارة  وضعتهــا  التــي  االســرتاتيجية 
تفعيــل أدوات التعليــم اإللكــرتوين الخــاص بهــا، وهــي: 
ــوة  ــة ق ــز ومضاعف ــة للمرك ــة التحتي ــدرات البني ــادة ق •زي

.)VPN( ــه ــة ب ــبكة الخاص الش
•بــث املحــارضات مــن خــال فضائيــة القــدس التعليميــة، 

لطلبــة الجامعــة.

إضاءات على الجامعة 

مركز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

ــن  ــة ضم ــة العام ــة الثانوي ــة لطلب ــات تعليمي ــث حلق •ب
ــة  ــع وزارة الرتبي ــاون م ــن«، بالتع ــة أون الي ــج »ثانوي برنام

ــطن. ــون فلس ــم وتلفزي والتعلي
•مستودع املحتوى الرقمي.

•منصة »موديل«.
•تقنية الفيديو »سرتمينج«.

•وسائل التواصل االجتاعي.
•إعداد أنشطة وامتحانات إلكرتونية.

•البوابة األكادميية.
كــا اســتعرض مجلــس إدارة املنطقــة اإلســتثارية، التصــور 
ــة  ــز بحثي ــاء مراك ــن إنش ــة واملتضم ــة الثاني ــام للمرحل الع
يكــون لهــا أهــداف يف خدمــة الصناعــة والزراعــة ومجمــع 
طبــي متكامــل واملدينة الرياضيــة ومنطقة فندقيــة للطاب.

ــور محمــود  ــم العــايل والبحــث العلمــي الفلســطيني الدكت ــر التعلي معــايل وزي

ــز  ــزات مرك ــى تجهي ــع ع ــة ويطل ــدس التعليمي ــة الق ــزور فضائي ــس ي ــو موي أب

تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت.
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نجحــت الجامعــة خــال جائحــة كورونــا يف تســخر التقــدم 
التكنولوجــي الــذي وصلــت إليــه مــن بنيــة تحتيــة حديثــة، 
التعليــم  إىل  التحــول  لصالــح  مدربــة  بريــة  وكــوادر 
اإللكــرتوين يف ظــل الجائحــة، بــل متكنــت الجامعــة مــن 
مســاعدة مؤسســات التعليــم العــايل األخــرى، وكذلــك وزارة 
محــارضات  إعــداد  عــى  الفلســطينية  والتعليــم  الرتبيــة 
تعليميــة إلكرتونيــة لطلبــة الثانويــة العامــة يف فلســطن.

ــا  ــص إنجــازات الجامعــة خــال جائحــة كورون وميكــن تلخي
عــى النحــو اآليت:

•)300(  مجموعــة للدعــم الفنــي وفرتهــا الجامعــة لتقديــم 
الخدمــات الفنيــة للطلبــة.

ــة  ــا الجامع ــي وفرته ــوى رقم ــياً مبحت ــرراً دراس •)631( مق
ــا. لطلبته

•)3000(  فيديــو تعليمــي أنتجتهــا الجامعــة ميكــن الوصــول 
إليهــا بــكل ســهولة.

•)20(  تطبيــق جــوال ميكــن الوصــول إليهــا مــن خــال 
متجــري »أندرويــد« و«آبــل« عملــت الجامعة عــى إعدادها.
•)2005(  لقــاءات افرتاضيــة لطلبــة البكالوريــوس خــال 
الفصلــن الثــاين والصيفــي مــن العــام الجامعــي )2019-

.)2020
الجامعــة  إلكــرتوين أعدتهــا طواقــم  •)250,000(  ســؤال 

النصفيــة والنهائيــة إلكرتونيــاً. لتأديــة االمتحانــات 
•)100,000( تفاعــل مــع الحلقــات اإللكرتونيــة التــي وفرتهــا 
الجامعــة لطلبتهــا عــى جميــع مواقــع التواصــل االجتاعــي 

ومنصــة »يوتيــوب«.
ــاً للمقــررات الدراســية واملقــررات  •)533(  نشــاطاً إلكرتوني
ذات الجانــب العمــي تــم تســليمها مــن الطلبــة خــال 
ــبة  ــي )2019-2020( بنس ــام الجامع ــن الع ــاين م ــل الث الفص

تســليم )%95(.

