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القرن الواحد والعشرين   نظام التعليم في مواجهة تحديات :لمقدمة ا
 االجتماعية إن تطور التعليم على نوعيتة ومستواه وآمه وآيفه ، جعل الدول على مختلف مستوياتها وأهدافها ونظمها 

وزارة  وفي سعي لغ االهتمام ،  والسودان آأحد هذه الدول ، أولى التلعليم وتطويره با.  اهتمامًا آبيرًا واالقتصادية ، توليه
 اتوي الكثير من الخطط والمشاريع على المستتوضعو ا ، لتحقيق األهداف والغايات الملقاة على عاتقهالتعليم العام 

 السعي لتحقيق األهداف ، أعدت هذا وفي إطار، ت بها  التي ُآلِّف المدى ألداء المهمة ةلبعيد ، واة ، والمتوسطةالقصير
 في الفترة  )ICE(للمؤتمر العالمي للتربية ) 48(ليقدم في الدورة ) IBE(ستجابًة لطلب مكتب التربية الدولى االتقرير 

القرن الحادي والعشرين  ويرآز التقرير في هذه الدورة على التعليم الشامل للحميع في  .م2008 نوفمبر28إلى 25من 
 تحديات آبرى  الثورة ، وقد شكلت هذهلمعلومات واالتصاالت  ثورة علمية تكنولوجية في مجال تكنولوجيا االذي يشهد

أصبح من الواجب على التربية سرعة مواجهتها تطوير التعليم ونظمه لكي يتفاعل ويتعامل مع ما يستجد من ظواهر 
يها ومظاهر علمية في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وإعداد اإلنسان للتعامل والتفاعل معها والسيطرة عل

لقد جعلت هذه التقنية العديد من التربويين وصناع القرار التربوي في العالم . متفاديًا بذلك السلبيات ومستفيد من اإليجابيات 
 نظومة التربويةأجمع تقريبًا ينظر إلى إمكاناتها باعتبارها فرصة سانحة ينبغي استثمارها إلحداث تحول نوعي في الم

أصبحت   لم تعد المسألة تكنولوجيا أوال تكنولوجيا فى مجال التعليم وإنما أذمخرجاتهابجميع مدخالتها وعملياتها و
انحدرت إلينا من الماضى غير   بعد أن أصبحت الطرق والوسائل التعليمية التى  ضرورة ، الحديثةتكنولوجيا التعليم

التعليم بوجه عام ملحة فإن قضية وإذا آانت قضية  أهدافه العصرية  مالئمة لحاجات التعليم وغير آافية لتحقيق
تحتل مكانة الصدارة وذلك الن تطورات العصر تتصف بالعمق والسرعة    التكنولوجيالتعليمتكنولوجيا التعليم و

قضية آم بقدر ما هى قضية جوهر التعليم  والشمول والبد أن ندرك أيضا أن قضية تطور التعليم فى مجتمعنا ليس
القوى البشرية العلمية والتكنولوجية القادرة على اإلسهام فى بناء المجتمع  آفايتها فى خلقومضمونة ومحتواه وطرائقه و

التكنولوجيا فى مجال التعليم قد استجابت فى المجتمعات    على أن .وفعاليتها والنهوض به فى المستقبل العصرى
  فى مجال التعليمثورة فى مجال التعليم فيما سمى بالثورة التكنولوجية العصرية بشكل أحدث

ICT  في مجال  سنوات إال أننا نواجه خطر عدم التمكن من إنجاز أهداف الـ 7 م بقيت عليه 2015على الرغم أن عام 
نص من خطة ( م القمة العالمية لجمعية المعلومات 2015التعليم  وتتمثل أهداف خطة العمل التي يتوقع تنفيذها بحلول 

 االتي في  في مجال التعليم)عمل جنيف 
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ICT ـ             ة بال ربط الجامعات ، والكليات ، والمدارس الثانوية واالبتدائي اوين            و  . .1 شبكات وعن ى ال ع عل شاء مواق إن
 . e-mailالـ 

ICT ربط المراآز العلمية ومراآز البحوث بالـ  2.  . 
archive ربط المكتبات العامة والمراآز الثقافية والمتاحف ومكاتب اإلرشيف  3.  ICT.  بالـ 

ة مع أخذ الظروف الخاصة بكل                 تطوير منا  .4 ة لتواجه تحديات مجتمع المعلوماتي ة واالبتدائي هج المدارس الثانوي
 .دولة في االعتبار 

.الستفادة من خدمات الراديو  والتلفزيون لفرصة ال تتاحأ  5. 
 :التربية السودانيةفلسفة ومرامي غايات 

آافة مؤسساته وعملياته  في السودان وتعليميالبوي وترالنظام ل المنطلقات األساسية والموجهات الحاآمة لتمثل   
،  التربوي وهو موروث قيمي وديني يستمد موجهاته من األديان السماوية وهديها  السودانستند إلي موروث وت. وأنشطته

مسائل أساسية علي أربع وترتكز . علي ترسيخ العقيدة والقيم الدينية قاعدة، وتطلعت إلي التربية المتكاملة والتحديثوتؤآد 
:متصلة بالتربية وفلسفتها وأهدافها

المعرفة، فالمعرفة سيكون طابعها في القرن الحادي والعشرين الزيادة والتفجر والتوسع  -1
والتغير الدائم، بدرجة تجعل اإلحاطة بها لن تكون دائمًا أمرًا ممكنًا وإنما الممكن هو أن يهيأ 

 . وصول إليها، واالختبار منها، والتحقق من دقتهاالمتعلم لمتابعة حرآتها، والقدرة علي ال
المجتمع هو اآلخر سيكون مجتمعًا وأسعًا مفتوحًا تتغير طبيعته وطبيعة قضاياه باستمرار،  -2

ويلزم فلسفة التربية أن تعين المتعلم علي أآتساب المعرفة المستمرة حول المجتمع وحرآة 
 . وقضاياة المتجددة

 وما هو متاح له في القرن الحادي والعشرين أمر جديد حيث ألغي  الفرد، فطبيعة الفرد آذلك -3
عصر صناعة المعلومات والتطور العلمي والتقني آثيرًا من الحدود والقيود، وإتيحت للفرد 
إمكانيات جديدة تحفز نموه الفكري والعقلي والوجداني والروحي والجسمي، وتجددت تطلعات 

 . أوار المنافسة وترتفع فيه المهارات عالية وغاليةاإلنسان السوداني في عصر سيشتد فيه 
القيم، حيث أصبحت المجتمعات والكيانات الخاصة في خصوصيتها وثقافتها وتقاليدها مهددة  -4

باجتياح من قيم عالمية ال تعرف المحلي، فالقيم التي تنظر بها مجتمعاتنا إلي معايير الحق والخير 
 أو القومي وتستمدها من مصادر دينية وثقافية وحضارية والعدل، في إطارها المحلي أو الوطني

لزم فلسفة التربية وأهدافها أن تعين المتعلم تو. محلية، مهددة وستغذو محددات هذه القيم عالمية
ليس فقط علي التمسك بأصالته وبقيمة الدينية والثقافية، وإنما يلزمها أن تعد المتعلم للتعامل 

  .هذه القيم الوافدة والمطروحة علي النطاق العالمياإليجابي الوعي والناقد مع 
:األهــداف العامة 

في ضوء المتغيرات التي يمر بها السودان والعالم من حوله ، وتأسيسًا على توجهات الدولة ، التي تهدف إلى 
ز في شخصيته بين  الشعوب  ، تنشئة جيل مؤمن بربه ، منفعل بقضايا وطنه ، ُمَعدٌّ إعدادًا قويمًا لبناء سودان الغد ، ومتمي

 التربية السودانية وأهدافها التي وأن تهتدي تلك المؤسسات في وضع أهدافها التفصيلية بغايات 
سودان       [ الهدف االستراتيجي العام هو    اء ال وفر الفرص لكل أبن ة ي استكمال بناء نظام تعليمي تربوي جيد النوعي

نهم من تحقيق مجتمع         في المراحل المختلفة يؤهلهم للمساهمة في ب    ة، ومتطورة ويمك ة متحضرة، متقدم ناء أمة موحدة آمن

 : في اآلتي و تتمثل األهداف العامة ] التميز قيمًا وعلمًا 

العمل على ترسيخ العقيدة الدينية عند النشء ، وتربيتهم عليها ، وبناء سلوآهم الفردي والجماعي ، على  .1
ن قيم اجتماعية واقتصادية وسياسية تقوم على السلوك السوي هدى تعاليم الدين ، بما يساعد على تكوي

 .المرتكز على تعاليم السماء 
تقوية روح الوحدة الوطنية في نفوس الناشئة ، وتنمية الشعور بالوالء للوطن ، وتعمير وجدانهم بحبه  .2

 .والبذل من أجل رفعته 
لروحية والمادية الكامنة في البالد ، بناء مجتمع االعتماد على النفس ، والعمل على تفجير الطاقات ا
.وإشاعة الطموح الستعادة دورنا الحضاري آأمة رائدة ذات رسالة 

3. 
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تنمية القدرات والمهارات الفردية ، وإتاحة فرص التدريب على وسائل التقنية الحديثة ، بما يّمكن  .4
 .األفراد من التوظيف األمثل إلمكاناتهم ، خدمة للتنمية الشاملة 

لمتعلم مهارات التعليم الذاتي مدي الحياة والبحث والحصول علي المعرفة من منابعها المتعددة إآساب ا .5
والتعامل معها واستخدامها، وإآسابه أنماط التفكير النافذ اإلبداعي العلمي الموضوعي وتشجيع اإلبداع 

طويرها وتكييفها لخدمة وتنمية القدرات والمهارات وإتاحة فرص التدريب على وسائل التقنية الحديثة ، وت
 .الحق والخير واإلصالح ، وذلك عن طريق التوظيف األمثال لإلمكانيات والتحقيق الناجح للتنمية 

تنمية الحس البيئي لدى الناشئة ، وتبصيرهم بأن مكونات البيئة من نعم اهللا التي يجب المحافظة عليها ،  .6
 . ر ، والكوارث البيئية األخرى وتنميتها ، مع حسن توظيفها ، تجنبًا للجفاف والتصح

اهيم .7 سليم لمف تيعاب ال تعلم من االس ين الم شامل، وحس : تمك ادل وال سالم الع ة وال شوري الديموقراطي ال
ة والمصلحة   سياسة التربوي ه، ضمن إطار ال ه وواجبات سه وحقوق سان لنف م اإلن ة، وفه سئولية، والحري الم

 . الوطنية
ا يضمن تطبيق                تحقيق وتدعيم المشارآة والمسئولية      .8 ه، بم ه وإدارت يم وتمويل المجتمعية في تخطيط التعل

 . مبدأ المشارآة في التعليم ومبدأ تكافؤ الفرص التعليمية وتعميم خدماته
راك       .9 ة وإش ة التربوي وير العملي ي تط سئوليتها ف رة وم ع واألس سات المجتم وي لمؤس دور الترب د ال تأآي

 .اتاألسرة وأولياء األمور والمؤسسات والمجتمع
ة                         .10 ستدامة، وتلبي ة الم ات التنمي ا مع متطلب ق تفاعله شرية، وتعمي ة الب إسهام التربية بشكل فاعل في التنمي

 . حاجات سوق العمل واإلنتاج اآلنية والمستقبلية
ر النظامي،                        .11 يم غي رامج التعل ين ب ا وب ب، وبينه فتح الجسور بين مراحل التعليم وحلقاته المختلفة من جان

 . تعليمي المرونة الالزمةإلآساب النظام ال
بناء األنظمة التربوية والهياآل والتشريعات علي درجة عالية من المرونة تجعلها تتجاوب مع المستجدات 

 .والتحوالت العالمية
ان السودان قد أولى قطاع تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت أهمية خاصة، حيث رآز عليه في العديد من 

واستراتيجيات تكنولوجيا المعلومات ، لكن  لتطوير البنية التحتية المتتبع لسياسات ةالخطط والمشروعات الوطني
واستراتيجيات تم  وضعها ودمجها في المجاالت المختلفة ، عدا التعليم  الذي يعتبر أبطأ  واالتصاالت يجد أن خططًا

الخطط واالستراتيجيات والدراسات المجاال ت استجابة الدماج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت رغم  المشاريع و
اشارت إلى على الرغم من أن غايات التربية السودانية واهدافها والمؤترات وتوصياتها التي نادت بضرورة ادماجها 

 وسائل التقنية الحديثة ، بما يّمكن األفراد من التوظيف األمثل إلمكاناتهم ، خدمة للتنمية الشاملة ضرورة االستفادة من
المتعلم مهارات التعليم الذاتي مدي الحياة والبحث والحصول علي المعرفة من منابعها المتعددة والتعامل إآساب و.

