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أُريد تخطو بثبات ..محفل ناجح..
وتسلسل اعضائها يعانق الـ ( )60الف باحث

اتفاقيات تعاون كبيرة مع جامعات عربية واسالمية

مؤتمر دولي يثني على ما تقدمه أُريد للعلم وباحثيه..
« القدس المفتوحة» ..ثالثون عام ًا من الريادة في التعليم المفتوح والمدمج..

كيف تكون محتوى رقمي ًا ناجح ًا؟
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مــن جديــد تــرب منصــة أُريــد للعلــاء والخـراء والباحثــن الناطقــن بالعربيــة
موعــدا ً مــع تألــق جديــد؛ إذ ســجل محفلهــا العلمــي الــدويل الســابع الــذي
تــم تنظيمــه عــن بعــد الكرتونيــا ،نجاح ـاً باه ـرا ً وفتــح األبــواب واســعة أمــام
بيئــة البحــث العربيــة وباحثيهــا لتلقــي ســيل مذهــل مــن املعلومــات العلميــة
التــي ضختهــا عــى مــدار خمســة ايــام مؤمتــرات املحفــل وورشــه وندواتــه.
ٍ
ومــع كل محفــلٍ
جديــد ترتقــي منصــة أُريــد وتتميــز ،وهــذه النســخ ُة مــن
املحفــل متيــزت برعايــة أكــر مــن ( )60جامعـ ٍة وجمعيــة متخصصــة ،فضــا عــن
النخبــة الطيبــة مــن ضيــوف الــرف الذيــن ميثلــون رؤســا َء جامعـ ٍ
ـات يف دول
ـق تظاهــر ٍة علميــة مبعيــة نحــو  2500باحـ ٍ
ـث
عربيــة واســامية ،وصــوال إىل تحقيـ ِ
ناطــق باللغــة العربيــة ،التقــوا عــر األثــر يف أجــوا ٍء علميــ ٍة مشــكلني ســندا
ٍ
الليــل بالنهــار
َ
إلخوانهــم االطبــا ِء والعلــاء والكــوادر الصحيــة التــي تواصــل
لرعايــة ضحايــا جائحــة كورونــا ويســعون حثيثــا إلنقــاذ البرشيــة مــن خطــر هــذا
الوبــاء بالتوصــل اىل عــاج ناجــع ولقــاح دافــع لــه بعــون مــن اللــه وتوفيقــه.
لقــد كان هــذا املحفــل بنســق تنظيمــه الســلس وحجــم املشــاركة الكبــر
فيــه متميــزا يف تســابق الجامعــات العربيــة واالســامية اىل توقيــع اتفاقيــات
علميــة مــع املنصــة مــن شــأنها أن ترتقــي بالباحــث الناطــق بالعربيــة
وتوفــر لــه مناخــات علميــة تحفــزه لــي يكــون جــزءا مــن ماكنــة البحــث
العلمــي العاملية،مثلــا تحفــز ايضــا الجامعــات لالســتفادة القصــوى مــن
الخدمــات التــي تقدمهــا منصــة أُريــد وهــي مبجملهــا مجانيــة ومــا يعنيــه
ذلــك مــن اختصــار للجهــد والتكاليــف يف زمــن يعــاين فيــه العــامل بــأرسه
مــن ازمــة اقتصاديــة خانقــة عــى خلفيــة تداعيــات فايــروس كورونــا.
خالصــة القــول :إن منصــة أُريــد ،بعــد أن وصــل عــدد الباحثــن املنضويــن
تحــت خيمتهــا الـــ (  ) 60ألــف ،أضحــت اليــوم رقــا مهــا وبــارزا يف عــامل
املنصــات العلميــة الرقميــة العامليــة وتفردهــا بتنظيــم املحافــل العلميــة
الدوليــة والتــي تضــم مؤمتــرات متنوعــة االختصاصــات عــن بعــد ،وباســلوب
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 خالقــة.

صدى أُريد

أخبار ونشاطات المنصة

أُريد تقطف نجاحًا جديدًا عنوانه المحفل العلمي السابع

 2500باحث وتفاعل منقطع النظير مع مؤتمرات المحفل وورشه
صدى أُريد /متابعة خاصة

وســط أجــواء مــن النجــاح الالفــت نظمــت منصــة أُريــد
للعلــاء والخــراء والباحثــن الناطقــن بالعربيــة وعــى مــدى
خمســة أيــام ( 11ـ  ) 2020 / 11 / 15فعاليــات املحفــل
العلمــي الســابع عــن بعــد مبشــاركة أكــر مــن  2500باحــث
تفاعلــوا يف ســتة مؤمتــرات علميــة متنوعــة تضمنهــا املحفــل.
وشــهدت جلســتا االفتتــاح واالختتــام للمحفــل حضــورا ً رفيــع
املســتوى متثــل بالعديــد مــن رؤســاء الجامعــات العربيــة
واإلســامية ،وممثلــن عــن وزارات التعليــم العــايل والبحــث
العلمــي ،لعــدد كبــر مــن الــدول العربيــة ونخبــة طيبــة مــن
مســاعدي رؤســاء الجامعــات وعمــداء الكليــات ،فضــا عــن حضــور
رئيــس اللجنــة االستشــارية املوحــدة للمنصــة ،وأعضــاء االمانــة
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 للباحثني الناطقــن بالعربية
ودفعهــم لزيــادة نتاجهــم البحثي وترصينــه علميا ،وفيــا يأيت نصها:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمــد للــه الــذي علّــم بالقلــم علّــ َم االنســا َن مــا مل
ّــم
يعلــم ،والصــا ُة والســا ُم عــى رســوله
النبــي امل ُعل ِ
ِّ
الســبْقِ وال ِقــ َد ِم  ،وبعــد :
وعــى آلــه وصحبــه أويل َ
ِ
االلقــاب واملناصــب
حفــظ
فيــا أيهــا الحضــو ُر الكريــم مــع
ِ
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
التواصــل العلمــي الرقمــي مــع أعضــا ِء منصــ ِة
ُ
يُســعدنا ويرسنــا
أُريــد للمــرة الســابعة يف فعاليـ ِ
ـات املحفــلِ العلمــي الــدويل تحــت
شــعار «التواصــل العلمــي الرقمــي آفــاق لالرتقــاء» والــذي
ٍ
ٍ
وظــروف
تحديــات
يُعقــد بــإراد ٍة صلبــ ٍة وغــر ٍة علميــة يف ظــل
تعطيــل الحركــة يف
ُ
قاســية فرضتهــا جائحــ ُة كورونــا ،ومنهــا
أهــل العلــم أبــوا أن يُ ّعطلــوا.
املجتمعــات وبــن الــدول ،ولكــ ّن َ
أيها الحضور الكريم:
ٍ
مــع كل محفــلٍ
جديــد نرتقــي ونتميــز ،وهــذه النســخ ُة مــن
املحفــل متيــزت برعايــة أكــر مــن ( )60جامعــ ٍة وجمعيــة
متخصصــة ،فضــا عــن النخبــة الطيبــة مــن ضيــوف الــرف
ٍ
جامعــات يف دول عربيــة واســامية،
الذيــن ميثلــون رؤســا َء
ٍ
باحــث
وصــوال إىل تحقيــقِ تظاهــر ٍة علميــة مبعيــة نحــو 1600
ناطــقٍ باللغــة العربيــة ،يلتقــون عــر األثــر يف أجــوا ٍء علميــ ٍة
مشــكلني ســندا إلخوانهــم االطبــا ِء والعلــاء والكــوادر الصحيــة
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الليــل بالنهــار لرعايــة ضحايــا جائحــة كورونــا
َ
التــي تواصــل
ويســعون حثيثــا إلنقــاذ البرشيــة مــن خطــر هــذا الوبــاء بالتوصــل
اىل عــاج ناجــع ولقــاح دافــع لــه بعــون مــن اللــه وتوفيقــه.
لقــد اعتدنــا عــى تنظيــم النســ ِخ الخمــس الســابقة لفعاليــات
املحفــل العلمــي الــدويل بشــكلٍ مبــارش مــع العلــاء والخــراء
كل نســخة
افــق َّ
والباحثــن الناطقــن بالعربيــة ،وكانــت تر ُ
املحفــل
َ
مــن هــذه النســ ِخ الخمــس نســخ ٌة إلكرتونيــة ،ولكــ َّن
العلمــي الــدو ُّيل
املحفــل
ُ
الســابق وهــذه املــرة ســيكون
ُّ
بكاملــه عــن بُعــد (عــر اإلنرتنــت) نتيجــة للظــروف الحاليــة
املتعلقــة بوبــاء كورونــا ،عافانــا اللــه وإياكــم ،وستســتمر
فعالياتُــه خمســ َة ايــام ( )15- 11مــن شــهر نوفمــر الجــاري.

صدى أُريد
أيها الحضور الكرام
ـاص بالعلــاء والخرباء
ـي خـ ٌّ
ـي الــدو ُّيل هــو وِعــا ٌء ِعلمـ ٌّ
املحفـ ُـل العلمـ ُّ
ـتوعب مــا ميكنهــم القيــام بــه من
والباحثــن الناطقــن بالعربيــة ،يسـ ُ
أنشـ ٍ
ـطة وفعاليـ ٍ
ـات علمي ـ ٍة ،وثقافي ـ ٍة ،وفكري ـ ٍة ،وتواصلي ـ ٍة ،ت ُح ِّقـ ُـق
الفائــد َة للحركــة العلميــة للناطقــن بالعربية يف ضوء ما أقـ ّره أعضا ُء
قيم ،ورســال ٍة ،ورؤية وأهداف.
اللجنـ ِة التحضرييـ ِة لهذا املحفــل من ٍ
املحفــل طيفًــا واســ ًعا مــن املؤمتــرات الدوليــة مبحــاور
ُ
يضــ ُّم
متعــددة ،وكذلــك جملــة مــن املحــارضات ،والــدورات ،وورش
العمــل موزعــ ًة عــى مــدار خمســة أيــام ،وســتنرش البحــوثُ
املميــز ُة بعــد انتهــا ِء فعاليـ ِ
ـات املحفــل يف مجــات علميــة مصنفــة
يف ســكوبس ،وبعضهــا يف مجــات منصــة أُريــد الدوليــة املحكمــة.
املحفــل بنســخته الســابعة تنظمــه ثــاثُ جامعــات حكوميــة،
ُ
وهــي :جامعــ ُة الســلطان زيــن العابديــن يف ماليزيــا ،والجامعــ ُة
العراقيــة يف العــراق ،وجامعــة العــريب التبــي يف الجزائــر.
ـوف ٍ
وحــل فيــه ضيـ ُ
رشف مــن وزارة التعليم العايل يف دولة فلســطني
ووزارة التعليــم العــايل والبحــث العلمــي يف العـراق وضيــوف رشف
ميثلــون رؤســا َء الجامعــات املنظمــة والراعيــة لهــذه النســخة،
وتفاصيلهــم مذكــورة يف املوقــع الرســمي للمحفــل العلمــي الــدويل.
املحفل تســع ًة وخمســن ألــف ٍ
باحث ،وعــا ٍمل ،وخبريٍ من
ُ
ويســتهدف
ُ
أعضاء منصة «أريد» ،وبلغ عد ُد املسجلني فيه إىل اآلن ُ 1200مشارك.
إ ّن املشــارك َة يف فعاليــات املحفــل متاحــ ٌة لــكل مــن يرغــب
بالحضــور واالســتفادة دون قيــد أو رشط وميكــن مــن االن دعــوة
مــن يهمــه محــاور وفقـرات املحفــل لجميــع منتســبي جامعاتكــم .
لقــد تــم تخصيــص  3قاعــات الســتيعاب فعاليــات املحفــل والتــي
ســتعقد بالتــوازي وميكــن ان يختــار املشــارك مــا ينفعــه و يهمــه من
هــذا الطيــف الواســع املتنــوع مــن الخ ـراء يف تخصصـ ٍ
ـات علمي ـ ٍة
ـوم اإلنســانية واالجتامعيــة.
ـوم التطبيقيــة ،والعلـ ِ
متنوع ـ ٍة ،يف العلـ ِ
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املحفــل متحدثــن رئيســيني مــن رحــاب 21
ُ
يضــم
جامعــ ًة موزعــة عــى خارطــة الــدول العربيــة واالســامية.
أيها الحضور املبارك
يرشفنــي أصال ـ ًة عــن نفــي ،ونياب ـ ًة عــن األمانــة العامــة ملنصــة
أُريــد وللمحفــل العلمــي الــدويل أن نكــون خيم ـ ًة جامع ـ ًة لهــذه
املؤسســات العلميــة واألكادمييــة الرائــدة واملتميــزة ولهــذه
ِ
القامــات العلميــ ِة الواعيــة ،ومــن واجبــي أن أتقــدم بالشــكر
الجزيــل للجامعــات املشــاركة بهــذا املحفــل لرئيســها واملســاعدين
والعمــداء والهيئــات التدريســية ولطلبتهــا ،وإىل أمنــاء املؤمتــرات
وإىل األخــوة الباحثــن واألخــوات الباحثــات الذيــن يشــاركون يف
فعاليــات هــذا املحفــل واملتابعــن لــه وإىل الهيئــات االستشــارية
والتنســيقية يف املنصــة وإىل اللجــان التنفيذيــة العاملــة مــا وراء
الكواليــس (اللجنــة العلميــة ،اللجنــة االستشــارية ،اللجنــة اإلعالميــة
 ،اللجنــة التنســيقية) ،ووصــل عد ُدهــم أكــر مــن  100شــخص
تحيــة لشــخصهم الكريــم ،وتقبــل اللــه أعاملهــم ،وبــارك يف
جهودهــم ،وال يفوتنــي أن أتقــد َم بالشــكر والتقديــر اىل الجهــات
الراعيــة واملســاندة لهــذه النســخة مــن املحفــل الــذي ميثــل جـرا
للتواصــل العلمــي الفعــال بــن الباحثــن افــرادا ومجموعــات،
ونحــن وإياكــم رشكا ُء يف تحمــل هــذه املســؤولية العلميــة ورشكا ُء
يف نجــاح هــذه التجربــة التواصليــة الرائــدة بــإذن اللــه تعــاىل.
جــاء يف األثــر(( :ا ْغـ ُد َعالِـ ًـا أَ ْو ُمتَ َعلِّـ ًـا أَ ْو ُم ْسـتَ ِم ًعاَ ،و َل تَ ُكــنِ ال َّرا ِبـ َع
فَتَ ْهلِ َك ))
نســأل اللــه تعــاىل أن يحفـ َظ الجميـ َع 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

صدى أُريد
كــا ألقــى عــدد مــن رؤســاء الجامعــات العربيــة واالســامية كلامت
قصــرة يف افتتــاح املحفــل ركــزت جميعهــا عــى أهميــة انعقــاد
املحفــل العلمــي الــدويل الســابع الكرتونيــا وتجاوز الظــروف الصعبة
واملعقــدة التــي فرضتهــا جائحــة كورونــا وهــو مــا أكد نجــاح املنصة
يف ســعيها لتوفــر بيئــة بحثيــة متطــورة يســتطيع عــن طريقهــا
الباحثــون تقديــم انتــاج بحثــي يخــدم املجتمــع ويســهم يف حــل
املشــكالت الكثــرة التــي تواجــه املجتمعــات العربيــة واالســامية .
كــا شــهدت جلســة االفتتــاح عقــد نــدوة تجــارب الجامعــات
يف ظــل جائحــة كورونــا  ..املشــاكل والحلــول والتــي اســتعرضت
فيهــا عــدد مــن الجامعــات العربيــة واالســامية تجاربهــا يف
جائحــة كورونــا التــي فرضــت أن يكــون التعليــم فيهــا الكرتونيــا
 ،وكانــت التجــارب املعروضــة هــي لجامعــة املاليــا املاليزيــة
وجامعــة املدينــة العامليــة املاليزيــة وكليــة الدراســات االســامية
يف ماليزيــا وجامعــة القــدس املفتوحــة الفلســطينية ،وجامعــة
الكــرخ العراقيــة ،وجامعــة االرساء الفلســطينية ،وجامعــة
ســيئون اليمنيــة ،وجامعــة فلســطني الفلســطينية ،وجامعــة
القــرآن الكريــم وتأصيــل العلــوم الســودانية ،وكليــة الهندســة
الخوارزمــي جامعــة بغــداد ،وجامعــة النفــط والغــاز العراقيــة.
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وتألــف املحفــل مــن ســتة مؤمتــرات علميــة هــي عــى التــوايل
املؤمتــر الــدويل الســابع لالتجاهــات الحديثــة يف العلــوم االنســانية
واالجتامعيــة واللغويــة واالدبيــة واملؤمتــر الــدويل الســابع
لالتجاهــات املتقدمــة يف الدراســات االســامية واملؤمتــر الــدويل
الســابع لالتجاهــات الحديثــة يف العلــوم التطبيقيــة ،واملؤمتــر الدويل
الســابع للتنميــة املســتدامة ،واملؤمتــر الــدويل الثــاين لإلعــام الرقمــي
وصناعــة الوعــي الجامهــري ،واملؤمتــر الــدويل الثــاين لتطبيقــات
الــذكاء االصطناعــي يف العلــوم املتنوعــة ،كــا تضمــن املحفــل ايضــا
تنظيــم أكــر مــن إحــدى عــرة دورة وورشــة عمــل تدريبيــة شــارك
فيهــا االف الباحثــن تلقــوا خاللهــا 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 ســيام
يف ظــل الــروف القاهــرة التــي فرضتهــا جائحــة كورونــا عامليــا .