•)172,511(  طالبــاً وطالبــة تقدمــوا لامتحــان يف جميــع 

املقــررات، أي مــا نســبته )95.7%( مــن مجمــوع الطلبــة 

الذيــن يفــرتض تقدمهــم لامتحــان.

ــة  ــتوديوهات فضائي ــورت يف اس ــة ص ــة تعليمي •)49(  حلق

»القدس المفتوحة« وجائحة كورونا 

القــدس التعليميــة لطلبــة الثانويــة العامــة ضمــن برنامــج 

ــم،  ــة والتعلي ــع وزارة الرتبي ــاون م ــن« بالتع ــة أون الي »ثانوي

بثــت عــى شاشــة الفضائيــة وشاشــة تلفزيــون »فلســطن 

ــة. ــكل حلق ــة ل ــاعة تلفزيوني ــدل س ــارش«، مبع مب

ــة  ــة القــدس التعليمي ــا فضائي ــة أنتجته •)246(  حلقــة تعليمي

العــارش  للصفــن  والتعليــم،  الرتبيــة  وزارة  مــع  بالتعــاون 

والحــادي عــر )مبعــدل   ربــع ســاعة تلفزيونيــة لــكل حلقــة( 

ــة. ــات املختلف يف التخصص

التواصــل  وســائل  عــى  تقريبــاً  مشــاهدة    )400000(•

االجتاعــي الخاصــة بالجامعــة للحلقــات التلفزيونيــة لرنامــج 

»ثانويــة أون اليــن« الــذي اســتهدف طلبــة الثانويــة العامــة يف 

ــطن. فلس

•)5(  مختــرات حاســوب خاصــة باملكفوفــن وفرتهــا الجامعــة 

يف عــدد مــن فروعهــا لخدمــة الطلبــة واملجتمــع املحــي.

•)900(  كتــاب مطبــوع بلغــة »برايــل« أعدتهــا الجامعــة 

لتمكــن املكفوفــن مــن إمتــام تعليمهــم.
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للشاعر محمد بن جابر المدخلي 

َطــوافٌ حــول محــراِب النبــوة

الـــَمَدى يُعانُِقــُه  كونًــا-  أيــا   - يب  طُــْف 
تــرى لَــْن  الـــمفاوَز  بزنديــَك  واقــَدْح 
ومســالًِكا ِهدايــًة  يَِشــُع  نــوًرا 
ُعبُــوِره حــَن  االســِم   َهــَذا  ِمثْــُل  َمــْن 
أدركَــْت لـــاَّ  األَْرِض  غــُر  األرُض 
ِبيُدنــا  حنَّــْت  الســكَّاِب  ولقطــرِه 
فَجلَْجلــْت اليتيــِم  ذاَك  ُخطَــا  َوِطئَــْت 
ـه أِلنَـّ الـــُمثرِ  مِبَْقَدِمــِه  فَِرُحــوا 
إِْذ الفيــِل(  )بعــاِم  والدتُــُه  كانــْت 
فَاْحتَــَى الَحَرائــِر  ِمـــْن  أرَضعــوُه  قَــْد 
قَلْبَــُه الُقْدِس(طَهَّــَر  )ُروُح  َوأتــاُه 
َعاِشــٌق َجــدُّ  اليُتْــِم  بَْعــَد  فَرَعــاُه 
ُمناِفــٌح ـَاِن  الثَـّ البــِن  انثنــى  ثُــمَّ 
َصاِدقًــا ـِب  التَّخاطُـّ كلِّ  يف  َوَجــُدوُه 
َهْديــِه نُبُــوءُة  َحانَــْت  إذا  حتــى 
كاِذٌب هــو  كَاِهــُن  هــو  ســاحٌر  هــو 
ظَْهــِرِه يف  ــا  السَّ َوَضُعــوا  بَــْل  نََهــُروُه 
ـُه لعلَـّ )الثقيــِف(  أَْهــِل  إىل  فََرقــى 
َوتََفنَنــْت لِقتْلــِه  )قَُريْــُش(  حاكــْت 
)الــرا- يَْحملُــَك  )اإلرساِء(  ليلــِة  يف 
ــًا ُمَفضَّ كُْنــَت  الـــمختاُر  ـَك  وألنَـّ
تــرى كيــا  )ِســْدرٍة(  حتــى  َوَعَرْجــَت 
َخطْــوًة تُتِْبــُع  َوأَنْــَت  األنــاُم  َهَجــَع 
َولســانُُهْم ِبِغبْطَــٍة  الجميــُع  َهــَرَع 
ُهــْم فََضمَّ لِلرســوِل  ِفــَداًء  َهبُّــوا 
يقوُدهــا )قَُريْــَش(  ِمـــْن  َجَحاِفــُل  جــاءْت 
)ببدِرنــا( بالنَّــكاِل  وبــاءوا  خابــوا 
الَوفــا )أُُحــِد(  يف  الخــرِ  ثنايــا  وا  كَــرَسُ
فَُزلِْزلــْت العظيــَم  )َخْندقَــَك(  َوَحَفــْرَت 
)مدينــٍة(    حــوَل  البغــِي  ِحَصــاَر  وا  شــدَّ
َجْمُعُهــْم َق  َوفُــرِّ رَشاِذُمُهــْم  ُدِحــَرْت 
تَْرتجــي الـــمعظَِّم  لِلَحــَرِم  َوَرنــوَت 
َجنباتِهــا يف  والِبــْرُ  فََدخلْتََهــا 
حينــَا تَــرْتَا  لــواُت  الصَّ تتعاقــُب 
قَيِّــًا ِديًنــا  أَكَْملْــَت  فََقــْد  فَاْهَنــأْ 