بعض العوائق والوصعويات، قد حالت دون أدماجها واالستفادة من مميزاتها ومعطياتها بشكل  إال أن معها واستخدامها
تعاني من ضعف اإلستفادة من تكنولوجيا المعلومات تعليمية ه عام، فإن المؤسسات الوبوج. فعال في الخدمات التعليمية 

واالتصاالت ويعزى ذلك لألسباب  مادية ، أسباب بشرية، و أسباب تنظيمية إدارية، باإلضافة إلى ضعف الشراآة 
عدام فعدم وضوح التخطيط العلمي لتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التعليم ال يعني ان والتنسيق بين المؤسسات ،

الحلول نهائيا بل انها غير معلنة مما جعل تنفيذها متروآا لالجتهادات فمراآز مصادر التعلم تعاني النقص من حيث 
التجهيزات التقنية الالزمة الستقبال متطلبات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والمؤسسات التعليمية يغيب عنها التخطيط 

أن حيث و، عكس سلبًا على الخدمات التعليميةات تكنولوجيا المعلومات وهذا انوالسند اإلداري التنسيق بينها ومؤسس
ادة البنية التحتية والموارد التقنية والبشرية ، للتغلب  على العديد من الصعوبات التي تقف عائقًا أمام اإلستفيمتلك السودان 

لى جانب التناغم التنظيمي المطلوب لتسهيل وتعتبر هذه األمور، إ. صاالت في التعليممن تكنولوجيا المعلومات واإلت
التكامل بين مؤسسات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والمؤسسات التعليمية ،  أساسية تتطلب جهودًا وتعاونًا جماعيًا 
على آافة األصعدة ، آما أن الشراآات بين هذه القطاعات يعد خطوة أخرى نحو أندماج  تكنولوجيا المعلومات 

ومن بين هذه التسهيالت يمكن . والسماح بتسهيالت دائمة ومؤقتة مصممة لتحقيق ذلك الغرض . ت في التعليم واالتصاال
زيادة المخصصات لمجاالت التعليم، وبناء القدرات، في الموازنات العامة للدولة مع وضع تسهيالت في نظم االستيراد 

يمية مواتية سريعة االستجابة لتكنولوجيا المعلومات والترخيص ألدوات وأجهزة المعلوماتية بغرض خلق بيئة تعل
 لذا نتصور أن حدود تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التعليم ال تقف عند تنظيم المعلومات وتبادلها ، .واالتصاالت 

 ، فاالرتقاء بمستوى واستيراد اإلجهزة فحسب فهي مرتبطة ارتباطًا وثيقًا باستراتيجية التنمية بل وبالسياسة العليا للبلدان
خدماتها في التعليم ال يمكن تحقيقه برفع اإلدراك االجتماعي بأهميتها فقط ، بل ال بد من تخطيط علمي يتوافق مع نهضة 
شاملة للبني التحتية لتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التعليم األمر الذي يحتم وضع خطة لتكنولوجيا المعلومات في 
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 التعليم  في السودانتطور 

السودانية  تشير إلى أن التعليم بدأ بالخلوة، أي بعد دخول اإلسالم للسودان ، ولكن هناك دالئل قوية أدبيات التربية     
. تشير إلى أن التعليم في السودان بدأ قبل ذلك بكثير فهناك وثائق تاريخية تؤآد أن السودانيين عرفوا الكتابة منذ زمن بعيد 

ظلت و).   م350/  ق م 750) (مروي / نبته (  قراءة وآتابة في عهد وانهم عرفوا اللغة المصرية الفرعونية واتقنوها
م 1853الخالوي والمساجد تشكل المؤسسات التعليمية الرئيسة في السودان ، منذ أواسط القرن السابع الميالدي حتى عام 

 مدارس بالسودان ، ، حيث افتتحت أول مدرسة نظامية في الخرطوم في العهد الترآي المصري ، ومن بعدها افتتحت عدة
نشر و. عليم ، وتبعًا لمصالح المستعمر ، تم تغيير أهداف الت) م 1956 – 1898(وفي عهد االستعمار اإلنجليزي المصري 

قدر من التعليم بين عامة الناس ، بما يساعدهم على فهم األسس التي تقوم عليها اإلدارة الحكومية ، وتخريج صغار 
. الصناع المهرة الموظفين ، وإعداد طبقة من

م حدث 1969بعد استقالل السودان ظهرت محاوالت جادة لتطوير التعليم ، خاصة في مجال األهداف في عام و
وفي عام وضع أهداف وأسس لبناء منهج قومي ، تغيير سياسي في البالد ، وتمَّ عقد مؤتمر قومي للتربية ، وآان محاولة ل

وعلى الرغم من استمرار محاوالت إصالح التعليم في السودان في السودان ، لتربية  أول وثيقة ألهداف ا وضعتم1973
منذ عهد الحكم الثنائي ، إال أن أهدافه ظلت غامضة ، ومتسمة بالشمولية ، وبعيدة عن المعتقدات الدينية ، والقيم المرتكزة 

عن تلك األهداف مناهج ضعيفة مترهلة على عقيدة غالبية أهل السودان ، وحاجات وتطلعات المجتمع السوداني ، وقد نتج 
متفككة ، يلحظ فيها انفصال واضح بين محتوياتها ، والمرتكزات العقائدية ، والبناء الحضاري ، والتراث الثقافي 

 .واالجتماعي ألهل السودان 
عقيدة الدينية وبثقافة م دخل السودان عهدًا سياسيًا جديدًا تّم فيه تحديد هوية الدولة وربطها بال1989 يونيو 30في      

م والذي أوصى بتغيير 1990وهذا ما حدث في مؤتمر سياسات التعليم عام .وتراث وحاجات وتطلعات األمة السودانية 
 وقد آان هذا التغيير المقترح منطقيًا ومقبوًال  ومنسجمًا مع مقتضيات  الحال في مناهج التعليم العام   نطام التعليم وبالتالي

وآان ال بد للتغيير أن يرتبط بحاجات المجتمع ، والمتغيرات التي تحدث في العالم من حولنا ؛ لذلك جاءت .هذه المرحلة 
ويهدف النظام التعليمي في السودان إلى   باإلضافة لألهداف التقليديةتشمل آل تلك المتغيرات ، أهداف التربية السودانية ل

 االقتصادية واالجتماعية والسياسية روعي فيه فرصة أطالة العمر االنتاجي إعداد الناشئة وتمكينهم من المشارآة في الحياة
لقد تحققت طفرة هائلة في معدالت الزيادة في مؤسسات التعليم وأعداد الذين اتيحت لهم للمواطن وخفض تكلفة التعليم العام 

 فرص االلتحاق خالل العقدين الماضين
 

     
عدد  نوع التعليم

الطالب
عدد 
اتالمؤسس

عدد المعلمين

632878653636227166آل السودان
602912322438953التعليم الثانوي االآاديمي

311391571803التعليم الثانوي الفني
 دراسات/التعليم الثانوي

سالمية
210521210

478595215907145999التعليم األساس 
5060081069528185التعليم قبل المدرسي

2466669210تربية الخاصةال
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18250 288256 8591محو االمية وتعليم الكبار
5313 87748 3215تعليم اليافعين

 )م2007آتاب االحصاء التربوي للعام الدراسي  (   أحصائية بعدد الطالب والمدارس والمعلمين 
  

  وهيكلتهنظام التعليم  في السودان
سودان      ي ال يم ف ام التعل دف نظ ة      يه صادية واالجتماعي اة االقت ي الحي شارآة ف ن الم نهم م ئة ليمك داد الناش ى إع إل

ا    يم الع ة التعل واطن وخفض تكلف اجي للم ر االنت ة العم ه فرصة اطال د روعي في سياسية، وق ضم ،وال وم بمقت ى المرس
ت ام    وريالدس يم الع بحت وزارة التعل ع أص ة الراب يط   االتحادي ام التخط ه مه ت ل ًا أوآل ازًا فني ث  جه دريب والبح  والت

ات         والمناهج وأمتحانات الشهادة الثانوية والت     يم بالوالي ة والتعل يم           نسيق مع وزارات التربي انون تحطيط التعل سم ق د ق وق
 عام من حيث النوع إلى قسمين هما م التعليم ال200العام لسنة 

التعليم النظامي   - أ

التعليم غير النظامي   - ب

 مجالس التعليمية التي تدير جوانب الوزارة المختلفةونظم الباب الرابع من نفس القانون ال

المجلس القومي للتخطيط العام   )أ 

مجلس المرآز القومي للمناهج والبحث التربوي   )ب 

المجلس القومي لمحو األمية وتعليم الكبار   )ج 

المجلس القومي للتخطيط اللغوي   )د 

 ولكل مجلس من المجالس أعاله قانونه الخاص الذي ينظمه

قسم التعليم العام إلى ثالث نيو Educational ladder for general Education  للتعليم العام  الّسلم التعليمي
 :مراحل

.مرحلة التعليم قبل المدرسي لفترة عامين يلتحق فيها األطفال من الرابعة حتى السادسة    1- 

ان   سة مرحلة التعليم األساسي ، وتمتد إلى ثماني سنوات ، ويبدأ االلتحاق بها من سن الساد         -2 ا آ  بدًال عن السابعة آم

  السلم السابق في

.وتمتد إلى ثالث سنوات ) أآاديمي ، فني ، ديني ( مرحلة ثانوية متعددة المجاالت ، موحدة الشهادة   3- 

ًا                        سودان وتعمل وفق سلم التعليمي النظامي الرسمي بال ة لل توجد أنواع أخرى من المدارس والمعاهد الحكومية موازي

 : دافها ومن أنواع هذه المؤسسات ية العامة لتحقيق أهللضوابط التربو

المعاهد الدينية  )أ 

المعاهد الحرقية   )ب 

معاهد الصناعات القومية   )ج 

هد الحرفيةاالمع   )د 

مراآز التدريب المهني   )ه 

د                          امًال للطالب عن ًا متك شهادات األخرى ، وأن تكون تقويم ه ال تعتبر الشهادة الثانوية هي المعيار الذي تقاس علي
. لة التعليم العام يلتحق بها الناجحون في شهادة التعليم األساسينهاية مرح

ان     دتها ثم دة م ة واح ي مرحل طة ف ة المتوس ة والمرحل ة االبتدائي ج المرحل ه دم سابق بأن سلم عن ال ذا ال ز ه يتمي
ذ مواصلة                        رة من التالمي داد آبي اح الفرص إلع ا أت ة مم دة     سنوات متصلة وبذلك الغي امتحان الشهادة االبتدائي تهم لم  دراس

ه   11 سنة إلي 12سنتين أآثر من ذي قبل، آما أن سنوات التعليم العام قد اختصرت من               سنة بتوفير عام، وقد استعيض عن
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 سنة 16عن 
 

 

 

 

 

 مناهج التعليم العام       
 على  مؤقت  الذي ينضم أصدر رئيس الجمهورية المرسوم ال1990بموجب المرسوم الدستوري الخامس لسنة        

م وتكون له شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم 1996قانون المرآز القومي للمناهج والبحث التربوي لسنة 
 :   تكون للمرآز األهداف اآلتيةو. عام ويكون له أن يقاضي باسمه

 .بناء وتطوير مناهج التعليم العام وفق السياسة القومية) أ       (
 . تدريب وتأهيل األطر التربوية في مجال المناهج والبحث التربوي ) ب (      

 .وتوفير الدعم الالزم لها  والمراآز البحثية الوطنية تشجيع البحوث التربوية بالتعاون مع الجامعات) ج       ( 
 .توثيق الصالت مع المؤسسات التربوية ومراآز البحث محليًا وإقليميًا ) د(  
 .ونشره وتوثيقه في تأصيل الفكر التربوي  ون مع الجامعات والمراآز البحثية التعا) هـ( 

 : االختصاصات اآلتية لتعليم العام المخول لها ممارسة  يكون المرآز هو السلطة الوحيدة في مجال ا
 .إعداد الخطط التفصيلية للبرامج الدراسية ) ا( 
 .إعداد الكتب المدرسية ومراشد المعلمين ) ب( 
 .اختيار لجان تأليف الكتب واإلشراف عليها ) ج( 
 .إصدار النشرات المنظمة للمناهج واالمتحانات المرحلية ) د( 
 .ضبط مستوي التحصيل من خالل مراجعة االمتحانات المرحلية ) ه( 

 : القيام باآلتي ) 5(يجوز للمرآز لتحقيق األهداف المذآورة في المادة ) 2(
 .وية وتوثيقها ونشرها إجراء البحوث الترب) أ( 
 .عقد المؤتمرات والندوات في مجاالت المناهج والبحث التربوي ) ب( 
 .تقويم المناهج ومتابعة تطبيقاتها ميدانيًا ) ج( 
 ) .والكتيبات المصاحبة للمنهج ( إصدار الدوريات والكتب ) د( 

 
عاد النظر في  وتم أ وفق غايات التربية ،إعادة صياغة مناهج التعليم العاماستوجبت غايات التربية السودانية 

منهج المواد المنفصلة وبناء منهج يقوم على خيارات تتكامل فيها المعرفة مثل منهج النشاط أو الموضوعات أو منهج يقوم 
:الموجهات التالية أساسًا لتخطيط المناهج  وآانت .على محاور محددة 

 • .اعتبار اللغة العربية لغة للتدريس طبق المنهج القومي في آل أقاليم السودان مع 
 موضوعات المقررات الدراسية ، التنوع الثقافي والديني والعرقي بأسلوب يبرز الجوانب تعالج •