صدى أُريد
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منصة «أُريد» تطلق ً
رابطا لتهنئة الباحثين
أطلقــت منصة»أُريــد» للعلــاء والخــراء والباحثــن
الناطقــن بالعربيــة رابــط تهنئــة للباحثــن ،وذلــك
العلمــي اإللكــرو ّين باملنصــة .
ر
ضمــن قســ ُم النــ ِ
ّ
ٍ
درجــات علميــ ٍة
ودعــت املنصــة الباحثــن الذيــن حصلــوا عــى
يف عــام  2020ماجســتري او دكتــوراه و أســتاذ مســاعد و أســتاذ
مشــارك و أســتاذية يف جميــع التخصصــات إىل (تســجيل بياناتهــم
يف إالســتامرة لتهئنتهــم ،وذكــر أســائهم فخ ـ ًرا بهــم ،وبإنجازاتهــم
العلمــي الــدويل الســابع مبنصــة أُريــد
ضمــن فعاليــات املحفــل
ّ
ـي الــدويل لهم(.
وإرســال بطاقــة تهنئــة مــن املنصــة واملحفــل العلمـ ّ
للتسجيل عرب الرابط
https://portal.arid.my/ar-LY/DegreeCongratulations/
Create
علــى وقــع شــعري يطــرب النفــوس  ..اعــداد
نشــيد خــاص بفعاليــات المحفــل الســابع

نُظــم نشــيد بحلــة جديــدة وذات كلــات ومعــان راقيــة ،يرتجــم
هــدف املحفــل العلمــي الســابع بلغــة شــعرية تطــرب النفــوس
وتشــد االســاع لهــا تحــت إرشاف نائــب رئيــس اللجنــة االستشــارية
العليــا أ.د أمــرة زبــر ســمبس.
جاؤونا يف أجملِ وصلِ
يرفل بالبذلِ
ووئاما ُ
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نُخ ٌَب يف العلمِ ويف الفضلِ
منحونا حبًّا يتسامى
=====
وجالال يحتض ُن النورا
أقام ًرا كانوا وبدو ًرا
إرشاقا فذًّا ورسورا
أضفت بهجتُ ُه
يف َج ٍّو
ْ
=====
ٍ
فاض بروعتهم
ِبتَ َح ٍّد أب َد ْوا فك َرتهم
وثبات َ
يف قم ِة علمٍ تجمعهم
ليعيدوا املج َد ويحتشدوا
=====
يف ِ
تقني َة البثِّ وما اعتذروا
سادس محفلٍ ابتد ُروا
ٍ
للعلمِ وجامعة حرضوا
تدعمهم أكرثُ من جهة
=====
ومبحفلِ
يسمو يف عزمٍ متتاب ْع
علمي دو ٍّيل
ٍّ
ٌ
بدل يزدا ُن به الواق ْع
للقم ِة ليس له عنها
=====
ونقاش يف العمقِ رزي ُن
ٌ
رش وفنو ُن
أبحاثٌ تُن ُ
َويُ َد ِّو ُن ما َ
سوف يكو ُن
يتألق نه ًجا ووصايا
ُ
=====
مبنص ِة إبدا ٍع تهمي
َج َم َعتْ ُه ْم دو ًرا للعلمِ
ِ
تأت ُّم وتتب ُع يف سلْمِ .
ب» أُري ُد» ِمنصاتُ الدنيا

انطــاق البرنامــج التوجيهــي األول للباحثيــن
فــي االقتصــاد اإلســامي

نظمــت منصــة أُريــد للعلــاء والخــراء والباحثــن الناطقــن
بالعربيــة ،وبالتعــاون مــع جمعيــة االقتصــاد والتمويــل اإلســامي
بجامعــة صبــاح الديــن زعيم بأســطنبول وبرامــج التنميــة الحضارية
بلبنــان ،الربنامــج التوجيهــي األول للباحثــن يف االقتصــاد اإلســامي.
وتضمــن الربنامــج (جلســة االفتتــاح قدمهــا الرئيــس التنفيــذي
للمنصــة الدكتــور ســيف الســويدي ،طــرح يف البدايــة مــا يقصــده
الربنامــج 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
االقتصــاد وفلســفة الرئيــس مهاتــر محمــد املشــهورة التوجــه
رشقًــا ،كــا دعــا لالســتفادة أيضــا مــن التجربــة النهضويــة اليابانيــة
والكوريــة ،وتأطــر هــذه التجربــة بالقيــم والضوابــط اإلســامية)،
واضــاف إن (إقتصــاد املعرفــة يعتمــد عــى صناعــة تــداول وتقويــم
املعرفــة ،أي يركــز عــى األهميــة املرتتبــة عــى معايــر االقتصــاد؛
الــذي يركــز منــوه عــى نوعيــة املعلومــات واملعرفــة والوصــول
إليهــا) ،وتطــرق الســويدي اىل (االقتصــاد الــذيك أو مــا يســمى
باالقتصــاد الرقمــي أو إقتصــاد املســتقبل ،الــذي يرتبــط ارتباطًــا
وثي ًقــا عــى املعلومــات ،وهــو عكــس االقتصــاد التقليــدي الــذي
يعتمــد عــى اآلالت واملعــدات ،أي أكــر عــدد مــن هــذه األدوات،
بينــا االقتصــاد الــذيك يقــوم عــى األرقــام واملعرفــة واالتصــال
والحصــول عــى املعلومــة ،وهنــا تــرز أهميــة توفــر املعلومــات
لــدى املؤسســات التــي تعتمــد عــى التنبــؤ واالختصــاص ،وهــذا
االقتصــاد يســاهم يف الناتــج املحــي للــدول ،و يســيطر عــى أكــر
مــن  70باملئــة مــن الناتــج العاملــي) ،مشــددا ً عــى (أهميــة تأطــر
هــذه األنــواع تأطـرا ً رشعيـاً ،بحيــث تكــون ضمــن معايــر رشعيــة،
وإســامية ،ووضــع الضوابــط واملصطلحــات الفقهيــة لهــا).

صدى أُريد
أُريد تبرم اتفاقيات علمية مع جامعات عربية واسالمية

أخبار ونشاطات المنصة

صدى أُريد /متابعة خاصة

وقعــت منصــة أُريــد للعلــاء والخــراء والباحثــن الناطقــن
بالعربيــة سلســلة وعــى هامــش فعاليــات املحفــل العلمــي
الــدويل الســابع اتفاقيــات علميــة مــع عــدد كبــر مــن
الجامعــات العربيــة واالســامية مــن شــأنها أن تفتــح االبــواب
عــى مرصاعيهــا لتفاعــل اكــر بــن املنصــة وهــذه الجامعــات
وتوفــر فــرص التبــادل العلمــي وتالقــح االفــكار بــن الباحثــن
يف هــذه الجامعــات واقرانهــم يف مختلــف ارجــاء املعمــورة .
وشــملت االتفاقيــات املوقعــة الجامعــة العراقيــة ووقعهــا عنهــا
االســتاذ الدكتــور عــي صالــح حســن الجبــوري رئيــس الجامعــة
بحضــور االســتاذ الدكتــور خميــس عــواد زيــدان املســاعد العلمــي
للجامعــة العراقيــة ،وجامعــة النفــط والغــاز العراقيــة ووقعهــا عنهــا
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االســتاذ الدكتــور محمــد هليــل رئيــس الجامعــة ،وكليــة الهندســة
الخوارزمــي يف جامعــة بغــداد وقعهــا نيابــة عــن عميــد الكليــة
الدكتــور ماهــر يحيــى ســلوم ،وجامعــة الطاقــة املاليزيــة ووقعهــا
االســتاذ الدكتــور كــال نــر الديــن ،وجامعــة القــدس املفتوحــة
ووقعهــا االســتاذ الدكتــور يونــس عمــرو رئيــس الجامعــة ،وجامعــة
فلســطني ووقعهــا نيابــة رئيــس الجامعــة االســتاذ الدكتــور جــر
ابراهيــم الداعــور ،الدكتــور اكــرم عطــا اللــه ،والجامعــة التقنيــة
الشــالية العراقيــة ووقعهــا عنهــا االســتاذة الدكتــور عليــاء عبــاس
العطــار رئيــس الجامعــة ،وجامعــة االرساء الفلســطينية ووقعهــا
رئيــس الجامعــة االســتاذ الدكتــور عدنــان الحجــار ،وجامعــة القــرآن
الكريــم وتاصيــل العلــوم يف الســودان ووقعهــا عنهــا االســتاذ

صدى أُريد

أخبار ونشاطات المنصة

الدكتــور أبكــر عبــد البنــا رئيــس الجامعــة ،وجامعــة ســيئون اليمنية
ووقعهــا االســتاذ الدكتــور محمــد عاشــور الكثــري رئيــس الجامعــة.
وتوفــر االتفاقيــات فــرص كبــرة للجامعــات لالســتفادة مــن
امكانيــات املنصــة وخدماتهــا املجانيــة وخرباتهــا الكبــرة يف بيئــة
البحــث العلمــي االلكرتونيــة ال ســيام يف االستشــارات التعليميــة
واألكادمييــة والفنيــة والتقنيــة واإلداريــة وعقــد اتفاقيــات أو

تعاقــدات التعــاون املبــارشة يف املجــاالت التعليميــة والتقنيــة،
والفنيــة ،واألكادمييــة ،وتنفيــذ مشــاريع وبرامــج تعليميــة وتقنيــة
وتدريبيــة مشــركة وعقــد الــدورات التدريبيــة املتخصصــة وتقديــم
خدمــات استشــارية أو تبادليــة فضــا عن تبــادل الخـرات األكادميية
واإلداريــة والتعــاون والتبــادل األكادميــي يف املجــاالت التعليميــة،
والتقنيــة واإلداريــة ،والتدريبيــة ،أو املجــاالت ذات الصلــة بهــا.

إصالحات التعليم والتحديات الراهنة محور ندوة علمية عن بعد
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أقــام قســم علــوم الحيــاة وضمــن نشــاطات وحــدة التعليــم
املســتمر وبالتعــاون مــع وحــدة ابــن ســينا للتعليــم اإللكــروين
 ،وبالتعــاون مــع منصــة أُريــد للعلــاء والباحثــن الناطقــن
بالعربيــة نــدوة علميــة افرتاضيــة عــن بعــد تحــت عنــوان
(إصالحــات التعليــم العــايل والتحديــات التــي تواجههــا).
وناقشــت النــدوة التــي عقــدت برعايــة عميــد كليــة العلوم األســتاذ
الدكتــور عبــد الكريــم القـزاز ،وبــإرشاف معــاون العميــد للشــؤون
العلميــة األســتاذ املســاعد الدكتــور خالــد جابــر كاظــم ،وبالتعــاون
مــع منصــة أُريــد( ،مجموعــة مــن املحــاور أهمهــا خطــة اإلصــاح
يف التعليــم والربامــج الحكوميــة الســابقة يف التعليــم وأبــرز
التحديــات والحلــول واملحــارض ،كــا تــم عــرض خــال النــدوة
فلــم تعريفــي عــن كليــة العلــوم ومنصــة أُريــد العلمية/ماليزيــا).