ِبأَْحَمــَدا الـــمْكُرماِت  فَضــاَء  واْمــأل 
َدا تََفــرَّ الـــَمداِر  عــى  ِســواُه  َضــوًءا 
الَفْرقَــَدا فَــَكاَن  ليــًا  الُهــَدى  لِــَذوي 
ــَدا؟!!! ُموحِّ الطِّبــاِق  ــَاَواِت  السَّ ِقَمــَم 
الهــدى َخــطَّ  راســًا  الخليقــِة  َخــْرَ 
الـــموِرَد تَــذوَق  يك  قُلًــوٌب  فََهَفــْت 
ــَدى الصَّ أهازيــجِ  ِمـــْن  )َمكَّــَة(  أرجــاُء 
َمولِــَدا الَعِشــرُة  ـُدُه  تَُخلِـّ ذَكَــٌر... 
اعتــدى َمــِن  فَِبيــَد  أبابيــٌل  َعَصَفــْت 
َمْحِتــَدا واملــكارِم  الَفَضائــِل  ُحلَــَل 
بَــَدا تَرائِبــِه-  -يف  ِغــلٍّ  كلِّ  ِمـــْن 
تَــودَُّدا يَتــوُق  الـُمـــثْى  لِِصَفاتِــِه 
ســيَدا َســيَْغدو  -ِبِرفَْقِتــِه-  َعــمٌّ 
الِعــَدا مــَع  القريــِب  مــَع  األمــُن  َوُهــو 
األوَحــَدا الســبيَل  فاختــاَر  نَبَــَذوُه 
ُمْفــرَدا لِيبْقــى  كََذبُــوا  َوْصِفِهــْم  يف 
َجلَْمــَدا َويْغــدَو  َمْحزونًــا  لِيَبيــَت 
َدا ُمَســدَّ يَُعــوُد  أو  ِبــودٍّ  يَحظــى 
الِفــَدا لَــُه  يكــوَن  يك   ) ى)َعــيٌّ َضحَّ
الـــمْشهَدا تعيــَش  لــي  ــَاِء  السَّ (إىل  ُق 
َدا ُســجَّ وراِءَك  ِمـــْن  ُرْســًا  فَأََمْمــَت 