 .اإليجابية دعمًا للوحدة الوطنية 
االهتمام ببرامج اللغة العربية ، وتطوير طرق تدريسها ، مع زيادة العناية بها في مناطق التداخل تم  •

 .اللغوي 
.االهتمام بتعليم اللغات األجنبية الحية   • 

.بنى محتوى المنهج على تأصيل المعرفة وتكاملها   • 
خطط محتوى المنهج لكل مرحلة بحيث يؤهل المتخرج ويزوده بقدرات ومعارف تمكنه من  •

 .مواجهة الحياة والتفاعل مع متطلبات مجتمعه 
.أن ُتكِسب المناهج الدارس حب العمل والقيم المتصلة به   • 
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أن ُتراعي البرامج الدراسية والمناشط التربوية ، خصوصية تربية البنات ، وإعدادهن آزوجات  •
 .وأمهات ومشارآات فاعالت في التنمية الشاملة 

.غرس حب القراءة ومواصلة التعلُّم الذاتي المستمر   • 
ون دوره سلبيًا أن تهتم آل البرامج الدراسية بإشراك الدارس في النشاط العملي الصفي ، حتى ال يك •

 .في عملية التعليم
أن تفسح الخطة الدراسية المساحة الزمنية الكافية للمناشط التربوية ، خاصة التدريب العسكري ،  •

، ى الحرف المتصلة بالبيئة المحليةوالمشارآة في النشاطات المختلفة للوسط المحلي ، والتدريب عل
 .منهج وتكون مكونًا أساسيًا في تقويم الدارس على أن تعتبر هذه النشاطات جزءًا أصيًال في ال

تقوم مناهج التعليم قبل المدرسي على غرس القيم الدينية ، والسلوك الحميد ، مستفيدين في ذلك من  •
قدرات األطفال على التقليد ، والحفظ بالتلقين ، من خالل القدوة الحسنة ، واللعب الفردي والجماعي 

 . الموجَّه 
علم التعليم األساسي للدرجة الجامعية ، وآان من المفترض أن يتم ترفيع رفع مستوى مؤهل م •

معاهد التربية لكليات جامعية ، ولكن ذلك لم يتم ، وأغلقت تلك المعاهد ، واقتصرت وظيفة الجهاز 
 . على تطوير المناهج والبحث التربوي 

اد المنفصلة ، مع إعطاء  قيام مدرسة تتعدد فيها االختصاصات ، ولكن بمنهج يتبع نمط الموتم  •
 .االعتبار للترابط بين المواد 

 
 :مرحلة التعليم األساسي 

انوي و               يم الث سابق للتعل يم ال ا التعل اء بالحاجات              نقصد بالتعليم األساسي هن يم األساسي هو الوف الغرض من التعل
الفرد اآتسابها إذا أريد له أن يعيش حياة        التعليمية األساسية ، وهي المعارف والمهارات والقيم واالتجاهات التي يتعين على            

ة  آريمة ويستمر في تعلمه وتحسين حياته وحياة    روابط       .  مجتمعه المحلي وحياة أمت ق ال ى توثي يم األساسي إل ويهدف التعل
ة والت                       ين النظري ق   بين التعليم والتدريب في إطار واحد متكامل ، أي إدخال خبرة العمل في التعليم ، مما يعني الجمع ب . طبي

وهو يؤآد على أهمية انفتاح المدرسة على البيئة ، ومساهمتها في األنشطة اإلنتاجية المختلفة ، ومالحظة رآب التطور في                
درة                                    ديهم الق وافر ل ا يؤهل من تت ة ، آم اة العملي ة الدارسين لالنخراط في الحي ى تهيئ ؤدي إل ا ي مجاالت العلم والعمل ، مم

 .  عليم لمتابعة الدراسة في مراحل تعليمية أعلىواالستعداد لالستزادة من الت
 
 
 

 :أهداف مرحلة التعليم األساسي 
ترسيخ العقيدة الدينية وتربية الناشئة عليها ونقل التراث الحضاري لألمة إليهم وتعديل سلوآهم وعاداتهم 

واتجاهاتهم لتنبثق من تعاليم الدين وتراث األمة وقيم المجتمع الفاضلة
1. 

 
ومعرفة أسس الرياضيات بالمستوى الذي ) االستماع والتحدث والقراءة والكتابة(ة مهارات اللغة تمليك الناشئ .2

 يمكنهم من استخدام هذه المهارات والعارف في حياتهم اليومية
تزويد الناشئة بالمعلومات والخبرات األساسية التي تؤهلهم للمواطنة الفاعلة وتدربهم على طرق جمع  .3

 .توظيفها المعلومات وتصنيفها و
.إتاحة الفرصة للناشئة للنمو المتكامل واآتشاف قدراتهم وميولهم وتنمية خبراتهم السابقة   4. 

تنمية شعور الناشئة باالنتماء للوطن وتعمير وجدانهم بحبه واالعتزاز به وتعريفهم بتاريخه وحضاراته وتفجير  .5
 .طاقاتهم من أجل رفعته وعزته 
.ئة وإعدادهم لتنميتها والمحافظة عليها وتسخيرها لمنفعة اإلنسان تعريف الناشئة بنعم اهللا في البي 6.  

 
 :التعليم الثانوي 

ة                               ر المرحل انوي وتعتب يم الث ة التعل اد التخصص من مرحل انوي هي إبع يم الث ا نظام التعل وم عليه المرتكزات التي يق
واطن                 ة الم ى لثقاف شكل الحد األدن ذي ي يم اإللزامي ال دريب متخصص      الثانوية جزءًا من التعل ل انخراطه في ت  قب

ة                      . ة والفني وم األآاديمي ادئ العل تساعد الطالب على اآتشاف ميوله وقدراته وذلك من خالل دراسته ألساسيات ومب
ل تخصص    ا آ ي يتطلبه ارات الت درات والمه ده بالق ات   .وتزوي دخول الجامع ب ل ة الطال ة الثانوي ل المدرس وتؤه
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 :أهداف التعليم الثانوي 

 
ية في تعزيز وتنمية العقيدة واألخالق الدينية لدى الطالب ، وتبصيرهم بتعاليم أن تسهم المدرسة الثانو .1

الدين وتراثه ، وتربيتهم على هديه لبناء الشخصية المتكاملة المؤمنة ، العابدة هللا ، المتحررة والمسؤولة ، 
 .وأن تعمل على ترآيز القيم االجتماعية المؤسسة على دوافع العمل الصالح والتقوى 

، ، والعلوم ، والفنون ، والمهاراتتزود الطالب بألوان الثقافة العامة والدراسات الخاصة في اآلداب أن  .2
واالتجاهات العلمية في التعليم النظري ، والتطبيقي ، والتقني ، والمهني ؛ بما يهيئ الطالب لمواصلة 

 .اعات الدراسة بالتعليم العالي ، وللمشارآة في الحياة العملية في مختلف القط
أن تشجع اإلبداع ، وتنمي القدرات ، والمهارات ، واالتجاهات المرغوب فيها ، وتتيح فرص التدريب  .3

على وسائل التقنية الحديثة ، وتطويرها وتكييفها لخدمة الحق والخير والصالح ، وإعالء قيمة العمل 
 .اليدوي 

يب واإلطالع وحب القراءة الحرة ، أن تنمي التفكير العلمي لدى الطالب ، وتشجع روح البحث والتجر .4
 .وتنمي مهاراتهم اللغوية الآتساب المعرفة وتصنيفها ومواصلة التثقيف الذاتي 

أن تسهم في تقوية روح الجماعة والوالء للوطن ، وتنمية االستعداد للتعاون والشعور بالواجب ، والبذل  .5
 بحب الوطن واألمة واإلنسانية ، وتعزيز للصالح العام ، والمحافظة على الحق العام ، وتعمير الوجدان

 .ثقة الطالب بأنفسهم ورسالتهم الحضارية 
أن تعمق معرفة الطالب بتاريخ األمة ، وحضارتها ، ونظمها االجتماعية واالقتصادية ، والسياسية  .6

ة في السائدة ، بما يزّآي فيهم روح الجهاد والدفاع عن العقيدة ومكاسب األمة ، بما يحقق تطلعات األم
 .رسالتها الحضارية إلى حياة نقية طاهرة 

.أن تعد الفتى والفتاة لحياة أسرية مستقرة وفق قيم وتعاليم الدين   7. 
أن تنمي الوعي البيئي لدى الطالب ، وتعرفهم بمكونات الطبيعة في الماء واألرض والسماء ، لمعرفة  .8

 .وتنميتها وحسن توظيفها نعمة اهللا فيها ، وجعلهم عناصر فاعلة في حفظها من الفساد ، 
أن تمّكن الطالب من ممارسة ألوان متعددة من النشاط التربوي، وتعينهم على استمرار النمو السريع والتمتع 

 البريء واستثمار أوقات الفراغ 
ة بالح    ة المرتبط ة والتطبيقي ة بالدراسات التقني ة واألآاديمي ة العام ه الثقاف زج في ي تمت ام تعليم شاء نظ اة أصبح إن ي

 . الحياة المتطورة السريعة التغيرفهو الوسيلة الالزمة إلعداد الناشئة لمواجهة. وشؤونها أمرًا ضروريًا في عصرنا هذا 
وتعني الشمولية في التعليم تصحيح صورة التخصص الضيق الذي انتشر في أعقاب الثورة الصناعية والذي أرغم           

ة ضخمة           الفرد علي االنقطاع لعمل واحد طيلة حياته آم        سعى  . ا أدي لعبادة اآللة وتحويل اإلنسان إلى ترس صغير في آل ي
ة الواحدة                          دال عن الحرف ة حرف ب ه جمل ده بتعليم ى سابق عه شكلة التخطيط          . التعليم إلى إعادة الفرد إل ذلك يحل م وهو ب

ه وإنتاجي  ستقبله وعمل أ بم رد وتتنب وفر عمال لكل ف دة ت ذي عجز عن عمل خطة واح صادي ال ا االقت ه وهل سيعوض م ت
 .يستهلكه أم سيكون عبئا علي الموارد المحدودة 
ًا من                   لنواة  وبهذا قد أصبحت المدرسة الثانوية       لتعليم الشامل مدرسة  تجمع تحت إدارة واحدة وسقف واحد نوع

ة ع                        د الثامن تنقطع عن الدراسة بع اة التي س ذرة والفت الم ال ة   التعليم يزود باألساسيات النظرية والعملية ع د البحري شرة وقائ
فالمعلمون في هذه المدرسة متخصصون   : وهو يناسب أيضا العباقرة والمتخلفين    . ورجل األعمال وذلك علي سبيل المثال       

في آل النوعيات وقادرون علي تعليم الطلبة تعليم أنفسهم بأنفسهم وعلي تزويدهم بجميع الموضوعات المتقدمة التي تصلح                  
ة           رآيزة لمن يتابعون الدرا    اتهم العملي نفعهم في حي د ت ة التي ق سة بعد انتهاء التعليم ، وآذلك تزويدهم بالمواد العلمية والتقني

 .في حالة اآتفائهم بالدراسة الثانوية أو مواصلة التعليم بالجامعة 
 :ويمكن تلخيص أهداف التعليم الشامل في اآلتي 

د تكشفت          مواجهة الفروق الفردية بين الطالب من حيث القدرات و        . 1 االستعدادات والميول واالتجاهات التي تكون ق
 .في هذه المرحلة 

م            .1 ة له وفير الفرص المتكافئ يم وت رة من التعل ة مبك التغلب علي صعوبة تحديد المستقبل المهني للتالميذ في مرحل
 .في المدرسة الشاملة ليبلغ آل منهم نوع التعليم الذي تؤهله له قدراته 
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ين ال     .2 ام من جانب آخر ،                            إزالة الطبقية ب يم الع يم الفني من جانب والتعل ين التعل وارق المصطنعة ب طالب ، والف
 .األمر الذي آان يسبب التهافت علي نوع والعزوف عن النوع اآلخر 

ن        .3 سبب م ة ل ة الثانوي د المرحل ة بع لة الدراس ي مواص ن ال يرغب ف رص التوظف لم ي وف يم المهن وفير التعل ت
 .هلهم قدراتهم علي متابعة التعليم العالي أو تضطرهم الظروف للتوقف عن الدراسة األسباب وأيضا لمن ال تؤ

 
 :وتتحدد مالمح التعليم الشامل عن غيره من أنواع التعليم بالمبادئ اآلتية 

ستويات       .1 ف الم ن مختل تعدادات وم درات واالس ف الق ن مختل ا م ة طالب ضم المدرس ي أن ت شمول ، بمعن دأ ال مب
ة                 الثقافية واالجتما  شطة التربوي عية واالقتصادية ، وبمعني آخر أن تقدم المدرسة أنواعًا من البرامج األساسية واألن

 .تتالءم مع هذه القدرات وحاجات وأهداف األفراد والمجتمع 
ة                   .2 ة والعلمي مبدأ التكامل ، بحيث تكون موضوعات الدراسة متكاملة مع أنواع النشاط التربوي من النواحي الفكري