صدى أُريد

أخبار ونشاطات المنصة

أُريد تعلن عن الفائزين في مُسابقة صناعة محتوًى علميٍّ هادفٍ في رمضان

أعلنــت األمانــة العامــة ملنصــة أُريــد للعلــاء والخــراء
والباحثــن الناطقــن بالعربيــة عــن نتائــج ُمســابقة صناعــة
ـي هـ ٍ
ـادف يف شــهر رمضــان  1441هـــجرية.
محت ـ ًوى علمـ ٍّ
وأكــدت األمانــة أ َّن (هــدف املســابقة هــو حــثُّ الباحثــن
عــى اإلنتــاج العلمــي يف شــهر رمضــان ،وإحــداث نــوع مــن
التنافــس املحمــود يف املعرفــة ،فضـاً عن إبــراز دور العلامء
والخــراء والباحثني الناطقني بالعربيــة وتكرميهم عىل جهود
صناعــة رمــوز علميــة ،بغيــة إبــراز تلــك األعــال للعــامل).
وأضافــت أ َّن (املســابقة ركــزت عــى محــاور عــدة كان
أبرزهــا ،تأليــف كتــاب او كتيــب ،وحلقــات علميــة مصــورة
وكذلــك صناعــة محتــوى مــريئ هادف ســواء كان بوســر ،أو
ملصــق ،أو موشــن جرافيكــس ،أو تقريــر أو بحــث علمــي).
ولفتــت إىل أ َّن( ،املنصــة كانــت قــد أدرجــت مجموعــة
مــن رشوط املســابقة وضوابطهــا منهــا ،أن يقــدم املشــارك
محــورا َ واحــدا َ فقــط ،وال يحــق لــه تقديــم أكــر مــن
مشــاركة واحــدة ،ويجــب أن يكــون الحــد األدىن لعــدد
كلــات الكتــاب  25ألــف كلمــة ،والحــد األدىن للكتيــب
 10االف كلمــة ،ويكــون املحتــوى املــريئ إبداعيــاً علميــاً
هادفــاً ،إضافــة إىل أن يكــون زمــن حلقــات املشــاركة
العلميــة  5دقائــق والتقريــر العلمــي ال يتجــاوز 2500
كلمــة والبحــث العلمــي ال يتجــاوز  5االف كلمــة).
مؤكــدة أنــه( ،وبعــد عــرض أهــم األهــداف واملحــاور
والــروط التــي نُظمــت وفقهــا املســابقة ،جــاءت
تأليــف كتــاب ،أو كُت ِّيــب باملرتبــة االوىل
النتائــج محــور
ُ
عــن كتــاب املســؤولية الجنائيــة الناشــئة عــن الجرائــم
اإللكرتونيــة ،للدكتــورة نــدى صالــح هــادي ،وكانــت
املرتبــة الثانيــة لكتــاب ســيكولوجية األلــوان ،لألســتاذ
مســاعد الدكتــور منــر ابراهيــم الصميدعــي ،واألســتاذ
املســاعد الدكتــور مزاحــم خضــر الجبــوري واملــدرس
املســاعد ليــى عــي الربزنجــي ،بينــا حــل كتــاب
فواكــة ُمســتدمية  ..الخــرة اســتوائية املنشــأ ،للدكتــور
أيــاد هــاين إســاعيل العــاف يف املرتبــة الثالثــة).
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صدى أُريد
ومضــت األمانــة إىل القــول (فيــا يخــص محــور حلقــات
علميــة ُمصــ َّورة ،فقــد حــل باملرتبــة األوىل مرئيــات
تخاطــب رشيحــة الصــم والبكــم للوقايــة مــن فايــروس
كورونــا ،للدكتــور خالــد محمــد محمــود النجــار،
واملرتبــة الثانيــة تحــت عنــوان املبــادرة الرقميــة  ..بيتــك
أمانــك للدكتــور ســعاد ســعيد كلــوب ،والدكتورعــي
عبدالعزيــز أبــو عمــرة حلقــات ملحتــوى علمــي نفــي).
وأشــارت إىل أنــه (فيــا يخــص مســابقة محتــوى مــر ٍّيئ
ـي ،موشــن جرافيكــس ،تــم
هــادف بوســر ،ملصــق علمـ ّ
حجــب الجائــزة إذ أن االعامل مل َ
ترق إىل مســتوى التنافس.
(وتابعــت األمانــة أن (مــا يخــص محــور مســابقة تقري ـ ٌر
ـي ،فقــد حــل باملرتبــة األوىل مقارنــة
ـي ،أو بحــثٌ علمـ ّ
علمـ ّ
فعاليــة الكولســن وجســيامت الذهــب النانويــة واملــزج
مابــن «الكولســن والذهــب النانــوي يف بكترييــا اشريشــيا
القولــون  ،Escherichia coliللباحثــن هنــد حســن عبيــد،
و زيــد شــاكر املــوالوي ،بينــا جــاء يف املرتبــة الثانيــة دور
اإلرادة التصميميــة يف بنــاء هندســة التصميــم الداخــي
وفــق ظــرف جائحــة كورونــا ،للباحــث األســتاذ املســاعد
الدكتــور محمــد جاراللــه توفيــق ،ويف املرتبــة الثالثــة،
دور كورونــا يف تعزيــز االقتصاديــات العربيــة بالتحــول إىل
التنميــة واالســتدامة الخــراء  /دراســة مقارنــة العــراق
ومــر أمنوذجــا ،للباحــث املــايل عقيــل جــر عــي مــن
جامعــة لوباتشيفســي الحكوميــة الروســية).
وأوضحــت األمانــة أن (املــدرس املســاعد نكتــل يوســف
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
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أخبار ونشاطات المنصة

املنــورة مــن 11-1هــــ ،للباحــث املــدرس املســاعد نكتــل
يوســف محســن ،وباملرتبــة الثانيــة حــل بحــث اإلشــارات
يف رســم املصحــف وعالقتــه بالقــراءات ،للكدتــور محمــد
صالــح الســامرايئ ،بينــا جــاء يف املرتبــة الثالثة بحــث القول
الســواء يف حكــم تعطيــل الجمعــة والجامعــة والنســك
بســبب الوبــاء للباحــث طاهــر محمــد عبــده األهــدل(.
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
و التقديــر وهــي :الصــن يف كتــب الرحالــة (القــرن
8هـــ14/م) لالســتاذة الدكتــورة ســعاد هادي حســن الطايئ،
وكتيــب األنــواع الدخيلــة للباحثتــن أمنــة خــر صابــر
وأســاء محمــد ،وســورة القــدر دراســة لغويــة دالليــة
للباحــث صالــح فليــح زعــل املذهــان ،و ِ
الحجــاج اللغــوي
والســيمياء التأويليــة «مــروع مقاربــة نظريــة وتطبيقيــة
ّ
« للباحثــة بــان أمــن ،والجامعــة الجزائريــة يف ظــل أزمــة
كورونــا ،مــن ثالثيــة التعليــم التقليــدي إىل ثنائيــة التعليــم
الحــدايث للباحثــة حوريــة بــن يطــو ،ومــن فتــاوى النــوازل
املعــارصة جائحــة كورونــا يف «ســؤال» و«جــواب» للباحث
أحمــد ســليامن ،واملــوروث الثقــايف الشــعبي يف واحــات
الجنــوب الغــريب /املغــريب :وادي نــون أمنوذجــا للباحــث
والســنة بــن
مولــود بنطالب،وأثــر الرتجمــة يف القــرآن ُ
التنظــر والتطبيــق للباحثــة إرساء منــر جــواد ،وســيمياء
الصــورة يف زمــن فايــروس كورونــا كوفيــد  19للباحثــن
مريــم عفانــة وعــاء الحــي ،واملراقبــة اإللكرتونيــة
يف السياســة الجنائيــة املعــارصة داخــل املؤسســات
العقابيــة يف ليبيــا للباحــث خالــد مختــار عثــان.

صدى أُريد

أخبار ونشاطات المنصة

أ.د سعاد الطائي تعرف بمنصة أُريد وأنشطتها في مؤتمر علمي دولي

ألقــت األســتاذ الدكتــور ســعاد الطــايئ عضــو اللجنــة
االستشــارية املوحــدة يف منصــة أُريــد للعلــاء والخــراء
والباحثــن الناطقــن بالعربيــة ،ورئيــس تحريــر مجلــة
أُريــد الدوليــة للعلــوم االنســانية واالجتامعيــة محــارضة يف
املؤمتــر العلمــي الــدويل الرابــع والخمســن الــذي نظمتــه
مؤسســة العراقــة للثقافــة والتنميــة والنقابــة العامــة
للمدربــن العراقيــن واالتحــاد الــدويل لنقابــات املدربــن
العــرب تحــت شــعار ( شــبابنا عنــوان إبداعنــا ) والــذي
عقــد إلكرتونيــا يــوم الســابع مــن شــهر ترشيــن الثــاين
نوفمــر مبشــاركة عــرات الباحثــن العراقيــن والعــرب.
وتناولــت محــارضة الدكتــورة الطــايئ التــي حملــت عنــوان
(الدعــم العلمــي ملنصــة أُريــد للباحثــن الشــباب) تأســيس
املنصــة واملراحــل التــي مــرت بهــا حتــى اضحــت اليــوم
واحــدة مــن املنصــات العلميــة الدوليــة املعروفــة ،وأهــم
أهدافهــا ونظامهــا اإلداري ومحافلهــا ومؤمتراتهــا العلميــة
الدوليــة ،فضـاً عــن تســليط الضــوء عــى الــورش التدريبية
التــي تنظمهــا املنصــة بنحــو متواصــل بهــدف تحقيــق أكــر
قدر من االســتفادة للباحثــن الناطقني بالعربيــة ،وإحاطتهم
بأحــدث الطــرق ،واألســاليب التــي متكنهــم مــن تســويق
منتجهــم البحثــي ،وأخــذ املكانــة التــي يســتحقونها عامليـاً.
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كــا تطرقــت املحــارضة إىل أهــم امللتقيــات العلميــة،
التــي تنظمهــا املنصــة بنحــو دوري ،والتــي وصفتهــا
انهــا فــرص ذهبيــة للباحثــن للتواصــل العلمــي
وتالقــح األفــكار وتنشــيط البيئــة البحثيــة ،إضافــة إىل
تســليط حزمــة ضــوء عــى أهــم املجــات العلميــة
املحكمــة والعامــة التــي أصدرتهــا املنصــة بهــدف نــر
النتــاج البحثــي للباحثــن الناطقــن بالعربيــة مجانــاً.
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
يف هــذه الجامعــات عــى التواصــل واالســتفادة مــن
بنــك املعلومــات العلميــة الكبــر الــذي توفــره ،مشــرة
إىل أن املنصــة جــادة يف مواصــة جهودهــا العلميــة
خدمــة للباحــث وبيئتــه البحثيــة وتوثيــق مــا تحققــه
الكفــاءات البحثيــة عــن طريــق موســوعة الكفــاءات
العلميــة الناطقــة بالعربيــة والتــي اطلقتهــا مؤخــرا ً.
ومــن الجديــر ذكــره أن االســتاذ الدكتــور ســعاد الطــايئ
تعــد مــن األعضــاء البارزيــن يف اللجنــة االستشــارية
املوحــدة ملنصــة أُريــد وحصلــت عــى أكــر مــن وســام
مــن املنصــة بفضــل نشــاطاتها العلميــة املتميــزة.

صدى أُريد

أخبار ونشاطات المنصة

المشاركون في مؤتمر مستقبل التعليم العالي يبدون إعجابهم بما تقدمه أُريد
صدى أُريد /متابعة خاصة

أكــد الدكتــور ســيف الســويدي مؤســس منصــة أُريــد
ورئيســها التنفيــذي أن مــا حققتــه املنصــة منــذ تأسيســها
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.
جــاء ذلــك يف محــارضة قدمهــا يف املؤمتــر الــدويل األول
(مســتقبل التعليــم العــايل واهــداف التنميــة املســتدامة..
التحديــات والفــرص) الــذي نظمــه املركــز العاملــي للتنميــة
املســتدامة واالتحــاد الــدويل للمســؤولية املجتمعيــة بحضور
وزيــر التعليــم العــايل يف جمهوريــة الســودان الربوفيســور
انتصــار الزيــن صغــرون وعــدد مــن رؤوســاء الجامعــات
العربيــة واالســامية ،مضيفـاً :إن املنصــة عازمة عىل التوســع
يف الخدمــات املجانيــة التــي تقدمهــا للباحثــن الناطقــن
بالعربيــة وللجامعــات العربيــة واالســامية عــى حــد ســواء
وتنظيــم املحافــل واملؤمت ـرات العلميــة والــدورات والــورش
التدريبيــة التــي تزيــد فــرص التفاعــل والتواصــل العلمــي
الفعــال ،ال ســيام وأن رؤيــة املنصــة تقــوم ،أساســاً ،عــى
صنــع الشــخصية التواصليــة للباحثــن ودفعهــم لتســويق
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منتجهــم العلمــي ليأخــذ مكانتــه التــي يســتحقها عامليــا.
وقــدم الدكتــور الســويدي رشحــاً مفصــاً عــن عمــل
املنصــة وكيفيــة التســجيل فيهــا ،مســتعرضاً الخدمــات
املجانيــة التــي تقدمهــا للباحــث ومجالتهــا العلميــة
املحكمــة التــي بلغــت حتــى اآلن ســت مجــات يف
مختلــف فــروع العلــوم التطبيقيــة واالنســانية واالجتامعيــة.
وعــر املشــاركون يف املحــارضة ،التــي نظمــت إلكرتونيــا
وعــن بعــد ،عــن إعجابهــم مبــا ســمعوه مــن رشح عــن
منصــة أُريــد ومــا حققتــه حتــى اآلن مــن نجاحــات
كبــرة ،ال ســيام وصــول عــدد املنضويــن فيهــا إىل أكــر
مــن ســتني ألــف باحــث وطموحهــا املتصاعــد لتقديــم
املزيــد لخدمــة الباحــث العــريب وبيئتــه البحثيــة وخدمــة
املؤسســات األكادمييــة والجامعــات العربيــة واإلســامية.
ومــن الجديــر باالهتــام أن مؤمتــر مســتقبل التعليــم
العــايل ناقــش عــددا ً مــن املحــاور التــي ســلطت الضــوء
عــى التحديــات والفــرص التــي تواجــه التعليــم العــايل
يف العاملــن العــريب واإلســامي وعالقتــه بأهــداف
التنميــة املســتدامة مبشــاركة رؤســاء جامعــات مــن
الســودان ،وتركيــا ،والبحريــن ،وماليزيــا ،واإلمــارات
العربيــة املتحــدة ،ولبنــان ،واململكــة العربيــة الســعودية،
وجمهوريــة مــر العربيــة ،واململكــة املتحــدة ،وبلجيــكا،
والجمهوريــة العربيــة اليمنيــة ،وجامعــة الــدول العربيــة.

صدى أُريد

تقارير

ظهــور توابيــت وتماثيــل فرعونيــة فــي
ســقارة فــي مصــر عــام ٢٠٢٠م

صدى اريد متابعة خاصة

وســط تغطيــة إعالميــة موســعة بجبانــة ســقارة األثريــة حرضها
مايقــرب مــن  60ســفريا ً أجنبي ـاً وعربي ـاً وإفريقي ـاً ىف القاهــرة
وعائالتهــم ،وعــدد مــن وكاالت األنبــاء والصحــف والقنــوات
التليفزيونيــة املحليــة واألجنبيــة ،أعلــن الدكتــور خالــد العنــاين
وزيــر الســياحة واآلثــار عــن كشــف أثــري جديــد مبنطقــة آثــار
ســقارة ،قامــت بــه البعثــة األثريــة املرصيــة برئاســة الدكتــور
مصطفــى وزيــري األمــن العــام للمجلــس األعــى لآلثــار.
وقــد كشــفت البعثــة عــن ثالثــة آبــار للدفــن عــى أعــاق
مختلفــة تــراوح مــا بــن  ١٠و  ١٢مــرا ً بداخلهــم  59تابوتــاً
خشــبياً ملونــاً مغلقــاً مرصوصــة بعضهــا فــوق بعــض.
وخــال كلمتــه ،أشــار الدكتــور العنــاين إىل أن هــذا اليــوم
يعتــر حدثــاً مهــاً حيــث إنــه يــرز تفــرد مــر ىف تنوعهــا
الــذي ال متتلكــه كثــر مــن دول العــامل ،الفتــا إىل مشــاركة
مــا يقــرب مــن  ٦٠ســفريا ً ،وأرسهــم مــن  ٤٣دولــة صديقــة
ملــر اليــوم يف اإلعــان عــن هــذا الكشــف األثــري وهــو
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مــا يعكــس دعمهــم الكامــل للســياحة واآلثــار املرصيــة.
وعــن تفاصيــل الكشــف األثــري اليــوم ،أوضــح الوزيــر أنــه
ىف البدايــة تــم الكشــف عــن  ٣آبــار بهــا  ١٣تابــوت ،ثــم
تــم الكشــف عــن  ١٤تابوتــا آخــر بهــا ،ليصــل إجــايل عــدد
التوابيــت املكتشــفة إىل  ٥٩تابوتــا ،الفتــا إىل أن الكشــف
مل ينتهــى بعــد؛ فقــد وجدنــا طبقــات مــن التوابيــت ،التــى
ســيتم اإلعــان عنهــا الحق ـاً ،وأوضــح الدكتــور خالــد العنــاين
أن التوابيــت التــي تــم العثــور عليهــا يف حالــة جيــدة مــن
الحفــظ ومــا زالــت محتفظــة بألوانهــا األصليــة ،مش ـرا إىل أن
الدراســات املبدئيــة عليهــا أوضحــت إىل أنهــا ترجــع لعــر
األرسة  ،26وتخــص مجموعــة مــن الكهنــة وكبــار رجــال الدولــة
والشــخصيات املرموقــة يف املجتمــع ،معلنـاً أن هــذه التوابيــت
ســيتم نقلهــا اىل املتحــف املــري الكبــر لتعــرض بالقاعــة
املقابلــة للقاعــة املخصصــة لعــرض خبيئــة العساســيف التــي
عــرت عليهــا البعثــة األثريــة املرصيــة عــام  2019باألقــر.