الـــُمبْتََدا  ِفيــِه   وأنــَت  الـَمــــقاِم  َخــَرَ 
َوتَْســَعَدا تََقــرَّ  يك  )لِيَــْرَب(  ُشــوقًا 
َوأَنَْشــَدا بالطُّلــوِع  تَباَهــَج  لَْحــٌن 
ــَدا َوَضمَّ الُقــُروَح  َمــسَّ  ِبَحنانِــِه 
َدا ُمَهــدِّ يَثُــوُر  الطَّاغــي  ِصْنديُدَهــا 
الــرَّدى ِبئْــَس  )القليِب(تَوافــُدوا  وإىل 
يَــَدا تَبُّــوا  ..َوقَــْد   ِبِفْعلِِهــُم  تَِعُســوا 
الـــموِعَدا خانــوا  ويهــوُد  أحزابُهــْم... 
تَــَعـــبَّــــَدا لـإللــــِه  َرُســـواًل  آوْت 
مْســِجَدا حولــَك  يــِن  الدِّ َســاُم  َوغــدا 
الـــُملِْحَدا يَْســتَِفزُّ  )لِـــَمكَّة(  فَتًْحــا 
ــَدا تََجسَّ فيــَك  ْفــُح  والصَّ ـًا...  ُمتََهلِـّ
ــَدا ُمَحمَّ الُقلــوِب-  -ُمَضــغِ  عــى  نَتْلــو 
ُســَدى تَْذَهــْب  َولَــْم  واثَِقــٌة  َوُعــراُه 

إعداد: د.أميرة سمبس
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التعليــم اإللكترونــي ..جواز ســفر إلى المســتقبل بحاجة لتأشــيرة
إعداد: حيدر الكرخي

أ.نكتل یوسف محسن أ.د.عائشة عبیزة

تــرى التدريســية يف جامعــة تكریــت / كلیــة الرتبیــة للبنــات م. أریج 
عــي حســین الرشــید أن التعليــم اإللكــرتوين كان ناحجــاً إىل حــد مــا، 
لكنــه ال یعــوض أبــداً عــن التعلیــم التقلیــدي وذلــك لألثــار الســلبية 
مــن املداومــة عــى اســتخدام الجــوال والحاســوب ومــا لھــا من رضر 
عــى الصحــة بجوانبهــا كلهــا، يف حــن تحدثــت األســتاذة الدكتــورة 
ــه  ــرتوين بوصف ــم اإللك ــر أن التعلي ــا أن نعت ــزة یمكنن ــة عبی عائش
ــدارس  ــض امل ــدى بع ــة ل ــا خاص ــٍد م ــاً إىل ح ــاً كان ناجح مروع
ــل أو  ــه أحــد البدائ ــن بوصف ــذ زم ــه من ــي اعتمدت ــات الت والجامع
ــم، عــى عكــس بعضھــا اآلخــر  ــر التعلي الوســائل املســاعدة لتطوي
الــذي فــرض علیــه  بســبب جائحــة كورونــا، ولكــن بشــكل عــام أرى 
ــر  ــاج إىل الكثی ــه ولكــن یحت ــم اإللكــرتوين ناجــح مبدخات أن التعلی
ــه. ــق نفــس املســتوى مــن النجــاح يف مخرجات مــن الجھــد؛ لتحقی

تشــر التدريســية مھــا خالــد كاظــم الشــمري يف جامعــة كربــاء كلیــة  

الھندســة إىل الحاجــة لخدمــة إنرتنــت ممتــازة وكذلــك نحتــاج إىل ورش 

لألســتاذة والطلبــة عــى حــد ســواء حســب تعبرهــا، وأضافــت مهــا حول 

الرامــج التــي تســتخدم كبدیــل عــن املختــرات والتدریــب املســتمر عــن 

طریــق الــدورات التدریبیــة والــورش التعليميــة وكذلــك تكاتــف الجمیــع 

ملســاعده الطلبــة املتعففیــن الذیــن رمبــا الیمتلكــون االجھــزة التــي تعــد 

أساســیة يف عملیة التعلیم اإللكرتوين، األســتاذة مھا رشف جامعة دمشــق 

التدريســية يف كلیــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية تقــول: التعليــم اإللكرتوين 