ذلك يكون التكامل في     . علي المستوي األفقي في آل سنة وعلي المستوي الرأسي طوال سنين الدراسة    والتقنية   آ
ة  ة وتنمي ة والفكري واحي الجسمية والروحي ذ من تطوير شخصياتهم من الن ين التالمي ي تمك أن تهدف الدراسة إل

 .مهاراتهم واتجاهاتهم السليمة 
ه ال          .3 أثير في ا في                     مبدأ التفاعل مع المجتمع والت ر م ذ بخي أثر التالمي دم المطرد ، فيت ده وتحقيق التق صالحه وتجدي

ات                            ة والنهوض بمتطلب ساهمة في الخدمات االجتماعي ون من الم ا يتمكن يم وفضائل وتطلعات ، آم المجتمع من ق
 .المواطنة وابراز خصائص الوطن ومّقوماته واحياء قيمه ومعتقداته السامية 

ة                    مبدأ تنظيم المجتمع المدرسي      .4 اة االجتماعي وفر الحي ا ي ة والمناشط بم رامج التربوي شاملة وتنظيم الب للمدرسة ال
صور      ضّمَن الت اة ت شاط والحي ر بالن ضامن ويزخ اون والت سوده التع ا ي ا مجتمع ل منه ة ويجع ي المدرس سليمة ف ال

ت  . مقترح للمدرسة الثانوية الشاملة إنشاء مدرسة موحدة ، متعددة ومتنوعة التخصصات    د اس ويين  وق قر رأي الترب
ة العظمى من الدارسين                      نهج مشترك لألغلبي اء    . إلى إرجاء التخصص إلى مرحلة عليا ، وإعطاء م ويؤجل االنتق

سه                    شافه لنف ة الآت د تكون معوق ة التي ق ؤثرات البيئي ي ، وتحرره من الم إلى فترة يشعر فيها الفرد باستقالله العقل
 ولحقيقة قدراته 

 :تقوم على المرتكزات التالية ) المدرسة الشاملة (الشاملومما سبق فإن التعليم 
إبعاد التخصص من التعليم الثانوي ، وهذا يتماشى مع االتجاه العالمي الذي يعتبر المرحلة الثانوية جزءًا من  •

 .التعليم العام ، الذي يشكل الحد األدنى لثقافة المواطن ، قبل التحاقه بتدريب متخصص 
اآتشاف قدراته وميوله ، ويتم ذلك من خالل دراسته ألساسيات ومباديء العلوم األآاديمية مساعدة الطالب على  •

 .والفنية والدينية ، وتزويده بالمهارات التي يتطلبها آل تخصص 
.تأهيل الطالب لدخول الجامعات والكليات المتخصصة أو االلتحاق بمعاهد التدريب   • 

مما . صلة على أن تتكامل المعرفة بين المواد النظرية والتطبيقية قيام المناهج على أساس منهج المواد المنف •
 .يتطلب إدخال مقررات متناسقة لم تكن موجودة من قبل 

 
 
 

 :وقد روعي اآلتي في مناهج المدرسة الثانوية 
 .1 .التكامل بين المواد التي لها مفاهيم مشترآة 

اإللمام بأساسيات المواد األآاديمية والفنية إعداد المناهج بصورة تمكن طالب الصفين األول والثاني من  .2
واإلنسانية بصورة عامة ، وآذلك تمكينهم من اآتشاف قدراتهم وميولهم وتوجيهها إلى مختلف المجاالت في 

 .الصف الثالث وفي المستقبل 
.ضرورة أن تجد مختلف الكليات النوعيات التي تؤهلها قدراتها لمواصلة الدراسة   3. 

.تي آانت تقدمها المدرسة األآاديمية والفنية والدينية بنسب معقولة تقديم المقررات ال 4.  
 

النشاط في مناهج التعليم العام
في ضوء المرتكزات هذه قام المرآز القومي للمناهج والبحث التربوي بتصميم مناهج مرحلة التعليم األساسي 

ون النشاط والخبرة مكونين الزمين لها ليتحقق من وقدم هذه المناهج في شكل محاور يك. ومناهج مرحلة التعليم الثانوي 
 .خاللها إثارة ميول التالميذ وإشباع حاجاتهم وتلبية حاجات المجتمع وتحقيق أهدافه التنموية المختلفة 
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يعتبر منهج مرحلة التعليم األساسي توليفة من منهج النشاط والخبرة ومنهج المواد الدراسية المنفصلة والمنهج  
أخذ من منهج النشاط والخبرة الربط بين النظري والتطبيق ، ومن منهج المواد المنفصلة دور المعلم الذي يقود المحوري ، 

 .العملية التربوية ، ومن المنهج المحوري الربط بين المواد 
ية والعلوم التي تتمثل في الفنون ، التربية الرياضية ، التربية الريف) االسم السابق ( احتوى المنهج على المناشط  

وردت هذه المناشط في منهج مرحلة التعليم األساسي . األسرية وأضاف مناشط أخرى آالموسيقى والفنون المسرحية 
آجزء منه وليس آنشاط مصاحب أو خارج الصف بل ُضمت جميعها في محور يسمى الفنون التعبيرية والتطبيقية من 

 :من المنهج وُقسمت إلى قسمين ) ُخمس  ( 1/5ضمن محاور المنهج الخمسة ، أي أصبحت تشكل 
 .1 .فنون تعبيرية يعبر بها التلميذ عما في نفسه وهي الرسم والموسيقى والرياضة والمسرح 

 .2 .فنون تطبيقية يطبقها التلميذ في حياته اليومية وهي التربية الريفية والعلوم األسرية والتربية الفنية 
 :وأيضًا ُقسم المنهج إلى 

 .1 ) .معارف وخبرات ( لومات والمفاهيم أنشطة ترآز المع
) .القيم ( أنشطة ترّسخ القيم وتنمي السلوك   2. 

.أنشطة تنمي المهارات والقدرات   3. 
أي أن تنمية المهارات والقدرات تشكل ثلث منهج مرحلة التعليم األساسي ، وإذا استثنينا مهارات القراءة 

 المناشط –خرى تتم وُتنمى من خالل الفنون التعبيرية والتطبيقية والكتابة والتحدث واالستماع فنجد أن آل المهارات األ
 .والنشاط 

وأيضًا بقية األنشطة المعارف والخبرات والقيم . ونخلص من هذا إلى أن المناشط هي ثلث المنهج وليس خمسه 
هو محور منهج مرحلة التعليم وبالتالي نجد أن النشاط .. واالتجاهات ، ال نستطيع أن نقدمها إال من خالل النشاط والتطبيق 

 .األساسي وأهم ما يميزه عن المناهج السابقة 
تعمل مناهج المرحلة الثانوية على مساعدة الطالب على اآتشاف ميوله وقدراته وذلك من خالل دراسته لقدر آبير  

.. ت التي تتطلبها آل مهنة من مبادئ وأساسيات العلوم األآاديمية والفنية حتى يتمكن من التعرف على القدرات والمهارا
وبذلك يصبح الطالب في وضع متميز التخاذ القرار المناسب الختيار نوع الدراسة المتخصصة أو التدريب التقني الذي 

 .يؤهله لسوق العمل 
 أما النشاطات مثل التربية الفنية والعلوم األسرية أصبحت مواد تختار المتحانات للدخول للكليات الجامعية بعد أن 

 . عدا الفنون ( آانت تدرس فقط في السنة األولى والثانية من المدرسة الثانوية وال تأتي في االمتحان 
تمثل األنشطة جانبًا مهمًا في طرق تدريس منهج مرحلة التعليم األساسي فهي تستخدم آأداة للتدريس ويتضمن هذا  

 .في مواقف تعليمية فكرة استبدال تعلم المعارف وحفظها بنظام الخبرات واألنشطة 
 :ويتألف الموقف التعليمي من 

 - .هدف 
. عمليات ونظريات – عالقات – مصنفات –عناصر بسيطة : محتوى المادة  -  

.سؤال أو مشكلة : موقف مبدئي   - 
. نشاط التلميذ عند اإلجابة عن السؤال أو حل المشكلة   - 

.نتيجة نشاط التلميذ   - 
 - .تقويم النتيجة 

 اتجاهًا نحو القيم المتضمنة في الموقف التعليمي فمثًال تبني اتجاه معين عند الشروع في ويتطلب القيام بالنشاط
 ) . قيمة اإلتقان ( حل مشكلة معينة آااللتزام بالروح الموضوعية واألحكام 

 :تتميز هذه االستراتيجية بأنها 
 .1 .تستخدم األنشطة آأداة للتدريس 

 .2 .رات واألنشطة تستبدل تعليم المعارف وحفظها بتعليم الخب
فهي ) الفنون التعبيرية ( فتعتمد تمامًا على النشاط ) معلم الصف ( أما استراتيجيات التدريس في الحلقة األولى 

 :تعمل 
الرياضيات واللغة والتربية اإلسالمية من خالل الموسيقى والمسرح والرياضة ( آوعاء وناقل للمحاور األخرى 

 ) .والرسم 
- 

. تنتقل من محور آلخر بواسطة الفنون التعبيرية –آرابط بين المحاور   - 
.آمعزز للمحاور األخرى   - 

.والمسرحية ، والفنية والرياضية  تدريس التربية الموسيقية ، –هذا باإلضافة إلى تدريسها آمحور وأبعاد  -  

 11



 
 
 
 
 

 اإلنجازات  في مجال المناهج والبحث التربوي 

:آتب ومراشد مرحلة التعليم األساسي   .1
 • آتابًا 48وعددها , اد آتب مرحلة التعليم األساسيتم إعد 

 مرشدًا لمعلمي مرحلة التعليم األساسي لتعينهم على تدريس مقررات الصفوف من 41المرآز  أصدر
األول وحتى الثامن 

• 
 

.إصدار دليل لمعلم الرحل  • 
 • تم تطوير آتب مرحلة التعليم األساسي ابتداء من الصف األول وحتى الصف الثامن  

عداد آتب الصف األول ثانوي وآتب الصف الثاني ثانوي ، وآتب الصف الثالث ثانوي  ولكل من تم إ
. آتاب لذات المواد 24 آتاب لسبعة عشر مادة دراسية ، وللصف الثالث 22الصفين األول والثاني 

• 
 

 • .م2009إصدار دليل التلميذ المتحان شهادة مرحلة التعليم األساسي لعام 
 • .م2009المتحان الشهادة الثانوية لعام إصدار دليل الطالب 

 • ) .م2007(من مرحلة التعليم األساسي) للصفين السابع والثامن (تطوير مراشد المعلمين 
 • ) .م2008(تم إعداد المنهج القومي لمرحلة التعليم قبل المدرسي 

 • .%)60بنسبة (الفراغ من تطوير آتب الصف الثالث ثانوي 
للمرحلة ( العربية الخاصة واللغةلتربية اإلسالمية الخاصة الفراغ من إعداد آتب لمادتي ا

 ).م2008(لمناطق التداخل اللغوي ) الثانوية
• 

 • .م)2008(الفراغ من إعداد آتب ومراشد الصف السابع ـ لمدارس الموهوبين
 • %).80( آتب بنسبة 10 آتب للصف الثامن بمرحلة التعليم األساسي من جملة 8تطوير

ومراشد المستوى الثاني من المنهج التعويضي لمرحلة التعليم الفراغ من إعداد آتب 
 ) .م2007(، ) سنة18 ــ 14يدرس للطالب األميين في الفئة العمرية ( األساسي 

• 

آتاب لتلميذ : وهي ) المصاحبة للمنهج (تم تطوير آتب وأدلة مكافحة مرض اإليدز 
رحلة الثانوية مع دليل للمعلم مرحلة التعليم األساسي مع دليل للمعلم ، وآتاب لطالب الم

باإلضافة إلي دليل تدريب المعلم ، وذلك بالتعاون مع البرنامج القومي لمكافحة اإليدز 
 ) . م2008(فومنظمة اليونيسي

• 

اآتمال إعداد آتب الصف األول لمعاهد القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية الثانوية نظام 
 . مع مستشارية التأصيلبالتعاون%) 75بنسبة ) ( األربع سنوات(
• 

 
:دليل الطالب المتحان شهادة التعليم األساسي والشهادة الثانوية   .2

يعمل المرآز سنويًا على إصدار دليل الطالب المتحان شهادة التعليم األساسي، وامتحان الشهادة الثانوية ، بحيث 
 . ات المرحلية يتضمن آل دليل التعديالت التي تطرأ على المقررات الدراسية أو االمتحان

 
  :مراجعة االمتحانات المرحلية  .3

على مراجعة وتنقيح امتحانات شهادة مرحلة ) بقسم المناهج ( يعمل الباحثون والمختصون في الشعب المختلفة 
 بهدف توحيد مستوى التحصيل الدراسي على المستوى القومي وفقًا لالئحة  سنويًاالتعليم األساسي لكل الواليات

.انات شهادة مرحلة التعليم األساسي معمول بها بين المرآز القومي للمناهج والواليات مراجعة امتح
، واآلخر )  تاريخي –وهو جغرافي ( أحداهما لمرحلة التعليم األساسي ) للعالم والسودان ( إعداد أطلسينتم  .4