صدى أُريد

تقارير

كيــف تكون محتــوى رقميًا ناجحًا
صدى اريد  /خاص
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يُعــرف املحتــوى الرقمــي بأنــه عمليــة توليــد أفكارعــن
موضوعــات تناســب جمهــور معــن ،ثــم عــرض تلــك
األفــكار يف شــكل محتــوى مكتــوب أو مــريئ ،ويســتطيع
الجمهــور الحصــول عليــه عــن طريــق صفحــة عــى
الويــب أو فيديــو أو انفوجرافيــك وغريهــا 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
واضحـاً للمتعلمــن للدخــول ابتــدا ًء عــى الــدروس التعليميــة
وملواصلــة إكاملهــا أيض ـاً ،حيــث ينتقــل بهــم املحتــوى مــن
هــدف تعليمــي آلخــر يف سلســلة أهــداف مركبــة للوصــول
إىل الهــدف النهــايئ مــن الربنامــج التعليميــة كام ـاً ،ويجــب
التأكــد ،أيضـاً ،مــن أن الربنامــج أو الــدورة التدريبيــة ،تكــون
محــل اهتــام لــدى املتعلمــن  ،فعنــد تحــدد موضو ًعــا
مل يتعلمــه الفئــة املســتهدفة مــن الربنامــج مــن قبــل أو
موضــوع يغطــي املهــارات واملعرفــة التــي يفتقــرون إليهــا.
ستســاعدك معرفــة هــذه األهــداف عــى اختيــار موضــوع
الــدورة التدريبيــة أو الربنامــج التعليمــي الخــاص بــك.
و ميكــن إنشــاء محتــوى يتميــز بتوفــر الوقــت باســتخدام
املــوارد التــي متتلكهــا مثــل الكتيبــات ،واملكتبــات عــر
اإلنرتنــت ،والعــروض التقدمييــة ،واملقــاالت ،ومقاطــع
الفيديــو املســجلة لجلســات الفصــل الــدرايس (الويبينــار)،
والعــروض التقدمييــة ،واســتخدم مقاطــع فيديــو YouTube
وتقاريــر األبحــاث واملدونــات واملقــاالت الصحفيــة

ويجــب اســتخدم املصــادر املوثــوق بهــا وأخــذ اإلذن
واملرجــع للمحتــوى املحمــي بحقــوق الطبــع والنــر.
أمــا أدوات عمــل قصــة رسديــة رقميــة ،فيجــب
أن تكــون عمليـ ًة ومبــارشةً ،وتبتعــد عــن التفاصيــل وتدخــل
إىل الهــدف مبــارشة ،وتبتعــد عــن الغــرق يف التفاصيــل .هناك
مجموعة من األدوات املجانية أو شبه املجانية ،نعرض أبرزها:
 Atavist.1منصــة مجانيــة للــرد القصــي متعــدد
الوســائط ،وهــو أشــبه باملدونــات ،التــي ميكــن مــن خاللــه
بنــاء قصــة تضــم الصــوت والصــورة والفيديــو والخرائــط
واإلنفوجــراف وباقــي عنــارص القصــة وترتيبهــا بالشــكل
الــذي يــراه الصحفــي مناســبا ،وميكــن إنشــاء حســاب عليــه.
 Snapseed.2هــو أداة مجانيــة لتعديــل الصــور ،حيــث
متكنــك مــن إســتعامل عــرات املؤثــرات الجذابــة عــى
صــورك املفضلــة ،مــن عــى شاشــة جهــازك األندرويــد.
 Squaready.3هــو تطبيــق مجــاين يســمح بالكتابــة عــى
الصــور ،وهــو خــاص بأجهــزة  IOS. Gif itموقــع مجــاين
يتيــح تحويــل الفيديــو والصــور إىل  GIF Phontoوهــو
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
العــر ووفــق اســتخدامات التكنلوجيــة الحديثــة.

صدى أُريد

منصــة أُريــد ترعــى ملتقى األســبوع العربي للوصــول الحر

تقارير

صدى اريد متابعة خاصة

برعايــة منصــة « أُريــد»  ARIDأقامــت املجموعــة
العربيــة للوصــول الحــر (اكــوا) ملتقــى األســبوع العــريب
للوصــول الحــر ،تحــت شــعار» الوصــول الحــر كغايــة
لتحقيــق االنصــاف العلمــي وتعزيــز آلياتــه» ،بدعــم كل
مــن الجمعيــة املرصيــة للمكتبــات واملعلومــات واألرشــيف،
ومنظمــة اليونســكو ،واتحــاد النــر العلمــي للمــوارد
األكادمييــة  ، SPARCواملكتبــة املركزيــة لجامعــة بغــداد.
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
والخــراء والباحثــن ،مؤكــدا رضورة حــث املؤسســات
العلميــة املعلوماتيــة والجامعــات واملراكــز البحثيــة ودور
النــر عــى تبنــي فلســفة الوصــول الحــر إىل املعلومــات،
بــدون قيــود ماديــة او قانونيــة ،يف ظــل وجــود إجــاع يف
أوســاط الباحثــن عــى ارتفــاع أســعار االشـراك بالدوريــات
وقواعــد البيانــات ،الــذي يجعــل مــن الصعوبــة مبــكان
الحصــول عــى املعلومــات ،ويعيــق تقــدم املعرفــة.
وقــد أضــاف د .الســويدي أن منصــة أُريــد تتبنــى  -حالهــا
حــال بقيــة املنصــات العامليــة املتخصصــة مبجــال البحــث
العلمــي -مفهــوم «الوصــول الحــر « Open access
وفلســفته؛ لتعزيــز االتصــال والتواصــل العلمــي بــن العلامء
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والخــراء والباحثــن ،مقدمــاً شــكره وإمتنانــه لجميــع
املنظمــن واملشــاركني املســاهمني يف انجــاح هــذا املحفــل
الــذي وصــل عدد املســجلني فيــه إىل أكرث من  1700مشــارك.
وخــرج املشــاركون ،يف ملتقــى األســبوع العــريب للوصــول
الحــر ،بعــدة توصيــات منهــا ،بنــاء شــبكة علميــة بــن
الباحثــن العــرب يف مجــال الوصــول الحــر ،واستكشــاف
االتجاهــات الحديثــة يف الوصــول الحــر عامليًــا وعربيًــا،
كذلــك التعريــف بالتجــارب واملبــادرات العربيــة الحديثــة
يف الوصــول الحــر ،فضــاً عــن تعزيــز الوعــي بأهميــة
الوصــول الحــر والتأكيــد عــى أهميــة تب ّنيــه لخدمــة
مجتمــع املعرفــة ،كــا تــم منــح شــهادات مجانيــة مــن
املؤسســات الراعيــة لجميــع الحضــور بفعاليــات األســبوع .
ومــن الجديــر بالذكــر أن حركــة الوصــول الحــر للمعلومــات
 Open accessيف «العــامل الغــريب» ،ظهــرت يف بدايــة
األلفيــة الثالثــة كحركــة علميــة جديــدة ،تقــوم عىل مشــاركة
العلــاء إنتاجهــم البحثــي عــر اإلنرتنــت بشــكل مجــاين
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 .وتدعي ـاً لهــذه
الحركــة يحتفــل العــامل باألســبوع العاملــي الوصــول الحــر
يف أكتوبــر مــن كل عــام ميــادي وذلــك منــذ عــام .2010

صدى أُريد

أُريــد تفتــح التســجيل فــي موســوعة
الكفــاءات العلميــة الناطقــة بالعربيــة

تقارير

متابعة  :قصي منذر
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اطلقــت ِمنصـ ُة «أُريــد» للعلــاء والخـراء والباحثــن الناطقــن
بالعربيــة قاعــد َة بيانــات الكفــاءات العلميــة عــى غــرار
موســوعة الشــخصيات العلميــة التواصليــة التــي أطلقــت خــال
العــام املنــرم ،وض َّمــت أبــرز الشــخصيات التواصليــة يف املنصة
وأشــارت املنصــة إىل أن (مــدة التســجيل يف املوســوعة تبــدأ يف
األول مــن شــهر يونيــو  2020ولغايــة  31اكتوبــر مــن العــام
نفســه ،إذ ســيغلق التســجيل لهــذا العــام مــن أجــل تصنيــف
األســاء ،وتصديــر قاعــدة البيانــات إىل كتــاب إلكــرو ّين مطبــوع
ليُ َع ـ َّد مرج ًعــا ودليـ ًـا للكفــاءات العلميــة الناطقــة بالعربيــة).
مؤكــدة أن (عمليــة النــر ســيعلن عنهــا خــال املحفــل
ـي الــدو ّيل الســابع الــذي ســيعقد يف الحــادي عــر مــن
العلمـ ّ
شــهر نوفمرباملقبــل) ،وأوضحــت املنصــة أن (املوســوعة ســتكون
ســنوي ٌة مطبوعـ ٌة للعلــاء والخـراء والباحثــن يف أُريــد ،وتصدر
برقــم تعريــف دويل  ISBNوبنســختني إلكرتونيــة ومطبوعــة)،
ولفتــت إىل أنهــا (تهــدف التعريــف بالقامــات العلميــة الناطقــة
باللغــة العربيــة ،وإحصائهــم وكذلــك تصنيف العلــاء والباحثني
بحســب تخصصاتهــم العلميــة فضــا عــن تعزيــ ِز الرتبيــة

بالقــدوة بصورتهــا اإليجابيــة ،لبنــا ِء جيــلٍ يتخــذ مــن العلــاء
رمــوزًا ،واالبتعــاد عــن القــدوات الســلبية وترشــيد التلقِّــي
ـي عــن طريــق التعريــف بالعلــاء والباحثــن األصــاء ال
العلمـ ّ
األدعيــاء الدخــاء ،إضافــة إىل العمــل عــى االرتقــاء بالــرح
ـي يف الــدول الناطقــة باللغــة العربيــة) ،وأكــدت املنصــة
العلمـ ّ
أن (ابــرز معايــر االدارج يف املوســوعة هــو الحصول عىل وســام
باحــث مبــادر مــن أُريــد ،وشــهادة دراســات عليــا مــن إحــدى
املؤسســات العلميــة املعــرف بهــا وايضــا خمســة مؤلفــات ،أو
خمســة بحــوث منشــورة ،أو بـراءة اخـراع ومتاحــة للتحميل يف
صفحــة الباحــث يف املنصــة ،وأن يكــون ناطــق باللغــة العربيــة
ولديــه عضويـ ٌة يف مؤسســة علميــة غــر منصــة أُريــد ،وموثقـ ٌة
رش ملوضــو ٍع
يف قســم النبــذة املختــرة يف صفحــة الباحــث ،ونــا ٌ
واحـ ٍـد عــى األقــل يف ُمدونتــه الشــخصية يف أُريــد ُمدونــة عــامل)،
ِ
املعلومــات التــي ســتُد َر ُج يف املوســوعة
رص
مضيفــة أن ( عنــا َ
هــي االســم باللغتــن العربيــة واإلنجليزيــة ،والربيــد اإللكــرو ّين،
والتخصــص ،والخ ـرات،
ورقــم الباحــث ،والصــورة الشــخصية،
ُّ
واملهــارات ،والبلــد ،واملدينــة ،والجامعــة ،ورقــم النقــال).

صدى أُريد

مقاالت

 59ألــف باحث في أُريــد والقادم اكبر
مها شرف

عندمــا يتعلــق األمــر ببنــاء مؤسســة ناجحــة ،فهنــاك حقًــا
طريقــة لتحقيــق ذلــك؛ فمســرة الصعــود حتــاً لــن تكــون
هينــة ،فــكل مرحلــة تحتــاج إىل ســلم ،وهــذا الســلم ال
تســره دارة كهربــاء تســحب أقدامنــا نحــو األعــى بســهولة،
فــكل درجــة فيــه تشــهد عــى الكــم الواســع مــن الجهــد
والتعــب واملثابــرة ،فدامئــا لــكل محطــة نجــاح هنــاك العديــد
ُحصلــة النهائيــة ال تعــد
مــن املحطــات التــي تســبقها ،فامل ِّ
املقيــاس األســايس للنجــاح والتفــوق ،بــل العمليــة والطريقــة
واملراحــل التــي متــر بهــا أي مؤسســة هــي املعيــار ألي نهايــة.
مــن  80شــخص ،تطوعــوا لبنــاء هرمهــا ،إىل  59ألــف باحــث
ينتمــون اآلن لحرمهــا ،منصــة كانــت مجــرد حلــم إلنســان
عــرف فيــا بعــد كيــف يقــود جمــوح هــذا الحلــم ويطــر
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،
يســعى إىل التنافــس واإلث ـراء ،فجــاءت هــذه املنصــة لتحمــل
يف جوفهــا األمــل والطمــوح واإلرصار ،لتحقــق رســالة صادقــة
تالمــس 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
الباحــث ،وتحقيــق كل مــا يصبــو إليــه يف عــامل واســع يناطــح
ســاء العلــم واملعرفــة بكافــة الســبل واإلمكانيــات ،فــا يــكاد
ميــر يــوم إال وع ـرات األســاء تــدق أبوابهــا رغبــة باالنتــاء
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لهــذا الكوكــب الــدري ،الــذي فتــح لهــم نوافــذ العلــم مــن
كل جهــة ،وم ّهــد طــرق املعرفــة بطريقــة تفاعليــة ،أســهمت
يف إثــراء ثقافتــه ومعلوماتــه ،بحيــث غــدا عنــرا فاعــا
للعطــاء وتقديــم املعرفــة لآلخريــن ،قبــل أن يكــون متلق ًيــا.
فبحنكــة مديرهــا ،وتظافــر فريقهــا اســتطاعت أن تختــار
الوقــت املناســب يف التخطيــط لكيفيــة بنــاء عمــل ذو قيمــة.
فهــا هــي اليــوم تشــكل أقســاما متعــددة وكل قســم يــؤدي
دوره بالقيــام بالعمــل عــى الصــورة األمثــل ،كخليــة نحــل ال
تعــرف كلــا أو ملــا .مــا جعــل األعضــاء ينجذبــون لهــا من كل
حــدب وصــوب ،بعــد أن عرفــوا أن هــذه املنصــة هــي ملكهــم،
وهدفهــم األســمى الــذي يجــب أن يصلــوا لــه بــكل مــا أتــوا
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
علــاء وخ ـراء العــامل ،ويثبتــوا وجودهــم وتتحقــق أحالمهــم
وآمالهــم املطلوبــة ،وفريــق أدرك أن أي ثغــرة لــن تســد إن
مل يتوافــدوا جمي ًعــا إليهــا ككريــة دم بيضــاء ،مهمتهــا رأب أي
خلــل أو صــدع يحصــل يف مملكتهــا ،وأعضــاء ازدادوا وعيــا يومـاً
بعــد يــوم بــأن نجــاح هــذه املنصــة ال يكمــن إال بوجودهــم
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.