بالنســبة للجمیــع الیــوم ھــو جــواز الســفر إىل املســتقبل، وھــذا الجــواز 

ــة لتجــاوز الصعــاب،  ــول مــن الحكومــات العربی ــاج إىل تأشــیرة قب یحت

فــا بــد مــن فتــح حــدود النجــاح، فحاجــز الفشــل الــذي یواجــه العدیــد 

ــه، فعــى كل مؤسســة وكل جھــة مســؤولة  ــد مــن التخــي عن ــا ال ب من

أن تــويل ھــذا النــوع مــن التعلیــم األھمیــة املطلقــة، مــن خــال توفیــر 

البنیــة الحقیقــة لــه مــن كھربــاء وانرتنــت وتكنولوجیــا حدیثــة تســاعد 

الســاعي لطلبــه عــى الحصــول لــكل مــا یرتجیــه مــن غیــر عناء أو شــقاء.

تعــد تجربــة التعلیــم اإللكــرتوين ناجحــة نســبيا والســیا أن بعــض الدول 

ــن  ــة أوىل ممك ــا تجرب ــي بوصفه ــذا فھ ــابقا، لھ ــا س ــة مل تنفذھ العربی

العمــل عــى تطویرھــا، وتحســینھا، مبــا یخــدم العملیــة التعلیمیــة 

ومــن أجــل إیصــال املحتــوى العلمــي بشــكل ســلیم ومفھــوم للطلبــة، 

ولكــن البــد مــن اتبــاع نظــام التعلیــم املدمــج لتحقیــق األھــداف 

املنشــودة، إذ إن عــددا مــن الكلیــات العلمیــة تحتــاج إىل الدراســة 

العملیــة والتطبیقیــة، لــذا، فالتعلیــم االلكــرتوين وحــده ال یكفــي.

نكتــل یوســف محســن دائــرة التعلیــم الدینــي يف العــراق يــرى أن  

ــارش،  ــي املب ــس الصف ــة يف التدری ــي قضــت ســنوات طویل ــاكات الت امل

ــب  ــن تدری ــا م ــد لھ ــرتوين ال ب ــس اإللك ــارات التدری ــا مھ ــت عنھ وغاب

ــاج  ــا زال یحت ــامل م ــرتوين، الع ــم اإللك ــروع يف التعلی ــل ال ــل قب وتأھی

إىل تأھیــل للعاملیــن واملســتخدمین نظــراً للتغــر الطــارئ يف العــامل 

بســبب جائحــة كورونــا وتّحــول التعلیــم مــن تقلیــدي إىل إلكــرتوين هــذا 

ــة.  ــة العاملی ــة املدین ــف املنصــور يف جامع ــور نای ــه الدكت ــا تحــدث ب م

مــع تفــي وبــاء كورونــا يف العــامل، بــرزت تحديــات غــر مســبوقة لقطــاع التعليــم، فمــن البديهــي أن الفــرد ينبغــي أن يضمــن حقــه 

تؤكــد  التــي  الصارمــة،  العامليــة  الصحــة  منظمــة  توصيــات  ظــل  ويف  الجامعــي،  التعليــم  إىل  وصــوالً  األســايس،  ســيا  ال  التعليــم  يف 

اســتمراره. أو  التعليــم  حــق  وهــو  أال  كاف،  بشــكل  عليــه  الضــوء  تســليط  يتــم  مل  جــزءاً  هنالــك  أن  نجــد  االجتاعــي،  التباعــد  عــى 

مساع للنجاح

ختاماواقع حال بحاجة إلى ادوات

تحوالت في التعليم
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من يُمارس التفكير أكثر الرجل أم المرأة؟