 للمرحلة الثانوية 
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، 16(أصدر المرآز األعداد  التربوية  شهور ُتعنى بالدراسات 6درج المرآز على إصدار مجلة محكمة آل  .5
  ) المحّكمة( من مجلة دراسات تربوية ) 18، 17

تم إعداد وثيقة لمراحل العمل التي تمت خالل تخطيط وبناء آتب مرحلة التعليم األساسي ومراشد المعلمين  .6
 للتعليم األساسي ، ووثيقة أخرى لمراحل تخطيط وبناء آتب المرحلة الثانوية 

7.  SPINE  كتب اللغة اإلنجليزية بخبرة سودانية ل. لسلة تم تأليف س
.تم إعداد آل آتب اللغة الفرنسية بخبرة سودانية   .8
أصدر المرآز أربعة آتيبات مصاحبة للمنهج عن ثقافة السالم لتالميذ مرحلة التعليم األساسي ، باإلضافة إلى  .9

 معلم لتعميق مفاهيم السالم من خلدليل لل
.األنشطة المدرسية   .10
للصفين السابع ( عداد آتيبين مصاحبين للمنهج عن مكافحة مرض اإليدز ، أحداهما لمرحلة التعليم األساسي إ .11

واآلخر للمرحلة الثانوية ، وقد تم إعدادهما بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة االتحادية ممثلة في ) والثامن 
لطالبات المزيد من المعلومات واالتجاهات والمهارات البرنامج القومي لمكافحة اإليدز ، وتهدف إلآساب الطالب وا

التي تحصنهم من اإلصابة باألمراض المنقولة جنسيًا عامة ومرض اإليدز خاصة ، وهذه الكتيبات ال تدرس ضمن 
 .  . المقررات الدراسية ، وإنما يطلع عليها الطالب في أوقاتهم الخاصة 

 بالتعليم قبل المدرسي ، يير الوطنية لعمل منهج تربوى خاصالمعا  صدر القومى للمناهج والبحث التربوىأ .12
 .لتقوم الواليات بعمل مقرراتها استنادًا على تلك المعايير

استجابًة لمتطلبات العصر فقد اشتملت المناهج على مادة الحاسوب في المرحلة الثانوية ، وبدأ التخطيط الدخالها  .13
ط لحوسبة مناهج التعليم العام وانتاج الوسائط المتعددة ، باالضافة إلى في مناهج التعليم االساسي ، آما بدأ التخطي
 تدريب في استخدام الحاسوب والتعامل معه

ة          تمت مراجعة واعتماد  ستفيدين من تجرب ة للصف الثالث م ة االنجليزي ة إدخال اللغ  Garnet Gradeتجرب

Three  

ومي         اعداد برا  التربوي ب  يعمل المرآز القومي للمناهج والبحث     .14 نهج الق من  (مج خاصة بالموهوبين في اطار الم

رى                )الصف الرابع الى الصف الثامن       ثالث الكب دن ال علما بان هذه المدارس قد بدات في والية الخرطوم في الم

 . تحت اشراف من الهيئة القومية لرعاية االطفال الموهوبين التي تم انشاؤها بقرار من السيد رئيس الجمهورية 

 نتاجات التعليم وفق األهداف التربوية السلوآية للصفوف من الخامس إلى الثامن ترجمة آتب              إعداد مصفوفة  .15

 المستوى الثامن أساس والثالث الثانوي من المهج القومي إلى اللغة العربية 

يم األساسي وهي                       .16 ة التعل ررات مرحل واردة في مق ة ال : قام المرآز بإعداد مصفوفات عن التجديدات التربوي

ة                    مصفوفة   ة الصحية للوقاي سان ، مصفوفة التربي وق اإلن التربية السكانية ، مصفوفة ثقافة السالم ، مصفوفة حق

.  الوزارات والمؤسسات الوطنية ذات الصلة من اإليدز  بالتعاون مع 

لتقويم )  والية 9 -7( درج المرآز على إرسال فرق من الباحثين والمختصين سنويًا لعدد من الواليات  .17
مدرسية ، حيث يتم جمع التغذية الراجعة من المعلمين والموجهين العاملين بالمدارس من خالل ملء الكتب ال

االستبانات واللقاءات المباشرة ، ويتم توظيف تلك المعلومات والبيانات بعد تفريغها وتحليلها بواسطة لجان 
 . متخصصة في عملية تطوير الكتب 

خاصة بالطالب العائدين من دول اللجوء )  إطار المنهج القومي في( إعداد مقررات للتعليم األساسي تم  .18
 سنوات ليدرس في 8ومناطق العمليات ، حيث ُتجرى تعديالت على مقررات التعليم األساسي الذي يدرس في 

إّال أن مقررات الصف الثامن ستدرس آما هي في المستوى الرابع ، باعتبارها )  مستويات 4(  سنوات 4
 .تحن فيها في شهادة مرحلة التعليم األساسي المقررات المم
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 مساهمة في بناء قدرات العاملين في التربية والتعليم قام المرآز بتدريب آل موجهي والية النيل األبيض  .19
طرق التدريس ، التقويم ، اإلدارة المدرسية ، التوجيه : في مرحلتي التعليم األساسي والثانوي في مجال 

 .التربوي 
الب السودانيين الذين درسوا بالخارج باللغة اإلنجليزية أبان فترة الحرب وحتى يتمكنوا من تيسيرًا للط .20

مواصلة الدراسة بالبالد فقد أصدر مجلس الوزراء الموقر قرارًا بترجمة الكتب المدرسية ، وعليه فقد تكونت 
مي للمناهج والتي بدورها آونت بوزارة التربية اللجنة العليا لإلشراف على الترجمة برئاسة مدير المرآز القو

لجان متخصصة في المواد الدراسية المختلفة للقيام بعملية الترجمة ابتداء من الصفين الثامن أساس والثالث 
 ثانوي 

يشارك الباحثون بالمرآز في المؤتمرات والسمنارات وورش العمل والندوات ولقاءات الخبراء المحلية  .21
 التعليم والبحوث التربوية واإلقليمية في مجاالت التربية و

 
 
 

 نظام التقويم في التعليم العام
ام        ام  لع يم الع انون تخطيط التعل سابع من ق اب ال ا 2005خص الب ع المراحل وطرق تنظيمه ات لجمي م  باالمتحان

سبع     اذ آانت الرآ – بالتقويم   – قطاع التعليم    -وأهتمت االستراتيجية القومية الشاملة     .  وإدارتها وتطويرها  ى من ال يزة االول
 : الرآائز االساسية الستراتيجية التعلم تنص على االتي

 ) االخذ بمدا التخطيط التربوي العلمي وترقية االدارة التربوية وسائل المتابعةو التقويم (
 ) التخطيط التربوي والتقويم والقياس التربوي. (وفي المحور االول من محاور الستراتيجية 

 .مج الثمانية تنص على إنشاء وآالة للتقويم والقياس بالوزارة االتحادية فواحد من البرا
سلطات       ين ال شترآة ب صاصات الم ار االخت ي إط ع ف اس يق وي والقي ويم الترب ور ان التق س المح ة نف ي مقدم ا ورد ف آم

 . التربوية االتحادية والسلطات التربية للواليات
ة        ة                     قسمت االستراتيجية لثالث مراحل وفي النهاي ا في المرحل تفادة بنتائجه ة لالس ة للمرحل تم دراسة تقويمي ة ت  آل مرحل
 . التالية هذا فيما يخص التقويم النهائي لكل مرحلة 

 : اما فيما يخصالتقويم المستمر فقد تعددت الطرائق واالليات تتلخص اهمها ما يلي
 • . االجتماعات الدورية لوزراء التربية ومدراء التعليم بالواليات 

.لس الوآيل مج  • 
. مجلس امتحانات السودان   • 

صممت إستمارات تتم تعبئتها آل ثالثة اشهر على مستوى آل االدارات ثم تتم دراستها وآتابة تقرير شامل لكل                     •
 . الوزراء يرفع لمجلس الوآيل الذي يرفعة بعد دراسة وإجازته لمجلس الوزاء 

دراء • دارس لم دراء الم ع بواسطة م ر شهري ترف ك تقري ات هنال يم بالمحلي يم االساس ( التعل ة تعل وإألى ) مرحل
 . مدراء المرحلة الثانوية بالنسبة للتعليم الثانوي 

اهيم             و ات والمف صلة بالمعلوم ذ والمت و التلمي ة لنم ب المختلف شمل الجوان ل ي ويم متكام نهج تق ي  الم ويم ف التق
محتوي المنهج يعتمد  النظام  الفصلي القصير لدراسة   والمهارات ومدي تمثله للقيم والسلوآيات واالتجاهات المتضمنة في       

ولذلك تختلف طريقة التقويم    . وقد يكون المقرر ذا طابع نظري أو عملي بحت أو يجمع بينهما             .مقررات ذات طبيعة محددة     
 :حسب طبيعة آل مادة ، ولكن هناك ضوابط عامة لذلك ، تتمثل فيما يلي 

 .1 .يقوم آل مقرر على حدة 
 .2 .  التحصيل في أي مقرر على المعرفة العلمية بالمادة وإآمال الواجبات الخارجية يشتمل تقويم

. تجمع درجات الفصل الدراسي لكل المقررات لتحديد المستوى العام لكل دارس   3. 
دجزوتليسض.توضع لوائح تفصيلية لتحديد األسس العامة للنجاح   4. 

 :رحلة الثانوية النظام التالي نظام التقويم بالنسبة للشهادة التي تعطى عند نهاية الم .5
 .من الثقافة العامة التي وضع أساسها في مقررات الصفين األول والثاني % 70أن يشتمل مقرر الشهادة على  -5-1

والمقصود هنا ان تبنى مقررات الشهادة على مقررات درست في الصفين السابقين وال يقصد أن تمتحن المعلومات السابقة 
. 
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مقررات بصورة تفرض على الطالب أن يختار بصورة تجعل ثقافته متداخلة بين المواد العلمية يتم وضع ال -5-2
 واألدبية والتخصصات الفنية وبذلك نضمن تنوع الثقافة 

 تمنح الشهادة عند النجاح في أربع من المواد اإلجبارية على األقل من بينها اللغة العربية والتربية الدينية باإلضافة -5-3
 .واد اختيارية ، على أن يحسب المتوسط من مجموع المواد الممتحنة وعددها إحدى عشر مادة لخمس م

ويفضل . يستخدم في تقويم الشهادة الثانوية األسس اإلحصائية المعروفة في حساب الدرجات المعيارية للممتحنين -5-4
  التسعينيات لشهادة الثانوية قبلاستخدام السلم التساعي الذي آانت تقوم على أساسه ا

 
 : النشاط الطالبي 

ام بالجوانب                 ات أسهم في االهتم ات والمحلي وزارة وإدارات بالوالي إن إنشاء إدارة عامة للنشاط الطالبي برئاسة ال
شاط بكل          ار مشرف ن ان اختي ة اإلدارة بالمدرسة ، فك شائها تطورت عالق د إن ة ، وبع ة للجوانب المعرفي شطية المكمل المن

ين في إدارة                   مدرسة  عملت ا    ر عدد من المعلم إلدارة علي تدريبهم ثم شكلت مجالس النشاط بالمدارس بإتاحة الفرصة ألآب
ة   شاط بالمدرس ة  14 – 7( الن ل مدرس م بك صيص     )  معل ة وتخ شطية واألآاديمي ات المن شكيل الجمعي دير وت ة الم برئاس

 . إلي المدرسة حصتين للنشاط بالجدول المدرسي آلها أسهمت في السعي لعودة النشاط 
ة          ة والوالئي ية المحلي دورات المدرس سابقات وال سكرات والم ن المع دد م ات ع ي بالوالي شاط الطالب ذت إدارات الن ونف

 . وملتقيات الطالب المتفوقين لتالميذ التعليم األساسي 
اط وتعقد ملتقيات وأسهمت اإلدارة العامة بالتخطيط الكلي للنشاط وبرامج تدريبية  نوعية للمعلمين لقيادة النش

تنسيقية للتقويم العام ألداء النشاط بالواليات ، مع تنظيم البرامج القومية مثل الدورات المدرسية برؤية متطورة 
إدارة مناشط الطالبات الرياضية بعنصر نسوي وفي أماآن ( ومتجددة في آل مرة وتأصيل بعض مناشط 

لوطنية والقومية بتنسيق محكم مع أمانة الطالب لإلستفادة من وتوجيه فعالياتها لخدمة القضايا ا) .مخصصة لذلك
إال أن ضعف البنيات أخل بعمــل هــذه . هذه المناشط والبرامج في توجيه الخطاب العام لكل الطالب واالستقطاب 

 "  العامة والخاصة " اإلدارة فتحتاج إلي مــزيد من التمكيــن حتي تبلغ أهــدافها 
 جميعللالشامل التعليم 

 ( والذى انعقد فى جومتين بتايالند فى ، فى المؤتمر العالمى حول التعليم للجميع"التعليم للجميع"منذ إنطالق حرآة 
أثناء المنتدى العالمي للتعليم في  2000 قبل أن تطلق منظمة اليونسكو مبادرتها التعليم للجميع في عام، و) 1990