صدى أُريد

قراءة في كتاب

ُ
صناعة الهوية العلمية للعلماء والخبراء والباحثين

(الجزء السادس)

تأليف  :د.سيف السويدي ـــ أ.طارق برغاني

يعــد هــذا الكتــاب واحــدا مــن أهــم املؤلفــات العلميــة
التــي تقــدم خريطــة طريــق متكاملــة للعلــاء والخــراء
والباحثــن الناطقــن بالعربيــة أينــا كانــوا يف كيفيــة
تســويق منتجهــم العلمــي ،وجعلهــم يحتلــون املكانــة
التــي يســتحقونها بــن أقرانهــم يف مختلــف أرجــاء
املعمــورة ،ال ســيام وان مــا يقدمونــه يشــكل مكســبا
علميــا كبــرا يف مختلــف املجــاالت العلميــة االنســانية
والتطبيقيــة  ..مجلــة « صــدى أُريــد « وحرصــا منهــا
يف إتاحــة هــذا الكتــاب للجميــع ســتقدمه عــى
أجــزاء ،وهــي تقــدم شــكرها وثنائهــا ملؤلفــي الكتــاب
د.ســيف الســويدي و أ .طــارق برغــايت عــى موافقتهــا
عــى نــره مــن بــاب ( زكاة العلــم نــره ) نســأل
اللــه أن يجعــل هــذا العمــل يف ميــزان حســناتهم .

علم االجتماع

إن فهــم مظاهــر التجمعــات البرشيــة والعالقــات اإلنســانية وتفاعالتهــا
ودراســتها ،وترابطاتهــا وأســس تشــكلها والعوامــل املتحكمــة يف تطورهــا
وتدهورهــا واملســاعدة يف تقويتهــا أو إضعافهــا تعــد مــن أبــرز اهتاممات
علــم االجتــاع ،وبحكــم أن الشــخص يعيــش فــردا ضمــن مجتمــع،
وعنـرا ً منــه ووحــدة تشــكل نســيجه ســواء داخــل األرسة أو الدراســة أو
العمــل أو املجتمــع بشــكل عــام ،فإنــه ال ميكــن لــه بنــاء عالمــة (ماركــة)
شــخصية دون األخــذ بعــن االعتبــار انتــاءه إىل هــذا املجتمــع وفهــم
قيمــه وعاداتــه وثقافتــه وحضارتــه وتاريخــه وطريقــة عيشــه ولغتــه،
ورؤيتــه لألمــور وكيفيــة إقناعــه والتأثــر فيــه؛ ألنه يســعى إىل رســم صورة
خاصــة لــه يف ذهــن هــذا املجتمــع والحصــول عــى مكانــة متميــزة فيــه.

وال ُهويَّــة بوصفهــا مصطل ًحــا تحمــل معــا َين متعــددة ،مثــل :االنتــاء،
واالرتبــاط ،واملرجعيــة ،والتعريــف؛ فــإن جميــع هــذه الــدالالت تجــد
لهــا ارتباطــا يف ســياقات مختلفــة مــن علــم االجتــاع مــن قبيــل
االنتــاء القبــي ،واالرتبــاط األرسي ،واملرجعيــة الدينيــة ،والهويــة
الوطنيــة ،ومعلومــات التعريــف الشــخصية« ...ويشــر مفهــوم ال ُهويَّــة
إىل مــا يكــون بــه الــيء «هــو هــو» ،أي مــن حيــث تشــخّصه
وتحقّقــه يف ذاتــه ،ومتييــزه عــن غــره؛ فهــو وعــاء الضّ مــر الجمعــي
بــري ،ومحتــوى لهــذا الضمــر يف الوقــت نفســه ،مبــا
ألي تكتّــل
ّ
ّ
ٍ
وعــادات ومق ّومــات تك ّيــف وعــي الجامعــة
يشــمله مــن قيــم
وإرادتهــا يف الوجــود والحيــاة داخــل نطــاق الحفــاظ عــى كيانهــا. »...

العالقات العامة والخاصة
يُعــ ُّد فهــم آليــات تشــكل العالقــات بــن األفــراد وآثارهــا يف الفــرد
وامل ُجتمــع ُمدخــا مهــا لبنــاء شــبكة عالقــات قويــة وتوســيعها مــا
أمكــن وهــذا مطلــب ملــح عــى الباحــث عــن ماركــة شــخصية التنبــه
إليــه ،إن نســج ترابطــات اجتامعيــة وكســب معــارف والحصــول عــى
مكانــة متميــزة داخــل املجتمــع ال يتــأىت إال بالرجــوع إىل مــا يزودنــا
بــه علــم االجتــاع مــن مفاهيــم ونظريــات وأفــكار يف هــذا املجــال،
يــرى راد كليــف بــراون «أن البنــاء يتألــف مــن كائنــات إنســانية
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وأن كلمــة « بنــاء « تشــر بالــرورة إىل وجــود نــوع مــن التنســيق
والرتتيــب بــن (األجــزاء) التــي تدخــل يف تكويــن (الــكل) الــذي نســميه
( بنــاء) وكذلــك يوجــد روابــط معينــة تقــوم بــن هــذه (األجــزاء)
التــي تؤلــف (الــكل) وتجعــل منــه بنــاء متامســك متاميــز .ومبقتــى
هــذا الفهــم تكــون (الوحــدات الجزئيــة) الداخلــة يف تكويــن (البنــاء
االجتامعــي) هــي (األشــخاص) أي أعضــاء املجتمــع الــذي يحتــل كل
منهــم مركــزا ً معينــاً ويــؤدي دورا ً محــددا ً يف الحيــاة االجتامعيــة» .

صدى أُريد

قراءة في كتاب

اإلشهار والدعاية
شــخصية الفــرد هــي عــى غــرار املنتوجــات والخدمــات املوجهــة إىل
فئــة مــن املســتهلكني ،البــد لهــا مــن اســتخدام وســائل الدعايــة واإلشــهار
واعتــاد أســاليب الخطــاب واالقنــاع املعمــول بهــا يف الرتويــج والتعزيــز،
وهنــا يتكامــل علــم االجتــاع وعلــم النفــس يف إنجــاح هــذه العمليــة
وجعلهــا أكــر فاعليــة وتأث ـرا بهــدف خلــق نــوع مــن األلفــة والرابطــة
العاطفيــة بــن املنتــج أو الخدمــة أو (الشــخصية) وبــن الجمهــور
ومتريــر رســائل طأمنــة وثقــة حــول ميزاتهــا وخصائصهــا وجودتهــا.
وقــد تكــون عمليــة اإلشــهار ،أحيان ـاً ،مبالغــا فيهــا وتحتــوي عــى قــدر
كبــر مــن التضخيــم وتعطيهــا قيمــة أكــر مــن حجمهــا الحقيقــي« ،
رشكــة نســتله  Nestléعندمــا رغبــت يف دخــول الســوق اليابــاين مل تقــم
مبــارشة بطــرح منتــج كيــت كات Kit Katيف الســوق ،وعمــل الدعايــة
العاديــة ،والحمــات اإلعالنيــة والتلفزيونيــة؛ ألن الشــعب اليابــاين
كثــر التشــكك يف الدعايــة واإلعالنــات وال يثــق فيهــا ،فبــدأت الرشكــة
بدراســة الســوق اليابــاين وثقافــة ولغــة وعــادات الشــعب اليابــاين،
واتبعــت خطــة محكمــة ملــدة أربــع ســنوات قامــت فيهــا الرشكــة
بتوزيــع شــوكوالتة كيــت كات مجانــا يف الفنــادق وعــى الطــاب املقبلــن

عــى اجتيــاز اختبــارات الولــوج إىل الجامعــات يف طوكيــو ،والرتويــج
إىل فكــرة أن هــذه الشــكوالتة بقالبهــا األحمــر املتميــز تجلــب الحــظ
الســعيد ،ثــم بــدأت بعــض اإلعالنــات التجاريــة الرصيحــة يف الظهــور،
واتخــذت شــكالً غــر اعتيــادي؛ مثــل قصــص قصــرة لطيفــة خياليــة
ومخرتعــة ولكــن كان الغــرض منهــا هــو زرع وتثبيــت يف وعــي
األمهــات اليابانيــة أن تلــك الشــكوالتة هــي بالفعــل جالبــة للحــظ ،فبــدأ
أنــاس حقيقيــون يف الظهــور يف إعالنــات كيــت كات ،التــي مل تعــرض
أبــدا ً شــكل املنتــج النهــايئ (قوالــب الشــكوالتة) ،بــل مجــرد العالمــة
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 الرشائيــة لديــه ،أغلب هــذه املبــادئ واألهداف
يســتعني بهــا صاحــب املاركــة الشــخصية بشــكل أو بآخــر يف التســويق
لذاتــه ،وتعزيــز مكانتهــا وإبــراز ميزاتهــا وإظهــار جــودة مؤهالتهــا.

المجتمع االستهالكي
أســهمت عــدة عوامــل يف تنامــي الطابــع االســتهاليك 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
العالمــات التجاريــة التــي صــارت تعــر عــن هويــة الرشكــة
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
رؤيــة الرشكــة وتعــر عــن أهدافهــا وخدماتهــا...« ،تشــمل عمليــة بنــاء
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
ذهنــي ضمنــي لصيــق باملنتــج أو الخدمــة يحمــل معــاين كثــرة مبجــرد
رؤيتــه أو ســاع صوتــه أو شــم رائحتــه يســتحرض الزبــون مــن خاللــه
بشــكل تلقــايئ عــدة معلومــات متعلقــة بذلــك املنتــج أو الخدمــة« ،
املاركــة التجاريــة عــى حــد قــول «ولــر النــدور» هــي وعــد ،إنهــا وعــد
مبــا تتوقــع أن تجــده عندمــا تشــريها 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. »...
ومــن بــن املعلومــات التــي قــد يســتحرضها املســتهلك حــول املنتــج:
جودته :السيارات األملانية ،الساعات السويرسية ،املالبس اإليطالية...رائحتــه أو طعمــه :العطــور الفرنســية ،البيتـزا اإليطاليــة ،الســويش الياباين،البهــارات الهنديــة ،الربغــر األمرييك...
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رشكتــه :وينــدوز مــن مايكروســوفت ،ماكنتــوش مــن آبــل ،أندرويــد مــنجوجــل...
دولتــه :الفــودكا الروســية ،الهواتــف الذكيــة الكوريــة الجنوبيــة ،كامـراتالتصويــر اليابانيــة... ،
أصنافــه :نفــس املاركــة تحيــل إىل عــدة منتجــات أو عــدة خدمــات مثــل:نايــك يف األحذيــة أو األلبســة أو الحقائــب الرياضيــة...
مجــال تخصصــه :شــبكة البــي يب يس لإلعــام ،رشكــة أورنــج لالتصــاالت،
بريتــش ايرويــز للط ـران...
ســعره :ويتعلــق بالجــودة وبالقــدرة الرشائيــة وتكلفــةاإلنتــاج ...مثــل الفــرق بــن املنتجــات الصينيــة املوجهــة
لبلــدان العــامل الثالــث واملوجهــة إىل الــدول املتقدمــة.
إن توظيــف املاركــة التجاريــة يف التأثري يف املســتهلك له أثر كبري يف تشــكيل
تصــور إيجــايب حــول املنتــج أو الخدمــة وإكســابه ســمعة وثقــة وتكويــن
اتجــاه عاطفــي نحــوه ،وبالتــايل ميكــن االســتفادة مــن كل هــذه الوظائــف
يف بنــاء املاركــة الشــخصية لألفــراد...« ،إن املاركــة التجاريــة توثــر عــى
املســتهلك النهايئ يف قرار رشاءه كام أن املســتهلكون يفضلون رشاء املاركات
املشــهورة نظـرا 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 املســتهلكني
وإرفاقهــا مــع خصائص املنتوج الجديد؛ ألن التوافق بني 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 للامركة
التجاريــة مــن طــرف املســتهلك ،هــذه األدوات تتمثل يف مختلــف مكونات
املزيــج االتصــايل ،واســتعامل التقنيــة االكــر تأثـرا يف ســلوك املســتهلك. »...
يتبع .....

صدى أُريد

ملف العدد

المنصــورة عاصمــة الطــب األولــى بمصــر
د  .عبداهلل الوزان

تقــع مدينــة املنصــورة عــى الضفــة الرشقيــة لنهــر النيــل  -فــرع دميــاط ،ويقابلهــا عــى الضفــة الغربيــة مدينــة طلخــا التــي لهــا إدارة وثقافــة
مســتقلة .وتبعــد  ١٢٠كــم إىل شــال رشق القاهــرة.
مدينــة املنصــورة لقبــت ِبـــ «عاصمــة الطــب» ىف مــر ملــا تحتويــه مــن مراكــز طبيــة متخصصــة ،وأطبــاء مهــرة يف التخصصــات كافــة ،إذ
يتوافــد عــى مراكزهــا الطبيــة أبنــاء الوطــن العــرىب وأفريقيــا ،ويعــد مركــز أمـراض الــكىل واملســالك البوليــة التابــع لجامعــة املنصــورة مــن
أهــم تلــك املراكــز املتخصصــة ،وكان الدكتــور محمــد غنيــم رائــد زراعــة الــكىل ىف الــرق األوســطـ ،هــو مــن أسســه ،ويعــد مــن أكــر املراكــز
العلميــة الطبيــة ىف الــرق األوســط املتخصصــة ىف مجــاالت الــكىل الصناعيــة ،وزراعــة الــكىل ،وجراحــة األورام الرسطانيــة ىف املســالك البوليــة.
تقــع مدينــة املنصــورة عــى الضفــة الرشقيــة لنهــر النيــل  -فــرع
دميــاط ،ويقابلهــا عــى الضفــة الغربيــة مدينــة طلخــا التــي لهــا
إدارة وثقافــة مســتقلة .وتبعــد  ١٢٠كــم إىل شــال رشق القاهــرة.
مدينــة املنصــورة لقبــت ِبـــ «عاصمــة الطــب» ىف مــر ملــا تحتويــه
مــن مراكــز طبيــة متخصصــة ،وأطبــاء مهــرة يف التخصصــات
كافــة ،إذ يتوافــد عــى مراكزهــا الطبيــة أبنــاء الوطــن العــرىب
وأفريقيــا ،ويعــد مركــز أمــراض الــكىل واملســالك البوليــة التابــع
لجامعــة املنصــورة مــن أهــم تلــك املراكــز املتخصصــة ،وكان
الدكتــور محمــد غنيــم رائــد زراعــة الــكىل ىف الــرق األوســطـ،
هــو مــن أسســه ،ويعــد مــن أكــر املراكــز العلميــة الطبيــة
ىف الــرق األوســط املتخصصــة ىف مجــاالت الــكىل الصناعيــة،
وزراعــة الــكىل ،وجراحــة األورام الرسطانيــة ىف املســالك البوليــة.
يقــدم مركــز الــكىل 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
املســالك البوليــة ،ويســتقبل املركــز املــرىض مــن كل محافظــات
الجمهوريــة مجان ـاً كــا يســتطيع املريــض حجــز موعــد للكشــف
عــن طريــق املوقــع االلكــروين للتســهيل عليــه ،ويوجــد تنســيق
كامــل بــن املركــز واملستشــفيات التابعــة لجامعــة املنصــورة،
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خاصــة مستشــفي الطــوارئ ،ووحــدة الــكىل باملستشــفي
الرئيــي ،ووحــدة الــكيل مبستشــفى األطفــال الجامعــي مــن
أجــل تكامــل الخدمــة الطبيــة املقدمــة ملــرىض الــكىل واملســالك.
ميتــد املركــز عــى مســاحة  13000مــر مربــع ،تشــغل املبــاىن
منهــا  5760مــرا مربعــا ،وتســتقبل العيــادات الخارجيــة يوميًــا
آالف مــرىض الــكىل واملســالك البوليــة ،وجميــع الحــاالت الطارئــة
خــال جميــع فــرات اليــوم ،ويضــم جنــاح العمليــات خمســن
غرفــة جراحيــة مجهــزة وفقًــا ألحــدث مــا قدمتــه تكنولوجيــا
العــر ،وأحــدث األجهــزة الجراحيــة ،وأجهــزة التخديــر والتنفــس
الصناعــى ،وجنــاح العنايــة املركــزة ويحتــوى عــى أربعــن غرفــة
منفصلــة ،بــكل غرفــة رسيــر كهربــاىئ متصــل بأحــدث أجهــزة
رســم القلــب ،والضغــط وأجهــزة متابعــة حالــة املريــض باســتمرار.
ويضــم املركــز مبنــى حيوانــات التجــارب ويحتــوى عــى غــرف
عمليــات كهربائيــة مــزودة بأحــدث أجهــزة اإلضــاءة والتصويــر،
وتجــري بــه األبحــاث التجريبيــة لتطويــر واســتنباط األمنــاط
العالجيــة الحديثــة وتخليــق مــواد جديــدة للتشــخيص والعــاج،
وميثــل العــاج املجــاين باملركــز نســبة  % 94مــن الخدمــة الطبيــة
املقدمــة ،وأجــرى حــوايل  4آالف عمليــات نقــل كىل ،وأكــر مــن
 80ألــف حالــة عــاج حصــوات بالتفتيــت ،واملنظــار ،والفتــح
ويشــمل ،املركــز تخصصــات زرع الــكىل ،وأورام املســالك