ــي  ــه الت ــم الل ــن نع ــة م ــر نعم ــد التفك يع

َمــّن بهــا عــى عبــاده، وهــو مــن أرقــى 

ــان  ــها اإلنس ــي ميارس ــة الت ــطة العقلي األنش

ــة عندمــا  ــة بصــورة طبيعي ــه اليومي يف حيات

ــاه  تواجهــه مشــكلة مــا، إال أن مارســته إي

ــه  تختلــف مــن فــرد إىل فــرد حســب إتقان

ملهاراتــه التــي ســبق أن تعلمهــا. فمهــارات 

الحياتيــة  املهــارات  بقيــة  مثــل  التفكــر 

األخــرى يتعلمهــا الفــرد ويتــدرب عليهــا 

واإلتقــان. الدقــة  ملســتوى  يصــل  أن  إىل 

الفــرد  قيــام  بأنــه  التفكــر  ويُعــرف 

الوصــول  أجــل  مــن  فكــري  بنشــاط 

يصعــب  مــا  ملشــكلة  مناســب  حــل  إىل 

عليهــا  التغلــب  أو  حلهــا  الفــرد  عــى 

الســابقة. ومعلوماتــه  خراتــه  ضــوء  يف 

العاقــات  غانغــور- خبــر  مــارك  يقــول 

دمــاغ  إن  عامليًــا:  املعــروف  الكوميــدي 

الرجــل يشــبه مجموعــة مــن الصناديــق، 

إعداد: سليمان مهدي

لــكل صنــدوق منهــم موضــوع واحــد محدد، 

يحمــل »ال يشء«،  الصناديــق  تلــك  أحــد 

وهــي حالــة ال تفهمهــا املــرأة، فدماغهــا 

يشــبه كــرة مــن الوصــات الكهربيــة، حيــث 

إن كل نقطــة فيهــا تتصــل بكل نقطــة أخرى 

مــا ميكنهــا الرثــرة يف مائــة موضــوع يف آٍن 

واحــد وال تفهــم معنــى حالــة الــايشء .

وحســب مــا نرتــه صحيفــة »ديــي ميــل« 

الريطانيــة، تبــن بالفعــل مــن خــال دراســة 

ــدى الرجــال معــدل  ــة أن ل ــة حديث هولندي

ذكاء أعــى بنحــو 4 نقــاط عــن لنســاء، 

الدراســات  مــن  العديــد  هنــاك  أن  إال 

الريطانيــة واألمركيــة األخــرى أثبتــت أنــه 

ــج وأن  ــذه النتائ ــة له ــن الصح ــاس م ال أس

مــخ املــرأة بالرغــم مــن أنــه أصغــر حجــاً، 

ولكنــه أرسع وأفضــل فيــا يتعلــق بــاألداء.

ــي  ــردى ومنطق ــكل ف ــر بش ــل يفك  و الرج

وببــطء، ويحتــاج لوقــت التخــاذ القــرار، أما 

املــرأة فإنهــا متيــل إىل الغــوص ىف التفاصيــل 

والعواطــف تلعــب دورا كبــرا ىف القــرارات.

جامعــة  مــن  مختلفــة  دراســة  وهنــاك 

أثبتــت  حديثــة  دراســة  ىف  بنســلفانيا 

 ، املــخ  نشــاط  بتصويــر  الحقيقــة  هــذه 

ــع  ميكــن للرجــل أن يقــى ســاعات ال يصن

شــيئاً تقريبــاً ، أمــا املــرأة فصــورة املــخ 

لديهــا تُبــدي نشــاطاً وحركــة ال تنقطــع.

ــل يف  ــل يص ــل إىل أن الرج ــا نص ــن هن و م

التفكــر إىل أبعــد مجــال مــن املــرأة، ويأخــذ 

وقتــاً كافيــاً ألي أمــر، يف حــن يوجــد للمــرأة 

عــى  وقــدرة  وعاطفــي،  اجتاعــي  ذكاء 

التواصــل مــع املحيــط أكــر مــن الرجــل 

ــك  ــريك، ومتتل ــذكاءه الح ــل ب ــرف الرج ويُع

املــرأة قدرة عــى الرؤية الشــمولية )الصورة 

كاملــة( ، أمــا الرجــل فرؤيتــه تفصيلــة أكــر 

)فهــو يركــز عــى أجــزاء مــن الصــورة(.
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االعجاز اإلعالمي في الدعاية وأسلوب التذكير بالتكرار
د. طه احمد الزيدي

ــر  الدعايــة نشــاط اتصــايل لنــر اآلراء ووجهــات النظــر التــي تؤث

عــى األفــكار أو الســلوك أو كاهــا، وحــث اآلخريــن عــى االقتناع 

ــا  ــة، ويقاربه ــكار معين ــاق أف ــم العتن ــا، أي دعوته ــا أو اعتناقه به

مفهــوم الدعــوة اإلســامية: يف تبليــغ عقيــدة اإلســام ونــر مبادئه 

وقيمــه وتعاليمــه بــن ســائر النــاس، بقصــد االقنــاع مــن غــر إكراه.