للتعليم ترتكز على مفاهيم حقوق اإلنسان  والى أهمية التعليم لكافة  ة شاملةالعاصمة السنغالية داآار والتي تتضمن رؤي
والفقيرة فقد سعت وزارة األعمار والفئات االجتماعية واتخاذ آافة السبل لتوفير التعليم لكافة المجموعات المحرومة 

نت الدولة قضية توفير التعليم األساسى فقد تبالتعليم العام بالسودان إلى توفير التعليم االساسي للجميع وتحسين نوعيته 
لضمان حصول جميع األطفال على تعليم إلزامي ومجانًا  بحيث يلبى جميع الحاجات التعليمية للصغار والكبار بشكل 

وضع السودان أهداف  توفير برامج تعليمية مالئمة تزودهم بالمهارات الالزمة لمواصلة حياتهم ،   متساو من خالل
 م  2015-2000لجميع لتحقيقها في الفترة من خطة التعليم ل

 أهداف التعليم الشامل للجميع 

 : تمثلت هذه االهداف في االتي 

توسيع وتحسين الرعاية وتوفير فر االلتحاق بالتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وبترآيز على األطفال األآثر  .1
ون أطفال الرحل ، واألطفال ذوى الحاجات عرضة للمخاطر واألشد حرمانًا ، وهم في السياق الوطني يمثل

% 50م والى 2007بحلول عام % 35الخاصة واألطفال المتأثرين بالحروب والكوارث الطبيعية للوصول إلى 
 م 2015بحلول عام % 72م وصوًال إلى 2011بحلول عام 

 وبترآيز خاص على سنة) 13-6(ضمان توفير مجانية وإآمال تعليم أساسي لجميع األطفال في الفئة العمرية  .2
م 2007من األطفال عمر ستة سنوات بحلول عام % 90البنات واألطفال في الظروف الصعبة بحيث يتم قبول 
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 وتوفير الخدمات المدنية بالنسبة للعاملين في مجال التعليم إعادة بناء ما دمرته الحرب من مدارس وبنية تعليمية .3

 .باإلضافة إلى تعزيز التأهيل النفسي االجتماعي للتالميذ والمعلمين 

.تحسين التعلم وما تتطلبه من تنمية وتطوير لكل المكونات المادية والبشرية   4. 

توسيع الشراآة في التعليم  5. 

بالمرونة والجودة ، وتتيح فرص تعليم اليافعين والراشدين وتسهم في تطوير وتوسيع برامج تعليم بديلة تتميز  .6
 .النمو االقتصادي 

تحسين وتطوير المهارات األساسية في المجاالت الفنية والحرفية من خلل التدريب والتعليم   7. 

ع العادل ضمان تلبية الحاجات األساسية للتعليم للصغار والشباب والراشدين آافة من خالل إتاحة فرص االنتفا .8
 .من برامج المهارات الحياتية األساسية عبر مؤسسات التعليم غير النظامي 

م، وال سيما لصالح النساء ، وتحقيق 2007في مستويات محو األمية بحلول عام % 25تحقيق تحسين بنسبة  .9
م 2007ام بحلول ع% 64.8تكافؤ فرص التعليم االساسى والتعليم المستمر لجميع الكبار وذلك بالوصول إلى 

من مستوياتها الحالية بحلول عام % 50واالرتقاء بمستويات القرائية لدى الكبار بحيث تزيد معدالتها بنسبة 
 م 2015

.تحقيق التوازن وتكافؤ فرص التعليم بين الواليات والفئات وتحقيق العدالة فيما بينها   10. 

م 2006األساس والثانوي بحلول عام القضاء على أوجه التفاوت بين الجنسين في فرص التعليم لمرحلتي  .11
 .م 2015وتحقيق المساواة بحلول عام 

تحسين جميع جوانب نوعية التعليم واالرتقاء بمستوياته لضمان التميز للجميع بحيث يمكن تحقيق نتائج معترف  .12
بإجراء بها وقابلة للقياس وبخاصة في مجال تعليم القراءة والحساب والمهارات األساسية في الحياة ، وذلك 

البحوث والدراسات في مجال التحصيل والعمل على ترقية بيئة التعليم وتوفير وتطوير معينات التعليم والتدريب 
 .وخاصة في مجال العلوم والتكنولوجيا وتطوير أساليب القياس 

 التعلم تطوير المناهج بحيث تحقق التوازن في شخصية المتعلم وتعزز انتمائه الوطني والديني وتكسبه مهارات .13
 .الذاتي وشتى أنماط التفكير ، وتؤهله للمشارآة والتفاعل االيجابي مع بيئته والمجتمع من حوله 

.تطوير برامج التعليم للجميع لتسهم في تحقيق التنمية البشرية وثقافة السالم والتخفيف من حدة الفقر   14. 

رونة والشفافية والقدرة على االستجابة تطوير نظم في مجال إدارة شؤون التعليم للجميع وتدبيره تتميز بالم .15
 .وإتاحة المشارآة وخاضعة للمساءلة 

بناء الخبرات لتقوية النظام اإلداري في النظام التعليمي وضمان التنسيق الفاعل والرصد والمتابعة والتقويم  .16
 .للبرنامج 
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االساسى مع االرتفاع بنسبة التوسع في التعليم الثانوي وتطويره ليستوعب جميع الناجحين من مرحلة التعليم  .17
 .في سياق منهج المرحلة الثانوية % 60المواد الفنية إلى 

.التوسع في إعداد وتدريب المعلمين   18. 

 .19 مراجعة  تكلفة وتمويل التعليم العام

م ، آذلك تحسين مستويات محو األمية وتعليم الكبار 2015بحلول عام سعيًا لحقيق أهداف مبادرة التعليم للجميع  
نحو يتسم باالنصاف  ما لدى النساء وآذلك إتاحة فرصة الحصول على تعليم أساسي ومستمر للكبار آافة علىالسي

الترآيز على آفالة إتاحة حصول الفتيات  والثانوي مع والقضاء على أوجه التفاوت بين الجنسين في التعليم االساسي
للجميع حتى يتمكن  عية التعليم وضمان تحقيق التميزعلى نحو آامل ومتساو واتمامه فضًال عن تحسين جميع جوانب نو
مجال االلمام بالقراءة والكتابة والحساب والمهارات  الجميع من تحقيق نتائج تعليمية معترف بها وقابلة للقياس السيما في

   .الالزمة لدخول معترك الحياة
 

                                      التعليم قبل المدرسياالستيعاب الظاهري ب
تنتشر مؤسسات رياض االطفال للتعليم  قبل المدرسى فى المناطق الحضرية والمدن بينما تنتشر الخالوى فى 
المناطق الريفية مما اثر فى وجود تفاوت واضح بين الواليات ، ورغم التقدم فى االستيعاب على المستوى القومى اال أنه 

توجه الدولة فى البداية نحو التوسع فى التعليم االساسى النظامى وترك امر دون الطموح ، هنالك فجوة ويعزى السبب ل
 بلغت التعليم  قبل المدرسى للمجتمع المدنى والقطاع الخاص بالرغم من اعتباره مرحلة من مراحل التعليم النظامى ،

العدد االجمالي لالطفال من م من 2007حسب أحصائية %) 22.8(للجنسين نسبة االستيعاب الكلية بالتعليم قبل المدرسي 
حيث بلغ عدد االطفال الذين تم إستيعابهم في  )  2,216694(سنوات من العادد الكلي لالطفال في السودان ) 6-4(سن

 22.4( بالنسبة للذآور و% ) 23.3(وقد بلغت نسبة االستيعاب الظاهري  ) 506008(مؤسسات التعلي قبل المدرسي 
بوالية % 8.0آانت أدنى نسبة استيعاب % 37.4ى نسبة  لالستيعاب واليو نهر النيل  سجلت أعلبالنسبة لإلناث%) 

 جنوب آردفان
 

  بنات      
Girls 

  Both     بنين 
Boys الجنسان

التغليم مقارنة 
مدرسىالقبل 

 Northern   20045 10298 9747الشمالية 

 River Nile 21311 21955 43266نهر النيل   
 Khartoum 56746 54563 111309الخرطوم   
 Gazira 37522 39611 77133الجزيرة   
 Blue Nile 4835 5011 9846النيل االزرق   
 Sinar 12272 11611 23883سنار   
 White Nile 21777 21418 43195النيل االبيض   
 N. Kordufan 21868 22788 44656آردفان .ش  
 S. Kordufan 15895 14986 30881آردفان.ج  
 N.Darfur 20394 21767 42161دارفور. ش  
 S.Darfur 13535 13104 26639دارفور . ج  
 W. Darfur 9661 9646 19307دارفور. غ  
 Red Sea 7776 7380 15156البحر االحمر   
 Kassala 5056 5224 10280آسال   
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 Gadarif 14004 16068 30072القضارف   
 Baharبحر الغزال   

ELgazal 
6775 4687 11462 

 Equatoria 6138 6567 12705 االستوائية   
  Upper Nile 6797 6214 13011  اعالي النيل

 
 
وتشير معدالت االستيعاب للتقارب الشديد بين نسبتي الجنسين حيث يالحظ ان بعض واليات السودان تفوقت فيها   

وجنوب دارفور , شمال دارفور , شمال آردفان , والية النيل االزرق نسبة إستيعاب البنات على البنين ومن هذه الواليات 
منذ عام . االمر الذي يشير أيضًا الى تحقيق هدف التعليم للجميع من حيث المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص

 زاد عدد م آما2001مقارنة بعام % 2.8ارتفاغ عدد مؤسسات التعليم قبل المدرسي بمعدل نمو سنوي  ويالحظ .م1990
المشرفات والشيوخ مما يشير الى تباين مستويات نوعية التعليم فى هذه المرحلة نتيجة النتشارمؤسساتها ومحدودية 

معظم العاملين فى هذه المؤسسات من خريجى المرحلة الثانوية  وأعداد ضئيلة من . االمكانيات فى بعض المناطق 
 العديد من الكليات  الجامعية والتى اسهمت فى توفير المعلمين لهذه خريجى الجامعات خصوصًا فى الواليات رغم وجود

معظم مؤسسات التعليم قبل المدرسى تقع مسئوليتها على التعليم الخاص وتحت اشراف وتوجيهات وزارات . المرحلة
 % 90االطفال والخالوى فقد بلغت نسبة التالميذ المستفيدين من التعليم غير الحكومى فى رياض . التربية والتعليم الوالئية

فى عام  % 29م بزيادة االستيعاب الحكومى بنسبة 2006 /2005فقط عام  % 71 م وقد تدنت هذه النسبة الى  2001عام 
مما يدل على ان هناك جهد مقدر فى تحقيق السياسة المعلنة بضرورة التحاق . م 2001فى عام % 10م مقارنة 2005

. انتشار الرياض الحكومية روضة بكل مدرسة اساس مما شجع فى
 

  %35.7 %33.8الشمالية   Northernاستعاب قبل مدرسى 
  River Nile 49.7% 51.0%نهر النيل   
  Khartoum 33.5% 32.4%الخرطوم   
  Gazira 31.2% 32.3%الجزيرة   
 Blueالنيل االزرق   

Nile 
21.5% 22.2%  

  Sinar 28.6% 27.2%سنار   
 Whiteالنيل االبيض   

Nile 
41.8% 39.5%  

 .Nآردفان .ش  
Kordufan 

30.3% 30.3%  

 .Sآردفان.ج  
Kordufan 

27.8% 25.7%  

  N.Darfur 37.3% 37.8%دارفور. ش  
  S.Darfur 15.7% 15.2%دارفور . ج  
  W. Darfur17.7% 17.1%دارفور . غ  
 Redالبحر االحمر   

Sea 
17.4% 15.9%  

  Kassala 10.1% 10.3%سال آ  
  Gadarif 25.0% 28.6%القضارف   
 Baharبحر الغزال   

ELgazal 
12.1% 8.1%  

  Equatoria18.1% 17.9% االستوائية   
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 Upperاعالي النيل   
Nile 

15.9% 14.1%  

 
 

 : لتعليم االساسيالقبول واالستيعاب الظاهري با
د بلغت    )1230197(م 2008 االساسي في سن ست سنوات حسب إحصائية  بلغ عدد االطفال في مدخل التعليم        وق

ول الظاهري    سبة القب ة  ن سبة    %  69.7  الكلي ول حيث بلغت ن ذآور  الظاهري ل  القب اث   % 75.9ل ويالحظ   % 63.5واإلن
  بدرجة آبيرة في مجموعة الواليات الجنوبية حيث سجلتنسبة الإرتفاع 

اث     %  50.4ة بحر الغزال  نسبة اإلستيعاب الكلية في مجموع   سبة االن مجموعة   % 52.3ذآور  ,  % 48.5حيث بلغت ن
درها    ت والية اعالي النيل نسبة      وسجل % 56.4ذآور  ,  %  50.3إناث   % 53.4اإلستوائية نسبة اإلستيعاب الكلية      ة ق   آلي

سبة,  %  55.9 ث بلغت ن ذآور حي اث  % 55.9 ال ة % 55.8و اإلن ات الجنوبي م ان الوالي ة ورغ الحرب االهلي اثرت ب ت
ى                                   د أت وب ق تقرار اإلوضاع في الجن سالم وإس ة ال ان إال ان إتفاقي وارث وأزمات وحرم ك من آ ع ذل ا تب سنوات عديده وم