صدى أُريد
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البوليــة ،ومنظــار املســالك البوليــة ،وجراحــات األطفــال،
وجراحــات أمــراض املســالك البوليــة  ،ومناظــر الربوســتاتا،
كــا يوجــد قســم خــاص للفشــل الكلــوى وغســيل الــكىل.
عــى غــرار مركــز «الــكىل» يــأىت مركــز جراحــة الجهــاز الهضمــى
بجامعــة املنصــورة ،أحــد املراكــز الطبيــة املتخصصــة التابعــة
لجامعــة املنصــورة ،وقــد بــدأ العمــل فيــه منــذ 51عامــا ،يقــول
الدكتــور احمــد عبــد الــرؤوف مديــر مركــز الجهــاز الهضمــي :إن
املركــز يضــم أحــدث األجهــزة الطبيــة والعلميــة حتــى صــار رصحـاً
علميـاً مميــزا ً يف مجالــه ،واحتفــل منــذ أســبوع بإجــراء العملية رقم
 5000لــزرع كبــد ،واملبنــى الرئيــي للجهــاز مقــام عــى مســاحة
 2100مــر مربــع مكون من  6طوابق؛ يشــمل الــدور األريض محطة
غــازات مركزيــة وغاليــات مركزيــة وســنرتاال مركزيــا ومولــدات
كهربــاء للطــوارئ ومحطــة تعقيــم مركزيــة واملخــازن ومطبــخ
مجهــز بأحــدث املواصفــات العامليــة ومغســلة مجهــزة مركزيــة.
تقــدم املشــايف الجامعيــة باملنصــورة ،أيضــاً ،الخدمــة املتميــزة
للقضــاء عــى قوائــم االنتظــار وجراحــات اســتبدال املفاصــل
ملــرىض تيبــس مفاصــل العظــام مبعــدل خمــس عــرة حالــة
تغيــر مفصــل أســبوعياً وكذلــك عمليــات القلــب املفتــوح،
وقســطرة القلــب للكبــار واألطفــال ،وعمليــات زراعــة القوقعــة
حيــث تــم اجــراء أكــر مــن ســتامئة حالــة ملــرىض ضعــاف
الســمع الشــديد ،وعمليــات العمــود الفقــري وأورام املــخ .
يعــ ُّد مشــفى الطــوارئ باملنصــورة هــى األوىل مــن نوعهــا
يف الــرق األوســط لطــب الطــوارئ والحــوادث وتســتقبل
 1500مريــض يوميــاً أضعــاف طاقتهــا االســتيعابية،
وتتحمــل مــا ال تتحملــه أي مشــفى آخــر ،وخدماتهــا كلهــا
مجانيــة رغــم التكلفــة املرتفعــة جــدا لطــب الحــوادث.

ملف العدد

أكــد املركــز اإلعالمــى لجامعــة املنصــورة ،أن مشــفى
الباطنــي التخصــي التابــع لجامعــة املنصــورة ،أنشــئ
عــام  1995مــن خمســة أدوار عــى مســاحة 2500م2
رسة .وتضــم جامعــة املنصــورة مركــزا لطــب
بســعة  208أ ّ
العيــون وجراحتهــا ،وهــو رصح علمــي وطبــي كبــر متميــز
يقصــده املــرىض مــن أنحــاء جمهوريــة مــر العربيــة كافــة.
يُع ـ ُّد مركــز األورام بجامعــة املنصــورة إنجــازا ً رائع ـاً ،إذ يســتقبل
مــرىض األورام مجانــاً مــن جميــع أنحــاء الجمهوريــة ،وســيتم
قريبــاً افتتــاح وحــدات زرع النخــاع لتكــون إضافــة متميــزة.
أمــا مركــز جراحــة الجهــاز الهضمــي والكبــد فهــو قلعــة هــذا
التخصــص ،ويقــدم خدماتــه املتميــزة ،خاصــة يف مجــال زراعــة
الكبــد األكــر متيــزا ً يف الــرق األوســط مــن حيــث عــدد عمليــات
الــزرع ،إذ بلغــت  700عمليــة ،وتجــاوزت نســبة النجــاح %90
ويجــري إنشــاء مركــز متخصــص يف زراعــه الكبــد ليكــون األول
يف هــذا املجــال مبــر ومنطقــة الــرق األوســط وإفريقيــا.
ومازالــت اإلنجــازات تتــواىل والعمــل يســر عــى قــدم وســاق؛
لالنتهــاء مــن إنشــاء مركــز جراحــة القلــب والصــدر واألوعيــة
وتجهيــزه؛ ليكــون األكــر متيــزا ً مبنطقــة الدلتــا وليقــدم الخدمــة
الطبيــة يف مجــال جراحــات القلــب املفتــوح والقســطرة القلبيــة
وجراحــات األوعيــة الدمويــة بأحــدث التقنيــات العامليــة يف
هــذا املجــال .وألن جامعــة املنصــورة دامئــا ســباقة ومتفــردة
يتــم حاليــا وضــع برنامــج خــاص لنقــل وزراعــة الرئــة ،إضافــة
إىل اســتكامل املركــز الطبيــة الثالثــة؛ النســاء ،والتوليــد،
وجراحــات العظــام ،إضافــة إىل طــب وجراحــه املــخ واالعصــاب
كــا يتــم إضافــة أكــر مــن  2000رسيــر وحــوايل  150غرفــة
عنايــة مركزيــة إىل ســعة األرسة مبشــايف جامعــة املنصــورة
لتصبــح مــن أكــر املركــز الطبيــة يف مــر والــرق األوســط.

في رحاب الجامعات

«القــدس المفتوحــة» ...ثالثــون
عامــً مــن الريــادة في مجــال التعليم
المفتــوح والمدمــج فــي فلســطين
بقلم :األستاذ الدكتور يونس عمرو

تعــد جامعــة القــدس املفتوحــة كــرى الجامعــات
الفلســطينية ،إذ تضــم نحــو ( )50ألــف طالــب وطالبــة
يشــكلون نحــو ربــع طلبــة التعليــم العــايل يف فلســطني.
بــدأ التفكــر يف إنشــاء الجامعــة عــام 1975م انطالقــاً مــن
احتياجــات الشــعب الفلســطيني للتعليــم العــايل يف ظــل
أوضاعــه الســكانية واالجتامعيــة واالقتصاديــة تحــت االحتالل
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اإلرسائيــي .وبطلــب مــن منظمــة التحريــر الفلســطينية،
قامــت منظمــة اليونســكو بإعــداد دراســة الجــدوى ملــروع
الجامعــة التــي اســتكملت عــام 1980م وأقرهــا املؤمتــر
العــام لليونســكو .ويف عــام 1981م أقــر املجلــس الوطنــي
الفلســطيني املــروع ،غــر أن االجتيــاح اإلرسائيــي
للبنــان حــال دون املبــارشة يف تنفيــذه حتــى العــام 1985م.

بــدأ التفكــر يف إنشــاء الجامعــة عــام 1975م انطالقــاً مــن
احتياجــات الشــعب الفلســطيني للتعليــم العــايل يف ظــل
أوضاعــه الســكانية واالجتامعيــة واالقتصاديــة تحــت االحتــال
اإلرسائيــي .وبطلــب مــن منظمــة التحريــر الفلســطينية،
قامــت منظمــة اليونســكو بإعــداد دراســة الجــدوى ملــروع
الجامعــة التــي اســتكملت عــام 1980م وأقرهــا املؤمتــر
العــام لليونســكو .ويف عــام 1981م أقــر املجلــس الوطنــي
الفلســطيني املــروع ،غــر أن االجتيــاح اإلرسائيــي
للبنــان حــال دون املبــارشة يف تنفيــذه حتــى العــام 1985م.
افتُتــح للجامعــة مقــر مؤقــت يف عــان أواخــر العــام 1985م،

مبوافقــة رســمية مــن وزارة الخارجيــة األردنيــة ،وتركــز
العمــل خــال الفــرة الواقعــة بــن ( )1991-1985عــى إعــداد
الخطــط الدراســية والكليــات ،واعتــاد التخصصــات العلميــة،
وإنتــاج املــواد التعليميــة ،وخاصــة املطبوعــة والكتــب الطالبية
والوســائط التعليميــة املســاندة الســمعية منهــا والبرصيــة.
يف العــام 1991م بــارشت الجامعــة خدماتهــا التعليميــة
يف فلســطني متخــذة مــن مدينــة القــدس الرشيــف مقــرا ً
رئيســاً لهــا ،وأنشــأت ( )18فرعــاً ومركــزا ً دراســياً يف املــدن
الفلســطينية الكــرى ،ضمــت يف البدايــة املئــات مــن
الطلبــة ،ثــم أخــذت أعــداد طلبتهــا تــزداد عامــاً تلــو آخــر.

النظــام التعليمــي للجامعة

تتبنــى جامعــة القــدس املفتوحــة نظــام املزاوجــة بــن
التعليــم التقليــدي والتعليــم اإللكــروين (املدمــج) الــذي
يتجــاوز حــدود الزمــان واملــكان ،ويوفــر فــرص التعليــم
والتعلــم بجــودة عاليــة وتكلفــة مالمئــة ،ويقــوم عــى
املقــرر الــدرايس املطبــوع واملحــارضات الصفيــة واللقــاءات
واالمتحانــات الوجاهيــة ،ومرتكــزات التعلــم الــذايت،
التخصصــات التــي تطرحهــا الجامعــة
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ويوظــف التكنولوجيــا الحديثــة يف العمليــة التعليميــة،
وبخاصــة التعلــم اإللكــروين بأدواتــه ووســائله كافــة
بأســلوب مــن التعليــم املربمــج واألنشــطة العمليــة
والتدريبيــة لخدمــة املتعلــم واســتقالليته ،ولتكــون
مكملــة للقــاءات الوجاهيــة ضمــن معايــر ورشوط
االلتحــاق بأنظمــة التعليــم التقليــدي والحديــث.

البحث العلمي

الجوائز الدولية

إميانــاً منهــا بأهميــة البحــث العلمــي ودوره يف تجســيد
رســالة الجامعــة وتأكيــد دورهــا يف خدمــة املجتمــع ،فقــد
بــادرت «القــدس املفتوحــة» إىل تأســيس عــادة البحــث
العلمــي والدراســات العليــا ،وأولتهــا جــل اهتاممهــا وإمكاناتهــا
بهــدف تطويرهــا واالرتقــاء بهــا .وألن البحــث العلمــي يعــ ّد
مــن أهــم أدوات املعرفــة حــول العــامل يف مجــاالت الحيــاة
كافــة ومنهــا التنميــة الشــاملة ،فهــذا يوجــب عــى األكادمييــن
والباحثــن ،عــى اختــاف تخصصاتهــم يف الجامعــة ،املبــادرة
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
وطلبتهــا مــن خــال توفــر الســبل املمكنــة التــي ترمــي إىل
الحصــول عــى نتائــج بحثيــة علميــة جيــدة وبجــودة عاليــة.

•جائزة معامل التأثري العريب.
•جائزة محمد بن راشد للغة العربية.
•الجائزة الدولية ألفضل مرشوع تعليمي إبداعي.
•جائزة سقراط الدولية.
•جائزة «األلكسو» للتطبيقات الجوالة.
•جائزة القرن الذهبية ( )Century QEالعاملية.

عضوية الجامعة في االتحادات والمنظمات الدولية
تشــغل جامعــة القدس املفتوحــة مكانة مرموقة بني مؤسســات
التعليــم العــايل عــى املســتوى اإلقليمــي والــدويل .وعــى
الرغــم مــن اإلمكانــات املاليــة املتواضعــة واألوضــاع السياســية
القاهــرة التــي نعيشــها ،إال أن الجامعــة تســعى وبشــكل
مســتمر إىل مواكبــة التطــورات املبتكــرة يف طــرق التدريــس
وتطويــر املناهــج ،والتقــدم الرسيــع يف عــامل التكنولوجيــا.
ولهــذا كلــه ،وحتــى نكــون عــى اطــاع واســع عــى عمــل
املؤسســات التعليميــة يف قطــاع هــو مــن أهــم القطاعــات
حالي ـاً ،أال وهــو قطــاع التعليــم ،فــا نتــواىن عــن دراســة أي
طلــب لالنضــام إىل االتحــادات العربيــة والعامليــة التــي متكننــا
مــن التقــدم كل يــوم ،ومواكبــة التطــورات عــى املســتويات
املحليــة واإلقليميــة والدوليــة .ومــن أهــم عضوياتنــا،
فضــاً عــن عضويــة مجلــس التعليــم العــايل الفلســطيني:
•اتحاد الجامعات العربية (.)AARU
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•اتحاد جامعات العامل اإلسالمي (.)FUIW
•املجلس الدويل للتعليم عن بعد (.)ICDE
•االتحاد اآلسيوي للجامعات املفتوحة (.)AAOU
•الفضاء الرقمي املفتوح (.)E-OMED
•اتحاد الجامعات املتوسطية (.)UNIMED
•االتحاد الدويل للجامعات (.)IAU
•الشــبكة األكادمييــة لــدول البحــر األســود ورشق البحــر
املتوســط (.)BSEMAN
•شبكة التعليم املستمر للجامعات األوروبية (.)EUCEN
•اتحــاد الرشاكــة األورو متوســطي للخـراء واملهنيني (EUMED
.)Consortium
•العربية لضامن جودة التعليم (.)AROQA
•اتحاد األكادمييني والعلامء العرب (.)AASU