توظيفهــا  وتــم  االتصــال  أمنــاط  مــن  منطــا  الدعايــة  ومتثــل 

الغــرض  بحســب  وســلبية؛  ايجابيــة  بصورتــن:  إعاميــا 

الجانــب  عــى  أكــد  الكريــم  والقــرآن  أســاليبها،  أو  منهــا 

وقــد  إليهــا،  والدعــوة  اإلســامية  املفاهيــم  نــر  يف  االيجــايب 

املقصــد. هــذا  لتحقيــق  عــدة  أســاليب  توظيــف  إىل  ســبق 

ومــن أســاليب القــرآن الكريــم يف الدعايــة والدعــوة: التأكيــد 

والتذكــر بالتكــرار، وهــو مــن أكــر األســاليب املعتمــدة إعاميــا يف 

زرع أي فكــرة داخــل عقــل الجمهــور املســتهدف ، إذ يتــم اختيــار 

فكــرة أو شــعار بســيط أو لفــظ جــذاب وبالتكــرار تتحــول الفكــرة 

ــه. ــية لوعي ــات األساس ــي وأحــد املكون ــاة املتلق ــن حي إىل جــزء م

ــات:  ــَن( )الذاري ــُع الُْمْؤِمِن ــَرى تَْنَف كْ ــِإنَّ الذِّ ــْر فَ ــاىل: )َوَذكِّ ــال تع ق

ــْرآِن  ــْر ِبالُْق ــى:9( ، )فََذكِّ ــَرى( )االع كْ ــِت الذِّ ــْر إِْن نََفَع 55( ، )فََذكِّ