 . بمردود آبير على التعليم وآميتة وادى إلى إرتفاع نسبة اإلستيعاب باالرقام المشار إليها اعاله
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ول الظاه    ام الدراسى         بلغ معدل النمو السنوى للقب رة من الع - م 2000/2001رى فى الصف االول فى الفت
سين  %)  3.4(م 2005 /2006  ذآور %)  3.2(, للجن ين      %) 3.6(, لل وة ب تمرار الفج ى اس شير ال ا ي اث مم لالن

رة من         . الجنسين لبعض الوقت رغم تزايد معدالت النمو لصالح االناث      نفس الفت ول الظاهرى ل دل القب اد مع  64.3مع ازدي
ادة فى         % 73.2الى   % 70.5للجنسين مقارنة بالزيادة فى معدل القبول  للذآور من           % 68.2الى  %  دل الزي بينما بلغ مع

ن  ات م ى  % 57.9البن يم     % 63ال دف التعل ق ه ن يتحق ة فل ستوياتها الحالي دالت بم ذه المع تمرت ه رة وأذا اس نفس الفت ل
ام  ول ع ع بحل ى او. م2015للجمي ع ف م التوس ى  رغ ى الوصول ال دف ال ذى يه وح وال ه دون الطم ول اال ان  % 90لقب

يم االساسى نتيجة                     2007بحلول عام    اء باحتياجات التعل  م ويرجع ذلك التساع رقعة البالد وعجز بعض المحليات عن الوف
اطق   ى بعض المن ات ف ور النزاع وارد وظه ضعف الم رة    .ل صحة االس سودانى ل سح ال ة للم ائج االولي دت النت  2006 اآ

ة   (م أخوذة بالعين ال عمر         ) دراسة م ول فى الصف االول لالطف صافي للقب دل ال ى أن المع غ   ) 6(إل فقط   % 13سنوات بل
م فى               %  29.4سنوات بلغ   ) 7(بينما معدل القبول الصافى لالطفال عمر        ولين فى الصف االول ه واما باقى االطفال المقب

يم             . اعمار مختلفة    ى ان  نظام التعل دل عل ا ي ى                    مم نًا حت ر س ال فى العمر االآب ة لالطف ا زال يعطى األولوي سودان م فى ال
ة           غ اقصاها               .التفوتهم فرصة االنتفاع من فرص التعليم خاصة فى المناطق الريفي ات حيث بل ين الوالي ذه النسب ب اوت ه تتف

صافى             ول ال رات            % 69.8فى والية نهر النيل حيث وصل معدل القب ة البحي ا فى والي ا ادناه ول        بينم دل القب غ مع حييث بل
 يوجد تفاوت واضح بين الواليات . فقط % 3.9الصافى 

تيعاب الظاهري            سين       بلغت نسبة االس ة للجن ين         2007حسب احصائية     %  66.2الكلي سبة البن % 72م ، وآانت ن
سئ             و %60.3بلغت نسبة االستيعاب للبنات      يم االساسى تحول م ات     من أهم المشاآل التي تواجه تعميم التعل ى المحلي وليته إل

اطق             ين المن ى                  .  ذات الموارد المحدودة مما خلق تفاوتًا واضحًا ب ا إل ات هن يم البن اج تعل ة ويحت ات الطرفي في بعض الوالي
ة                            ات الطرفي اطق والوالي اون المنظمات خصوصًا في بعض المن شعبية وتع ود الرسمية وال ضافر الجه مزيد من الجهد وت

رجم                  . هم في المدرسة وضمان استمرار يتهن       لتشجيع األسر إلدخال فتيات    د ت د وق ذ ومن بعي ات من يم البن ة بتعل اهتمت الدول
ات             يم البن ستديرة لتعل ام            1990هذا العمل في عقد المائدة الم ات لع يم البن سريع تعل  والتي اهتمت   . م  2004م واستراتيجية ت
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تفادة                   ال تتوفر االحصاءات الخاصة بمعدالت التسرب واالعادة ومعدل البقاء حتى الصف الخامس ولكن يمكن االس
غ    % 86.8 تمت فى ذلك  فقد بلغ متوسط الترفيع للجنسين حتى الصف الخامس                من نتائج الدراسات والبحوث التى     بينما بل

ادة  ط االع سين % 5.5متوس ت   . للجن ى بلغ سين الت سرب للجن سبة الت اع ن ظ ارتف صف  7.7ويالح ى ال صاها ف ت اق  وآان
انى        % 7.9الخامس   اث فق              %. 1.6وادناها فى الصف الث ذآور واالن ين ال ذه النسب ب اين ه ين      تتب سرب ب سبة الت د بلغت ن
ويرجع ذلك لعدم وجود االستقرار االمنى فى بعض المناطق فى السودان            % 6.9بينما تنخفض بين االناث      % 8.3الذآور  

 .وعزوف بعض التالميذ عن االستمرار فى المدرسة والرغبة فى العمل الهامشى خصوصًا فى المناطق الريفية والطرفية
WFP المى                        وللتقليل من التسرب بين      ذاء الع امج الغ اون مع برن ام  بالتع يم الع د قامت وزارة التعل ) ( التالميذ  فق

ات                      ى ان الوالي بتوفير وجبة افطار ودعم للداخليات فى المناطق الريفية وللفئات االقل حظًا مثل مدارس البنات  باالضافة ال
ذا     تساهم بواسطة مشروع التغذية المدرسية لتوفير وجبة االفطار وايضاً      ل ه  يساهم المجتمع المدنى وبعض المؤسسات بمث
ات            ة                . الدعم  مثل ديوان الزآاة باالضافة الى توفير الزى المدرسى للفتي ر نتيجة لطبيع انى من الفق ات التى تع بعض الوالي

تمراريت     ى اس رًا ف جع آثي ا ش رهم مم ى اس ذ ال ذوه التالمي ذ يأخ ى للتالمي م عين ديم دع لوب تق تخدمت اس ة اس ى المنطق هم ف
. المدارس والى دعم الداخليات

 
 : الثانويتعليم ل لاالستيعاب الظاهري

م إلى إستخفاف نسبة اإلستيعاب حيث بلغت 2007 الثانوي إحصائية ليمعلت معدالت اإلستيعاب الظاهري باتشير
-14( عمر علمًا بان العدد الكلي للسكان فيإناث  % 25.7 ذآور و26.9منها %  26.3نسبة اإلستيعاب الكلي 

 54.6 سجلت والية الخرطوم نسبة استيعاب بلغت . بنات1205417 بنين 1216472 منها 2421889بلغ ) 16
  %3.2بينما سجلت مجموعة بحر الغزال أدني نسبة استيعاب بلغتى

   
ى هنالك تفاوت بين االستيعاب في مرحلة االساس و االنتقال الى المرحلة التعليم الثانوي ويرجع ذلك ال  

وجود امتحان شهادة مرحلة التعليم االساسى بنهاية الصف الثامن باالضافة الى عدم قبول آل الناجحين بالمرحلة 
الثانوية رغم وجود توجيه عام بكل الواليات بضرورة قبولهم جميعًا وتوجد اسباب اخرى تؤدى الى عدم تشجيع 

نوية من اماآن سكن التالميذ وعدم وجود الداخليات بعض التالميذ لالستمرار فى التعليم مثل بعد المدرسة الثا
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مما دفع بالدولة الى التفكير فى الرجوع النشاء الداخليات فى بعض االماآن من . خاصة فى المناطق الريفية 
 يالحظ االنخفاض الواضح فى نسبة استيعاب الجنسين والتقارب فى نسب االستيعاب بين .السودان آما فى السابق

ويعنى ذلك ان البنات اذا ما توفرت لهن الفرص والظروف  فان ذلك يدفع بهن لالستمرار فى . ناتالبنين والب
وتهدف  السياسات الى توفير فرص لكل الناجحين فى شهادة التعليم االساسى بالقبول فى المرحلة . المدرسة
 .الثانوية

 
 والسياسات لمساهمات اعليم في مجابهة الفقر  نظام الت

ر والكبا. تعليم في السودان على استيعاب األطفال الذين يعملون  واألشخاص الضعفاء والفقراء سعي نظام ال
فقد تبنت الدولة قضية توفير التعليم والذين لهم احتياجات خاصة ولتحقيق ذلك ،  والنزاعات المتأثرين بالمعارك

جمهورية السودان االنتقالي لسنة  حيث ينص دستور مجانًا وسنت القوانين والتشريعات االزمة لذلكاألساسى 
ترقي الدولة التعليم على آافة مستوياته في جميع (على ) أ) (1(-)13( الباب األول الفصل الثاني المادة م 2005

 من وينص الباب الثاني) وتكفل مجانية التعليم وألزاميته في مرحلة األساس وبرامج محو األمية ،أنحاء السودان ،
أن التعليم حق لكل مواطن ( الحق في التعليم )1(-)44(المادة م 2005دان االنتقالي لسنة دستور جمهورية السو

 ، ) اإلعاقة وعلى الدولة أن تكفل الحصول عليه دون تمييز على أساس الدين أوالعنصر أو العرق أو النوع أو
اة االقتصادية واالجتماعية يهدف نظام التعليم في السودان إلى إعداد الناشئة ليمكنهم من المشارآة في الحيو

لتربية اايات وتشير غ موالسياسية، وقد روعي فيه فرصة اطالة العمر االنتاجي للمواطن وخفض تكلفة التعليم العا
تنمية القدرات والمهارات الفردية ، وإتاحة فرص التدريب على وسائل التقنية الحديثة ، بما يّمكن إلى في السودان 

مثل إلمكاناتهم ، خدمة للتنمية الشاملة بما يضمن تطبيق مبدأ المشارآة في التعليم ومبدأ األفراد من التوظيف األ
إسهام التربية بشكل فاعل في التنمية البشرية، وتعميق تفاعلها مع متطلبات . تكافؤ الفرص التعليمية وتعميم خدماته

 . قبليةالتنمية المستدامة، وتلبية حاجات سوق العمل واإلنتاج اآلنية والمست
 استوجبت غايات التربية السودانية إعادة صياغة مناهج التعليم العام وفق غايات التربية ، و   

وتحسين مستوى معيشته خطط محتوى المنهج بحيث يؤهل المتخرج ويزوده بقدرات ومعارف تمكنه من مواجهة الحياة 
أن ُتراعي البرامج و.العمل والقيم المتصلة به أن ُتكِسب المناهج الدارس حب لى ع.والتفاعل مع متطلبات مجتمعه 

مشارآات فاعالت في التنمية آالدراسية والمناشط التربوية ، خصوصية تربية البنات ، وإعدادهن آزوجات وأمهات و
 ةترتكز على مفاهيم حقوق اإلنسان  والى أهمية التعليم لكافلواوالتدريب على الحرف المتصلة بالبيئة المحلية . الشاملة 

والفقيرة فقد سعت وزارة التعليم  األعمار والفئات االجتماعية واتخاذ آافة السبل لتوفير التعليم لكافة المجموعات المحرومة
العام بالسودان إلى توفير التعليم االساسي للجميع وتحسين نوعيته فقد تبنت الدولة قضية توفير التعليم األساسى لضمان 

ي  إلزامي ومجانًا  بحيث يلبى جميع الحاجات التعليمية للصغار والكبار بشكل متساوحصول جميع األطفال على تعليم
 األطفال  اتخذت الدولة عدد  وبناًء على ذلك  وتكفل مجانية التعليم وألزاميته في مرحلة األساس وبرامج محو األمية،

  :سياسات مايليومن هذه المساهمات وال...والكبار المتأثرين بالمعارك . الضعفاء والفقراء 
%  70بذلت  وزارة التعليم العام جهودًأ آبيرة لتحريك االستيعاب في مرحلة األساس ورفع نسبة التمدرس إلى  .1

وقد نجحت تجربة الطعام مقابل التعليم في المناطق الفقيرة والبعيدة التي تعاني من التخلف والفقر آما رفع نسبة 
 .التمدرس 

سنة وبترآيز خاص على ) 13-6(ليم أساسي لجميع األطفال في الفئة العمرية ضمان توفير مجانية وإآمال تع .2
 البنات واألطفال في الظروف الصعبة 

إعادة بناء ما دمرته الحرب من مدارس وبنية تعليمية وتوفير الخدمات المدنية بالنسبة للعاملين في مجال التعليم  .3
 .ميذ والمعلمين باإلضافة إلى تعزيز التأهيل النفسي االجتماعي للتال

 .تحسين التعلم وما تتطلبه من تنمية وتطوير لكل المكونات المادية والبشرية  .4
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 توسيع الشراآة في التعليم .5

 تحسين وتطوير المهارات األساسية في المجاالت الفنية والحرفية من خلل التدريب والتعليم  .6

 والتكنولوجيا وتوفير وتطوير معينات التعليم والتدريب وخاصة في مجال العلوم  .7

 .تطوير برامج التعليم للجميع لتسهم في تحقيق التنمية البشرية وثقافة السالم والتخفيف من حدة الفقر  .8