إضاءات على الجامعة
إضاءات عىل الجامعة
•( )18فرعـاً تعليميـاً منتــرة يف ربــوع الوطــن متتــد مــن رفــح
جنوبـاً حتــى جنــن شــاالً.
•( )10مبــانٍ مملوكــة للجامعــة ،والعمــل جــا ٍر الســتكامل
أخــرى يف الفــروع كافــة.
•( )8كليــات تقــدم ( )37تخصص ـاً يف درجــة البكالوريــوس ،و
( )9تخصصــات يف درجــة املاجســتري.
•( )50ألــف طالــب وطالبــة يدرســون عــى مقاعــد الجامعــة
يشــكلون نحــو ( )%25مــن عــدد طلبــة التعليــم العــايل يف
فلســطني.
•( )138,642طالبــاً وطالبــة تخرجــوا مــن الجامعــة منــذ
الفــوج األول يف العــام 1997م ،حتــى نهايــة العــام الــدرايس
(.)2020/2019
•( )3000أســر محــرر أو داخــل الســجون االحتالليــة تخرجــوا
مــن الجامعــة ،وأكــر مــن ( )500طالــب مــن ذوي اإلعاقــة
معــايل وزيــر التعليــم العــايل والبحــث العلمــي الفلســطيني الدكتــور محمــود
بأنواعهــا ومســتوياتها.
أبــو مويــس يــزور فضائيــة القــدس التعليميــة ويطلــع عــى تجهيــزات مركــز
•( )%40من طلبة الجامعة حاصلون عىل منح مالية.
تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت.
•( )10جوائــز عامليــة حصلــت عليهــا الجامعــة منــذ العــام
.2015

مركز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
متتلك الجامعة أضخم وأوســع شــبكة تكنولوجيا يف فلســطني
تربــط شــطري الوطــن يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة،
ويعمــل يف مركــز تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت ()100
مــن املهندســن والفنيــن والخ ـراء يف مجــال التكنولوجيــا.
يعــ ّد املركــز مســؤوالً عــن التطويــر التقنــي وإدارة
العمليــات اإللكرتونيــة األكادمييــة واإلداريــة
واإلنتاجيــة ،وقــد عمــل خــال الجائحــة وفــق الخطــة
االســراتيجية التــي وضعتهــا إدارة الجامعــة عــى
تفعيــل أدوات التعليــم اإللكــروين الخــاص بهــا ،وهــي:
•زيــادة قــدرات البنيــة التحتيــة للمركــز ومضاعفــة قــوة
الشــبكة الخاصــة بــه (.)VPN
•بــث املحــارضات مــن خــال فضائيــة القــدس التعليميــة،
لطلبــة الجامعــة.
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•بــث حلقــات تعليميــة لطلبــة الثانويــة العامــة ضمــن
برنامــج «ثانويــة أون اليــن» ،بالتعــاون مــع وزارة الرتبيــة
والتعليــم وتلفزيــون فلســطني.
•مستودع املحتوى الرقمي.
•منصة «موديل».
•تقنية الفيديو «سرتمينج».
•وسائل التواصل االجتامعي.
•إعداد أنشطة وامتحانات إلكرتونية.
•البوابة األكادميية.
كــا اســتعرض مجلــس إدارة املنطقــة اإلســتثامرية ،التصــور
العــام للمرحلــة الثانيــة واملتضمــن إنشــاء مراكــز بحثيــة
يكــون لهــا أهــداف يف خدمــة الصناعــة والزراعــة ومجمــع
طبــي متكامــل واملدينة الرياضيــة ومنطقة فندقيــة للطالب.

«القدس المفتوحة» وجائحة كورونا
نجحــت الجامعــة خــال جائحــة كورونــا يف تســخري التقــدم
التكنولوجــي الــذي وصلــت إليــه مــن بنيــة تحتيــة حديثــة،
وكــوادر برشيــة مدربــة لصالــح التحــول إىل التعليــم
اإللكــروين يف ظــل الجائحــة ،بــل متكنــت الجامعــة مــن
مســاعدة مؤسســات التعليــم العــايل األخــرى ،وكذلــك وزارة
الرتبيــة والتعليــم الفلســطينية عــى إعــداد محــارضات
تعليميــة إلكرتونيــة لطلبــة الثانويــة العامــة يف فلســطني.
وميكــن تلخيــص إنجــازات الجامعــة خــال جائحــة كورونــا
عــى النحــو اآليت:
•( )300مجموعــة للدعــم الفنــي وفرتهــا الجامعــة لتقديــم
الخدمــات الفنيــة للطلبــة.
•( )631مقــررا ً دراســياً مبحتــوى رقمــي وفرتهــا الجامعــة
لطلبتهــا.
•( )3000فيديــو تعليمــي أنتجتهــا الجامعــة ميكــن الوصــول
إليهــا بــكل ســهولة.
•( )20تطبيــق جــوال ميكــن الوصــول إليهــا مــن خــال
متجــري «أندرويــد» و»آبــل» عملــت الجامعة عــى إعدادها.
•( )2005لقــاءات افرتاضيــة لطلبــة البكالوريــوس خــال
الفصلــن الثــاين والصيفــي مــن العــام الجامعــي (-2019
.)2020
•( )250,000ســؤال إلكــروين أعدتهــا طواقــم الجامعــة
لتأديــة االمتحانــات النصفيــة والنهائيــة إلكرتونيــاً.
•( )100,000تفاعــل مــع الحلقــات اإللكرتونيــة التــي وفرتهــا
الجامعــة لطلبتهــا عــى جميــع مواقــع التواصــل االجتامعــي
ومنصــة «يوتيــوب».
•( )533نشــاطاً إلكرتوني ـاً للمقــررات الدراســية واملقــررات
ذات الجانــب العمــي تــم تســليمها مــن الطلبــة خــال
الفصــل الثــاين مــن العــام الجامعــي ( )2020-2019بنســبة
تســليم (.)%95
•( )172,511طالبــاً وطالبــة تقدمــوا لالمتحــان يف جميــع
املقــررات ،أي مــا نســبته ( )%95.7مــن مجمــوع الطلبــة
الذيــن يفــرض تقدمهــم لالمتحــان.
•( )49حلقــة تعليميــة صــورت يف اســتوديوهات فضائيــة
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معــايل وزيــر الرتبيــة والتعليــم الفلســطيني الدكتــور مــروان عورتــاين يطلــع
عــى ســر العمــل يف برنامــج «ثانويــة أون اليــن» الــذي نفذتــه فضائيــة
القــدس التعليميــة بالتعــاون مــع الــوزارة.

القــدس التعليميــة لطلبــة الثانويــة العامــة ضمــن برنامــج
«ثانويــة أون اليــن» بالتعــاون مــع وزارة الرتبيــة والتعليــم،
بثــت عــى شاشــة الفضائيــة وشاشــة تلفزيــون «فلســطني
مبــارش» ،مبعــدل ســاعة تلفزيونيــة لــكل حلقــة.
•( )246حلقــة تعليميــة أنتجتهــا فضائيــة القــدس التعليميــة
بالتعــاون مــع وزارة الرتبيــة والتعليــم ،للصفــن العــارش
والحــادي عــر (مبعــدل ربــع ســاعة تلفزيونيــة لــكل حلقــة)
يف التخصصــات املختلفــة.
•( )400000مشــاهدة تقريبــاً عــى وســائل التواصــل
االجتامعــي الخاصــة بالجامعــة للحلقــات التلفزيونيــة لربنامــج
«ثانويــة أون اليــن» الــذي اســتهدف طلبــة الثانويــة العامــة يف
فلســطني.
•( )5مختــرات حاســوب خاصــة باملكفوفــن وفرتهــا الجامعــة
يف عــدد مــن فروعهــا لخدمــة الطلبــة واملجتمــع املحــي.
•( )900كتــاب مطبــوع بلغــة «برايــل» أعدتهــا الجامعــة
لتمكــن املكفوفــن مــن إمتــام تعليمهــم.

صدى أُريد

أدب وشعر
إعداد :د.أميرة سمبس

ـراب النبــوة
َطــوافٌ حــول محـ ِ
للشاعر محمد بن جابر المدخلي
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ُــف يب  -أيــا كونًــا -يُعانِقُــ ُه الـــ َم َدى
ط ْ
َ
بزنديــك الـــمفاو َز لَــ ْن تــرى
واقــ َد ْح
ومســالِكًا
ِهدايــ ًة
يَ ِشــ ُع
نــو ًرا
ْــل َهــذَا االســمِ حــ َن ُع ُبــورِه
َمــ ْن ِمث ُ
َ
َــت
األرض غــ ُر األ ْر ِض
ُ
لـــا أدرك ْ
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ــت بِي ُدنــا
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الســ
ه
ولقطــر
ِ
َّ ْ
ــت ُخطَــا َ
لــت
ذاك اليتيــمِ فَجلْ َج ْ
َو ِطئَ ْ
الـــ ُمثريِ
ِلنَّــه
بِ َ ْق َد ِمــ ِه
فَ ِر ُحــوا
(بعــام الفيــلِ) إِ ْذ
كانــت والدتُــ ُه
ِ
ْ
ِ
ــى
ت
ح
َا
ف
ر
ائــ
ر
ح
ال
ن
ـــ
م
ه
عــو
ْ ََ ِ
قَــ ْد أرضَ
ُ
َْ َ
وح ال ُق ْد ِس)طَ َّهــ َر قَلْ َبــ ُه
َوأتــا ُه ( ُر ُ
ــق
فَر َعــا ُه بَ ْعــ َد ال ُيتْــمِ
َجــ ُّد َع ِاش ٌ
ِ
ــح
ث ُــ َّم انثنــى البــنِ الث َ
َّــانِ ُمناف ٌ
ُّــب َصا ِدقًــا
ِّ
َو َجــ ُدو ُه يف
كل التَّخاط ِ
َــت نُ ُبــوء ُة َه ْديــ ِه
حتــى إذا َحان ْ
هــو ســاح ٌر هــو كَا ِهــ ُن هــو كا ِذ ٌب
الســا يف ظَ ْهــ ِر ِه
نَ َهــ ُرو ُه بَ ْ
ــل َوضَ ُعــوا َّ
ِ
فَ َرقــى إىل أَ ْهــلِ
(الثقيــف) لعلَّــ ُه
ــت
حاكــت (قُ َريْ ُ
ــش) لِقتْلــ ِه َوتَفَن َن ْ
ْ
يف ليلــ ِة (اإلرسا ِء) يَ ْحمل َ
ُــك (الــرا-
وألن َ
ــا
ُمفَضَّ ً
ــت
َّــك الـــمختا ُر كُ ْن َ
ــت حتــى ِ
(ســ ْدر ٍة) كيــا تــرى
َو َع َر ْج َ
ْــت تُتْبِــ ُع َخطْــو ًة
َه َجــ َع األنــا ُم َوأَن َ
َهــ َر َع الجميــ ُع ِب ِغ ْبطَــ ٍة َولســانُ ُه ْم
ِفــ َدا ًء لِلرســو ِل فَضَ َّم ُهــ ْم
َهبُّــوا
ــش) يقو ُدهــا
ــل ِمـــ ْن (قُ َريْ َ
جــاءتْ َج َحا ِف ُ
خابــوا وبــاءوا بال َّنــكا ِل (ببدرِنــا)
َــروا ثنايــا الخــرِ يف (أُ ُح ِ
ــد) ال َوفــا
ك َُ
َو َحفَــ ْرتَ ( َخ ْندق َ
ِلــت
َــك) العظيــ َم فَ ُزلْز ْ
َ
حــول (مدينــ ٍة)
البغــي
شــ َّدوا ِح َصــا َر
ِ
َشا ِذ ُم ُهــ ْم َوفُــ ِّر َق َج ْم ُع ُهــ ْم
ُد ِحــ َرتْ
َو َرنــوتَ لِل َحــ َر ِم الـــمعظَّمِ تَ ْرتجــي
ِــر
فَ َدخلْتَ َهــا
َجنباتِهــا
يف
والب ْ ُ
حينــا
ا
َــر
ت
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تتعاقــب
َّ لــواتُ
َ
ُ
َْ
فَا ْه َنــأْ
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ق
ف
ْ
َ
ً
ِّ ً
َ

وا ْمــأ فَضــا َء الـــم ْك ُر ِ
مات ِبأَ ْح َمــ َدا
ضَ ــو ًءا ِســوا ُه عــى الـــ َمدا ِر تَفَــ َّر َدا
ليــا فَــكَا َن ال َف ْرقَــ َدا
ً
لِــذَوي ال ُهــ َدى
ــا َو ِ
ات الطِّبــاقِ ُمو ِّحــ َدا؟!!!
ِق َمــ َم
الس َ
َّ
ِ
راســا خَــ َّط الهــدى
َــر الخليقــة
ً
خ َْ
ُ
ًــوب يك ت َ
َــذوق الـــمو ِر َد
ل
ق
َــت
فَ َهف ْ
ٌ
الصــ َدى
أرجــا ُء ( َمكَّــةَ) ِمـــ ْن أهازيــ ِج َّ
َمولِــ َدا
َذكَــ ٌر ...ت ُ َخلِّــ ُد ُه ال َع ِشــر ُة
أبابيــل فَبِيــ َد َمــنِ اعتــدى
ٌ
َــت
َع َصف ْ
ائــلِ
َم ْح ِتــ َدا
واملــكارم
ف
ال
َــل
ُحل َ
َضَ
ِ
ــل -يف ت َرائبِــ ِه -بَــ َدا
كل ِغ ٍّ
ِمـــ ْن ِّ
لِ ِصفَاتِــ ِه الـ ُمـــثْىل يَ ُ
تــوق تَــو ُّد َدا
َســيَغْدو ســي َدا
َعــ ٌّم ِ -ب ِرفْ َق ِتــ ِه-
القريــب مــ َع ال ِعــ َدا
َو ُهــو األمــ ُن مــ َع
ِ
الســبيل األو َحــ َدا
َ
نَ َبــذَو ُه فاختــا َر
يف َو ْص ِفهِــ ْم كَ َذبُــوا لِي ْبقــى ُمفْــر َدا
َجلْ َمــ َدا
َويغْــد َو
َم ْحزونًــا
بيــت
لِيَ َ
يَحظــى بِــو ٍّد أو يَ ُعــو ُد ُم َســ َّد َدا
ي) يك يكــو َن لَــ ُه ال ِفــ َدا
ضَ َّحى( َعــ ٌّ
تعيــش الـــمشْ ه َدا
َ
ــا ِء لــي
الس َ
ُق )إىل َّ
ِ
ِ
ــا مـــ ْن وراء َك ُســ َّج َدا
ــت ُر ْس ً
فَأَ َم ْم َ
وأنــت ِفيــ ِه الـــ ُم ْبتَ َدا
ــــقام
َــر الـ َم ِ
َ
خ ََ
شُ ــوقًا (لِ َي ْ
ــر َب) يك تَقَــ َّر َوت َْســ َع َدا
َ
َوأنْشَ ــ َدا
ــج بالطُّلــو ِع
لَ ْحــ ٌن تَبا َه َ
َوضَ َّمــ َدا
وح
ِب َحنانِــ ِه
ــس القُــ ُر َ
َم َّ
ِص ْندي ُد َهــا الطَّاغــي يَثُــو ُر ُم َهــ ِّد َدا
ــس الــ َّردى
وإىل
ِ
(القليب)ت َوافــ ُدوا ِبئْ َ
تَ ِع ُســوا ِب ِف ْعلِهِــ ُم َ ..وقَــ ْد ت َ ُّبــوا يَــ َدا
أحزابُهــ ْم ...ويهــو ُد خانــوا الـــمو ِع َدا
َر ُســـولً لـإللــــ ِه تَــ َعـــ َّبــــ َدا
آوتْ
َ
مســ ِج َدا
حولــك
د
ال
م
ــا
س
غــدا
َو
ِّيــنِ
َ ُ
ْ
فَتْ ًحــا (لِـــ َمكَّة) يَ ْســتَ ِف ُّز الـــ ُمل ِْح َدا
َ
فيــك تَ َج َّســ َدا
ْــح
ِّــا...
ُمتَ َهل ً
َّ
والصف ُ
ُلــوبُ -م َح َّمــ َدا
نَتْلــو عــى ُ -مضَ ــغِ الق ِ
ــب ُســ َدى
َو ُعــرا ُه واثِقَــ ٌة َولَــ ْم تَ ْذ َه ْ