َمــْن يََخــاُف َوِعيــِد( )ق:45(، فهــذه اآليــات تشــر اىل أســلوب 

التذكــر  أســلوب  وهــو  الرســالة  ترســيخ  اىل  يهــدف  إعامــي 

الحقائــق  الســتحضار  اإلعاميــة  األســاليب  شــتى  باســتعال 

يف النفــوس والحــض عــى العمــل بهــا يف الوقــت املناســب ألن 

ــا  ــل فاعليته ــن، ب ــن مع ــط مبوســم محــدد او زم ــق ال ترتب الحقائ

ــرار  ــر بتك ــلوب التذك ــد أس ــا ، ويع ــر به ــتدامة التذك ــط باس ترتب

ــر  ــد يكــون التذك ــة يف اإلعــام، وق ــن أســاليب الدعاي ــق م الحقائ

لربــط  او  بالحــارض  لربطــه  بالتاريــخ  أو   ، نفســها  بالحقيقــة 

االيجابيــة  االســتجابة  لتعزيــز  ذلــك  وكل  باملســتقبل،  الحــارض 

الســلبية. اتجــاه اصحــاب االســتجابة  العمــل عــى تعديــل  أو 

الرســالة  عــرض  يف  املســتمر  التواصــل  بالتكــرار  ويقصــد 

اإلعاميــة لبعــض املعــاين والقضايــا املهمــة الــواردة يف كتــاب 

ــددة  ــة متع ــاليب فني ــرى بأس ــد اخ ــرة بع ــا م ــان عنه ــه واالع الل

والتأخــر  التقديــم  يف  شــتى  وطــرق  مختلفــة  ســياقات  ويف 

عليهــا. وترويضهــم  بهــا  النــاس  إلقنــاع  والتفصيــل  وااليجــاز 

اختيــار  مــع  اإلعاميــة  الرســالة  تعــاد  أن  اإلعامــي  فالتكــرار 

ــون  ــك ال يك ــوة وذل ــى ق ــوة ع ــا ق ــذي يزيده ــم ال ــت املائ الوق

اال باســتغال املناســبات وربــط الرســالة اإلعاميــة باألحــداث 

الجــدة  غايــة  يف  عديــدة  بأســاليب  وتجديدهــا  الجاريــة 

وعقائــد  معينــة  ألفــكار  وتعميقــا  لإلمــال  تجنبــا  واالبــداع 

وأذهانهــم. املتلقــن  نفــوس  يف  للرســالة  وترســيخا  محــددة  

ويؤكــد املنظــرون يف علــوم االتصــال إن الدعايــة تــؤيت مثارهــا 

وتحقــق أهدافهــا يف نفــوس املتلقــن وعقولهــم عــن طريــق التتابــع 

واالســتمرار والتكــرار، إن رس الدعايــة الفعالــة ال يكمــن يف اذاعــة 

بيانــات تتنــاول آالف االشــياء ولكــن يف الرتكيــز عــى بضعــة دقائــق 

فقــط وتوجيــه آذان النــاس وأبصارهــم اليهــا مــرارا وتكــرارا، وهذا 

هــو األســلوب املعتمــد للرتويــج والتســويق يف االعانــات التجاريــة.

ــرار  ــا تك ــم فمنه ــرآن الكري ــرار يف الق ــاليب التك ــت أس ــد تنوع لق

املعــاين، كاإلميــان باللــه وتوحيــده واالميــان باليــوم االخــر والصــاة 

والصــدق وهكــذا بقيــة املفاهيــم االعتقاديــة والعملية والســلوكية.

ــدة،  ــور ع ــدة أو يف س ــورة واح ــة يف س ــارة أو اآلي ــرار العب أو بتك

ــرة يف  ــررت )31( م ــاِن( تك بَ ــَا تَُكذِّ ــأَيِّ آاَلِء َربُِّك ــة: )فَِب ــل، أي مث

تكــررت  ِبــَن(  لِلُْمَكذِّ يَْوَمِئــٍذ  )َويْــٌل  وآيــة:  الرحمــن،  ســورة 

)10( مــرات يف ســورة املرســات، واآليــات: )إِينِّ لَُكــْم َرُســوٌل 

ِمــْن  َعلَيْــِه  أَْســأَلُُكْم  َوَمــا   * َوأَِطيُعــوِن  ـَه  اللَـّ فَاتَُّقــوا   * أَِمــٌن 

أَْجــٍر إِْن أَْجــِرَي إِالَّ َعــَى َربِّ الَْعالَِمــَن( تكــررت )5( مــرات يف 

فََهــْل  كْــِر  لِلذِّ الُْقــْرآَن  نَــا  ْ يرَسَّ )َولََقــْد  وآيــة  الشــعراء،  ســورة 

ــظ أّن  ــر، وياح ــورة القم ــرات يف س ــررت )4( م ــٍر( تك كِ ــْن ُمدَّ ِم

محــور اآليــات املتكــررة يتعلــق بعنــرص مــن عنــارص العمليــة 

االتصاليــة، كاملصــدر )اللــه – رّب( أو املرســل )رســول( او املتلقــي 

الذكــر(. )القــرآن-  والوســيلة  الرســالة  أو  املدكــر(  )املكذبــن- 

ومنهــا تكــرار القصــة اإلخباريــة، مثــل قصــة نبــي اللــه مــوىس عليــه 

الســام، فقــد ذكر اســمه يف القــرآن نحو )131( مــرة ويف نحو )33( 

ــا الحــدث أو املقصــد. ســورة، مجملــة ومفصلــة ومتنوعــة يف زواي

لقــد ســبق القــرآن الكريــم إىل توظيــف أســلوب التكــرار يف الدعوة 

والدعايــة، ويف تأكيــد بعــض املعــاين وترســيخها لــدى املتلقــن، 

ومتيــز القــرآن بتنــوع صيــغ التكــرار يف أســاليبه الدعائيــة االيجابيــة، 

كتكــرار لفــظ أو عبــارة أو قصــة أو حــدث معــن، كــا متيــز 

ــادة يف الشــد والتشــويق،  بتنــوع صــور عــرض هــذه األســاليب زي

ــن  ــاس م ــراج الن ــى بإخ ــة العظم ــق الغاي ــل تحقي ــك ألج وكل ذل

املبــن. والحــق  التوحيــد  نــور  اىل  والجهــل  الــرك  ظلــات 