صدى أُريد

قضية للنقاش

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

مــع تفــي وبــاء كورونــا يف العــامل ،بــرزت تحديــات غــر مســبوقة لقطــاع التعليــم ،فمــن البديهــي أن الفــرد ينبغــي أن يضمــن حقــه
يف التعليــم ال ســيام األســايس ،وصــوالً إىل التعليــم الجامعــي ،ويف ظــل توصيــات منظمــة الصحــة العامليــة الصارمــة ،التــي تؤكــد
عــى التباعــد االجتامعــي ،نجــد أن هنالــك جــزءا ً مل يتــم تســليط الضــوء عليــه بشــكل كاف ،أال وهــو حــق التعليــم أو اســتمراره.
مساع للنجاح

تــرى التدريســية يف جامعــة تكریــت  /كلیــة الرتبیــة للبنــات م .أریج
عــي حســین الرشــید أن التعليــم اإللكــروين كان ناحجـاً إىل حــد مــا،
لكنــه ال یعــوض أبــدا ً 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
عائشــة عبیــزة یمكننــا أن نعتــر أن التعليــم اإللكــروين بوصفــه
مرشوعــاً كان ناجحــاً إىل ٍ
حــد مــا خاصــة لــدى بعــض املــدارس
والجامعــات التــي اعتمدتــه منــذ زمــن بوصفــه أحــد البدائــل أو
الوســائل املســاعدة لتطويــر التعليــم ،عــى عكــس بعضھــا اآلخــر
الــذي فــرض علیــه بســبب جائحــة كورونــا ،ولكــن بشــكل عــام أرى
أن التعلیــم اإللكــروين ناجــح مبدخالتــه ولكــن یحتــاج إىل الكثیــر
مــن الجھــد؛ لتحقیــق نفــس املســتوى مــن النجــاح يف مخرجاتــه.

تحوالت في التعليم
نكتــل یوســف محســن دائــرة التعلیــم الدینــي يف العــراق يــرى أن
املــاكات التــي قضــت ســنوات طویلــة يف التدریــس الصفــي املبــارش،
وغابــت عنھــا مھــارات التدریــس اإللكــروين ال بــد لھــا مــن تدریــب
وتأھیــل قبــل الــروع يف التعلیــم اإللكــروين ،العــامل مــا زال یحتــاج
إىل تأھیــل للعاملیــن واملســتخدمین نظــرا ً للتغــر الطــارئ يف العــامل
بســبب جائحــة كورونــا وت ّحــول التعلیــم مــن تقلیــدي إىل إلكــروين هــذا
مــا تحــدث بــه الدكتــور نایــف املنصــور يف جامعــة املدینــة العاملیــة.

واقع حال بحاجة إلى ادوات
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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 تعبريهــا ،وأضافــت مهــا حول
الربامــج التــي تســتخدم كبدیــل عــن املختـرات 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
یحتــاج إىل تأشــیرة قبــول مــن الحكومــات العربیــة لتجــاوز الصعــاب،
فــا بــد مــن فتــح حــدود النجــاح ،فحاجــز الفشــل الــذي یواجــه العدیــد
منــا ال بــد مــن التخــي عنــه ،فعــى كل مؤسســة وكل جھــة مســؤولة
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.

ختاما
تعــد تجربــة التعلیــم اإللكــروين ناجحــة نســبيا والســیام أن بعــض الدول
العربیــة مل تنفذھــا ســابقا ،لھــذا فھــي بوصفهــا تجربــة أوىل ممكــن
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 االلكــروين وحــده ال یكفــي.

أ.د.عائشة عبیزة

أ.نكتل یوسف محسن

صدى أُريد

منوعات علمية

من يُمارس التفكير أكثر الرجل أم المرأة؟
إعداد :سليمان مهدي

يعــد التفكــر نعمــة مــن نعــم اللــه التــي
َمــ ّن بهــا عــى عبــاده ،وهــو مــن أرقــى
األنشــطة العقليــة التــي ميارســها اإلنســان
يف حياتــه اليوميــة بصــورة طبيعيــة عندمــا
تواجهــه مشــكلة مــا ،إال أن مامرســته إيــاه
تختلــف مــن فــرد إىل فــرد حســب إتقانــه
ملهاراتــه التــي ســبق أن تعلمهــا .فمهــارات
التفكــر مثــل بقيــة املهــارات الحياتيــة
األخــرى يتعلمهــا الفــرد ويتــدرب عليهــا
إىل أن يصــل ملســتوى الدقــة واإلتقــان.
ويُعــرف التفكــر بأنــه قيــام الفــرد
بنشــاط فكــري مــن أجــل الوصــول
إىل حــل مناســب ملشــكلة مــا يصعــب
عــى الفــرد حلهــا أو التغلــب عليهــا
يف ضــوء خرباتــه ومعلوماتــه الســابقة.
يقــول مــارك غانغــور -خبــر العالقــات
الكوميــدي املعــروف عامل ًيــا :إن دمــاغ
الرجــل يشــبه مجموعــة مــن الصناديــق،
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لــكل صنــدوق منهــم موضــوع واحــد محدد،
أحــد تلــك الصناديــق يحمــل «ال يشء»،
وهــي حالــة ال تفهمهــا املــرأة ،فدماغهــا
يشــبه كــرة مــن الوصــات الكهربيــة ،حيــث
إن كل نقطــة فيهــا تتصــل بكل نقطــة أخرى
مــا ميكنهــا الرثثــرة يف مائــة موضــوع يف آنٍ
واحــد وال تفهــم معنــى حالــة الــايشء .
وحســب مــا نرشتــه صحيفــة «ديــي ميــل»
الربيطانيــة ،تبــن بالفعــل مــن خــال دراســة
هولنديــة حديثــة أن لــدى الرجــال معــدل
ذكاء أعــى بنحــو  4نقــاط عــن لنســاء،
إال أن هنــاك العديــد مــن الدراســات
الربيطانيــة واألمريكيــة األخــرى أثبتــت أنــه
ال أســاس مــن الصحــة لهــذه النتائــج وأن
مــخ املــرأة بالرغــم مــن أنــه أصغــر حجـاً،
ولكنــه أرسع وأفضــل فيــا يتعلــق بــاألداء.
و الرجــل يفكــر بشــكل فــردى ومنطقــي
وببــطء ،ويحتــاج لوقــت التخــاذ القــرار ،أما

املــرأة فإنهــا متيــل إىل الغــوص ىف التفاصيــل
والعواطــف تلعــب دورا كبــرا ىف القــرارات.
وهنــاك دراســة مختلفــة مــن جامعــة
بنســلفانيا ىف دراســة حديثــة أثبتــت
هــذه الحقيقــة بتصويــر نشــاط املــخ ،
ميكــن للرجــل أن يقــى ســاعات ال يصنــع
شــيئاً تقريبــاً  ،أمــا املــرأة فصــورة املــخ
لديهــا تُبــدي نشــاطاً وحركــة ال تنقطــع.
و مــن هنــا نصــل إىل أن الرجــل يصــل يف
التفكــر إىل أبعــد مجــال مــن املــرأة ،ويأخــذ
وقتـاً كافيـاً ألي أمــر ،يف حــن يوجــد للمــرأة
ذكاء اجتامعــي وعاطفــي ،وقــدرة عــى
التواصــل مــع املحيــط أكــر مــن الرجــل
ويُعــرف الرجــل بــذكاءه الحــريك ،ومتتلــك
املــرأة قدرة عــى الرؤية الشــمولية (الصورة
كاملــة)  ،أمــا الرجــل فرؤيتــه تفصيلــة أكــر
(فهــو يركــز عــى أجــزاء مــن الصــورة).

صدى أُريد

تأمالت اعالمية

االعجاز اإلعالمي في الدعاية وأسلوب التذكير بالتكرار

د .طه احمد الزيدي

الدعايــة نشــاط اتصــايل لنــر اآلراء ووجهــات النظــر التــي تؤثــر
عــى األفــكار أو الســلوك أو كالهــا ،وحــث اآلخريــن عــى االقتناع
بهــا أو اعتناقهــا ،أي دعوتهــم العتنــاق أفــكار معينــة ،ويقاربهــا
مفهــوم الدعــوة اإلســامية :يف تبليــغ عقيــدة اإلســام ونــر مبادئه
وقيمــه وتعاليمــه بــن ســائر النــاس ،بقصــد االقنــاع مــن غــر إكراه.
ومتثــل الدعايــة منطــا مــن أمنــاط االتصــال وتــم توظيفهــا
إعالميــا بصورتــن :ايجابيــة وســلبية؛ بحســب الغــرض
منهــا أو أســاليبها ،والقــرآن الكريــم أكــد عــى الجانــب
االيجــايب يف نــر املفاهيــم اإلســامية والدعــوة إليهــا ،وقــد
ســبق إىل توظيــف أســاليب عــدة لتحقيــق هــذا املقصــد.
ومــن أســاليب القــرآن الكريــم يف الدعايــة والدعــوة :التأكيــد
والتذكــر بالتكــرار ،وهــو مــن أكــر األســاليب املعتمــدة إعالميــا يف
زرع أي فكــرة داخــل عقــل الجمهــور املســتهدف  ،إذ يتــم اختيــار
فكــرة أو شــعار بســيط أو لفــظ جــذاب وبالتكــرار تتحــول الفكــرة
إىل جــزء مــن حيــاة املتلقــي وأحــد املكونــات األساســية لوعيــه.
قــال تعــاىلَ ( :و َذكِّــ ْر فَــ ِإ َّن ال ِّذكْــ َرى تَ ْنفَــ ُع الْ ُم ْؤ ِم ِنــ َن) (الذاريــات:
( ، )55فَ َذكِّــ ْر إِ ْن نَ َف َع ِ
ــت ال ِّذكْــ َرى) (االعــى( ، )9:فَ َذكِّــ ْر بِالْقُــ ْرآنِ
ــاف َو ِع ِ
َمــ ْن يَ َخ ُ
يــد) (ق ،)45:فهــذه اآليــات تشــر اىل أســلوب
إعالمــي يهــدف اىل ترســيخ الرســالة وهــو أســلوب التذكــر
باســتعامل شــتى األســاليب اإلعالميــة الســتحضار الحقائــق
يف النفــوس والحــض عــى العمــل بهــا يف الوقــت املناســب ألن
الحقائــق ال ترتبــط مبوســم محــدد او زمــن معــن ،بــل فاعليتهــا
ترتبــط باســتدامة التذكــر بهــا  ،ويعــد أســلوب التذكــر بتكــرار
الحقائــق مــن أســاليب الدعايــة يف اإلعــام ،وقــد يكــون التذكــر
بالحقيقــة نفســها  ،أو بالتاريــخ لربطــه بالحــارض او لربــط
الحــارض باملســتقبل ،وكل ذلــك لتعزيــز االســتجابة االيجابيــة
أو العمــل عــى تعديــل اتجــاه اصحــاب االســتجابة الســلبية.
ويقصــد بالتكــرار التواصــل املســتمر يف عــرض الرســالة
اإلعالميــة لبعــض املعــاين والقضايــا املهمــة الــواردة يف كتــاب
اللــه واالعــان عنهــا مــرة بعــد اخــرى بأســاليب فنيــة متعــددة
ويف ســياقات مختلفــة وطــرق شــتى يف التقديــم والتأخــر
وااليجــاز والتفصيــل إلقنــاع النــاس بهــا وترويضهــم عليهــا.
فالتكــرار اإلعالمــي أن تعــاد الرســالة اإلعالميــة مــع اختيــار
الوقــت املالئــم الــذي يزيدهــا قــوة عــى قــوة وذلــك ال يكــون
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اال باســتغالل املناســبات وربــط الرســالة اإلعالميــة باألحــداث
الجاريــة وتجديدهــا بأســاليب عديــدة يف غايــة الجــدة
واالبــداع تجنبــا لإلمــال وتعميقــا ألفــكار معينــة وعقائــد
محــددة وترســيخا للرســالة يف نفــوس املتلقــن وأذهانهــم.
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 االعالنــات التجاريــة.
لقــد تنوعــت أســاليب التكــرار يف القــرآن الكريــم فمنهــا تكــرار
املعــاين ،كاإلميــان باللــه وتوحيــده واالميــان باليــوم االخــر والصــاة
والصــدق وهكــذا بقيــة املفاهيــم االعتقاديــة والعملية والســلوكية.
أو بتكــرار العبــارة أو اآليــة يف ســورة واحــدة أو يف ســور عــدة،
ُــا تُ َك ِّذبَــانِ ) تكــررت ( )31مــرة يف
مثــل ،أيــة( :فَبِــأَ ِّي آلَ ِء َربِّك َ
ــل يَ ْو َم ِئ ٍ
ــذ لِلْ ُم َك ِّذبِــ َن) تكــررت
ســورة الرحمــن ،وآيــةَ ( :ويْ ٌ
( )10مــرات يف ســورة املرســات ،واآليــات( :إِ ِّن لَكُــ ْم َر ُس ٌ
ــول
أَ ِمــ ٌن * فَاتَّقُــوا اللَّــ َه َوأَ ِطي ُعــونِ * َو َمــا أَ ْســأَلُ ُك ْم َعلَ ْيــ ِه ِمــ ْن
ــى َر ِّب الْ َعالَ ِمــ َن) تكــررت ( )5مــرات يف
أَ ْجــ ٍر إِ ْن أَ ْجــر َِي إِلَّ َع َ
ــل
سنَــا الْقُــ ْرآ َن لِل ِّذكْــ ِر فَ َه ْ
ســورة الشــعراء ،وآيــة ( َولَقَــ ْد يَ َّ ْ
ِمــ ْن ُم َّدكِــرٍ) تكــررت ( )4مــرات يف ســورة القمــر ،ويالحــظ أ ّن
محــور اآليــات املتكــررة يتعلــق بعنــر مــن عنــارص العمليــة
رب) أو املرســل (رســول) او املتلقــي
االتصاليــة ،كاملصــدر (اللــه – ّ
(املكذبــن -املدكــر) أو الرســالة والوســيلة (القــرآن -الذكــر).
ومنهــا تكــرار القصــة اإلخباريــة ،مثــل قصــة نبــي اللــه مــوىس عليــه
الســام ،فقــد ذكر اســمه يف القــرآن نحو ( )131مــرة ويف نحو ()33
ســورة ،مجملــة ومفصلــة ومتنوعــة يف زوايــا الحــدث أو املقصــد.
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
بتنــوع صــور عــرض هــذه األســاليب زيــادة يف الشــد والتشــويق،
وكل ذلــك ألجــل تحقيــق الغايــة العظمــى بإخــراج النــاس مــن
ظلــات الــرك والجهــل اىل نــور التوحيــد والحــق املبــن.