توفير الزى المدرسي ووجبة إفطار بالترآيز على المناطق الريفية والنائية بعض الواليات التى تعانى من الفقر  .9
 عينى للتالميذ يأخذوه التالميذ الى اسرهم مما شجع آثيرًا فى نتيجة لطبيعة المنطقة استخدمت اسلوب تقديم دعم

 استمراريتهم فى المدارس والى دعم الداخليات

بتوفير وجبة افطار ودعم للداخليات فى ) WFP(قامت وزارة التعليم العام  بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمى  .10
 المناطق الريفية وللفئات االقل 

  االماآن من السودان آما فى السابقانشاء الداخليات فى بعض .11

ادخال أسلوب تمليك المهارات الحياتية بتمليك مشروعات تطوير الحرف المحلية  وتنمية وتمكين المرأة من  .12
 مشروعات مدرة للدخل

 كافة مراحل التعليم وخاصة في المناطق البعيدة والفقيرة ومناطق النزاعاتأزداد معدل االستيعاب الظاهري ل .13

 :طفال في الظروف الصعبة وذوي االحتياجات الخاصةتعليم األ
 :تعليم النازحين

يعد تعليم أبناء النازحين من المتأثرين بالحرب أو الظروف الطبيعية من التحديات التي تواجه التعليم في السودان إذ بلغ 
 البنيين 98.283البنات و  من 81.161 منهم 179.444 مدرسة أساس ، بلغ عدد التالميذ من الجنسين 320عدد المدارس 

 حسب آثافة المنطقة من السكان في بعض الواليات يستمر العمل في مدارس النازحين 35-23يبلغ متوسط حجم الفصل 
موازيًا للمدارس األساسية للوالية وهو في الغالب يعتمد على المعلمين المتطوعين والمدعومين من منظمات المجتمع 

 5:1تعانى هذه المدارس من نقص حاد في الكتب المدرسية إذ يبلغ متوسط االشتراك . بية المدني وبعض المنظمات األجن
(  يعد تعليم ابناء النازحين من التحديات التى تواجه التعليم فى السودان أذ بلغ عدد  المدارس ’.ومعظم المباني غير ثابتة

الذآور  يتفاوت  ) 98,283( أناث  و ) 81,161(م تلميذًا وتلميذة منه) 179,444(بينما بلغ عدد المستفيدين   ) 320
يستمر العمل فى مدارس . حسب آثافة المنطقة من السكان فى بعض الواليات) 35 – 23(متوسط حجم الفصل بين 

النازحين موازيًا لمدارس التعليم  االساسى فى الواليات وهو فى الغالب يعتمد على المعلمين المتطوعين من منظمات 
  ومعظم 5:1تعانى هذه المدارس من نقص حاد فى الكتب المدرسية اذ يبلغ متوسط معدل االشتراك . لمدنىالمجتمع ا

فى بعض الواليات الشمالية مثل الخرطوم والشمالية فقد تم دمج تعليم ابناء النازحين ضمن مدارس . المبانى غير ثابته 
عدد آبير من االطفال العائدين  يعملون آجنود تتراواح اعمارهم  م  يوجد 2005الوالية بعد توقيع  اتفاقية السالم الشامل 

 سنة لم يتلقوا أى نوع من التعليم مما دفع بوزارة التعليم العام  بالتعاون مع منظمة اليونسيف فى التفكير فى 18-14من 
رحلة التالية فى النظام المنهج المضغوط والذى اختصر سنوات الدراسة الى اربع سنوات ليمكن الطالب من األلتحاق بالم

ويحتاج تعليم النازحين للقيام بدراسة متعمقة لحصرهم ومعرفة احتياجاتهم . ما زال المشروع فى طور التنفيذ. التعليمى
والمنتظر أن  ) .JAM(الحقيقية فى التعليم وقد وضعت البعثة المشترآة خطة تنموية لتحديد االحتياجات وأعادة البناء  

 .واعادة النازحين الى مواطنهم وتطوير المدخالت التعليمية فى المدارستساهم فى تطوير 
 سنة لم 18-14بعد اتفاقية السالم يوجد عدد آبير من األطفال العائدين الذين آانوا يعملون آجنود تتراوح أعمارهم من 

 في التفكير في المنهج المضغوط أو يتلقوا أي نوع من التعليم مما دفع بوزارة التعليم العام بالتعاون مع منظمة اليونيسيف
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المنهج التعويضي والذي اختصر سنوات الدراسة إلى أربع سنوات ألربعة سنويات ليمكن الطالب من االلتحاق بالمرحلة 
ما زال المشروع في طور التنفيذ وهو برنامج خاص بالعائدين بعد توقف االحتراب ويستهدف . التالية في النظام التعليمي 

 . سنة ممن فاتهم قطار التعليم بسبب ظروف الحرب 18-14عمر األطفال 
 

 :تعليم أبناء الرحل
 : م لتحقيق األهداف التالية2000تم إنشاء إدارة تعليم أبناء الرحل بقرار رئاسي في يونيو 

 .إيجاد فرص ميسورة ومتاحة لتعليم ابناء وبنات الرحل .1
 .همتطوير الحياة بمجتمع الرحل دون المساس بنمط حيات .2
 .   تمكين الرحل من االلمام بالمعلومات واالفكار الالزمة لنمو مجتمعهم اجتماعيًا وسياسيًا واقتصاديًا .3

وتعتبر المدرسة المتنقلة من المبادرت التعليمية الرائدة . يستهدف مشروع تعليم الرحل أبناء الرحل فى الفئة العمرية للتعليم
ويرآز . عليم مثال للشراآة القائمة بين الدولة والمجتمع المحلى للرحل والمنظماتيعتبر هذا النوع من الت. فى هذا المجال

وينتشر الرحل فى مساحة واسعة من السودان . على رفع نسبة االستيعاب عامة البناء الرحل والترآيز على تعليم الفتيات
 .ال توفير التعليم لكل الفئات فى مناطقهمويعتبر مشروع تعليم ابناء الرحل من التجارب الرائدة فى مج. والية) 14(تغطى 

% 15.9 تلميذًا وتلميذة بمعدل النمو السنوي 134.138شهد تعليم أبناء الرحل زيادة واضحة في عدد التالميذ فقد بلغ 
.  لصالح الذآور 0.5أما مؤشر تعادل الجنسين فما زال ضعيفًا فقد بلغ . للينين % 16.4للبنات مقارنة % 15.1للجنسين 

 مدرسة حتى الصف الرابع وهى مدارس ذات المعلم 1.285م 2006 - 2005لغت إعداد المدارس المتنقلة للعام الدراسي ب
 .الواحد ويحتاج إلى تدريب خاص 

وتكمن مشكلة . ويحتاج تعليم الرحل في السودان إلى بذل المزيد من الجهد لهذا القطاع الهام في البنية االقتصادية للسودان 
ناء الرحل في أن المدرسة المتنقلة حتى الصف الرابع تحتاج إلى تكملتها إلى الصف الثامن توفير الداخليات حتى تعليم أب

يمكن بقاء التالميذ في المدرسة عند رحيل أسرهم في موسم الترحال وقد وضعت التدابير إلنشاء الداخليات لتمكين خريجي 
  من التحديات باإلضافة إلى تدريببروهى تعت. المدارس المتنقلة من مواصلة تعليمهم 

 التربية الخاصة 
هي للذين تم إستيعابهم بمؤسسات )م 2007احصائية ( التتوفر إحصائية بعدد المعاقين في السودان واإلحصائية المتوفره 

ي إناث  موزعين حسب نوع اإلعاقه وه ) 14059(ذآور و ) 10607(منهم  ) 24666(التربية الخاصة والبالغ عددهم 
 ، وتجدر  معلمًا  فى تخصصات مختلفة 28 معلمًا منهم 210 يعمل معهم )إخرى ,حرآية ,ذهنية ,سمعية , بصرية (

 . م  إنشاء إدارات للتربية الخاصة بالواليات 2004في االشارة هنا قد تم 
 
 في الواليات الجنوبية المتاثرة بالحرب عام تعليم الال

 الحرب و النزاعات المدنية ألآثر من عشرين عامُا من القرن السابق مما اثر سلبا في عانت الواليات الجنوبية من ويالت
تنمية هذا الجزء من الوطن وتمثلت الضرار في البنية التحتية لذاك الجزءمن البالد وقد تاثر مستوىالخدمات التعليمية  

سكان ال ماوى لهم مما دفع  معظمهم إلى النزوح والصحية المقدمة للمواطنين باالضافة الى انها افرزت اعداد آبيرة من ال
 . الى الواليات الشمالية وبعضهم إلى الدول المجاورة 

 والتي تعد ليس تقدما فقط وانما نموذجا يحتذى به في حل المشاآل والنزاعات االخرى في 2005بعد إتفاقية السالم الشامل 
جميع القطاعات في الواليات الجنوبية ومن اهم القطاعات الوطن ، فقد شرعت حكومة جنوب السودان بتاسيس وتنمية 

حظيت واليات جنوب السودان قبل السالم بإجراء .التي وجدت اهتماما آبيرا قطاع التعليم  بالترآيز على التعليم االساسي
 . م 2000دراسة ميدانية للمناطق االمنة قامت بها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع منظمة اليونسيف عام 

م تم إجراء مسح قاعدي تقييمي لوضع التعليم في الواليات الجنوبية وذلك بالتعاون مع منظمة اليونسف  و 2003في عام  
(ِAfrica Educational   Trust ( ومن اهم النتائج  : 
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 ما بين سنة منهم) 14_7(  مليون في عمر1.4 مليون يمثل االطفال  7.9م  بـــــ2002قدر عدد السكان في عام  .1
طفال وطفلة  في المدرسة ونسبة لعدم وجود هيكل إداري برزت صعوبة تقدير العدد الفعلي من  )  2000 _800(

 . المدارس النتشرة 
  في االقاليم الثالث بحر الغزال واالستوائية واعالي النيل  بلغ متوسط عدد المستوعبين 1426شملت الدراسة  .2

 % 22 تلميذا وتلميذه نسبة االستيعاب 212بلغ متوسط حجم المدرسة بنات  % 27 تلميذا وتلميذه 306408
مما يشير الى إرتفاع معدل   ) 8 -5(ويالحظ إنخفاض معدل االستيعاب لورية اعالي النيل خصوصا في الفصول 

ن بالنسبة الى الفصول العليا م % 11بلغت نسبة التسرب ) 8 -1(ففي الفصول ) 4 -1(التسرب في الفصول الدنيا 
  % 89) 4-1( الصف الرابع فما فوق بينما بلغت نسبة التسرب في الفصول من 

 مقارنة بالصف الثامن حيث آل 2 :1مشارآة االناث ضعيفة حيث نجد في الصف االول آل ولدين تقابلهما بنت  .3
  .4:1اربع اوالد توجد بنت 

لصالح الذآور معدل        التالميذ  % 94  معلما ومعلمة بلغ معدل التعادل بين الجنسين8655بلغ عدد المعلمين  .4
 .من المعلمين تلقو تدريبا اساسيا لمدة شهر  % 6 فقط 1:35المعلم   :

معظم المدارس عبارة عن مدارس تنشا تحت شجرة  ومعرضة لالمطار والرياح ومعظم الطفال يجلسون ارضا  .5
 الفصول تبنى من المواد الثابتة وهي توجد من % 10فقط . بينما يستخدم المعلمون الصبورة معلقة على الشجره 

 . في المدن الكبرى 
من التالميذ يحظون بتوفر الكتب المدرسية  % 16من المدارس المستهدفة تستخدم المنهج القومي فقط  % 48 .6

 . يتم االستفادة من مناهج الدول المجاورة  في باقي المدارس الستهدفه بالدراسة 

 وهي دراسة قامت    ) Learning space(م بما يعرف باماآن التعلم 2006ة التي تمت عام هنالك دراسة التقييم السريع
بها وزارة التربية والعلوم والتكنلوجيا بكومة جنوب السودان بالتعاون مع منظمة اليونسف اهم النتائج االولية  لهذه 

 : الدراسة ما يلي 
جتمع للبنات ومدرس تسريع التعليم للعائدين بالضافة  اماآن للتعلم وهي تشمل مدارس الم2922شمات الدراسة  .1

 ج تعليم الكباروالتدريس الحرفي الى البرامج القرائية و المدارس الثانوية  وبرام
 اناث 236 434 في المرحلة االبتدائية منه700448 تلميذا وتلميذه ، منهم 758207بلغ عدد المستوعبين  .2

 .  ذآور 464014و
من  % 13 تاثير العنف نثل الطفل الجندي وااليتام والمعاقين والمتشردين وهم يمثلون   من التالميذ تحت94841 .3

 المستوعبين 
قد تلقين % 56اناث ويترآزون في المدن ويالحظ ان % 14 منهم 17920بلغ عدد المعلمين في هذه المدارس  .4

 تدريبًا اثناء الخدمة
 من مدارس 313 يدرون في العراء آما توجد  فصًال913 تمتاز بمباني ثابتة بينما 2922 مدرسة من 461 .5

 المجتمع تستخدم المواد المحلية او الخيم
تمثل مناطق استجالب التالمذ لكل مدرسة ما يعادل سبعة الى ثمانية مجتمعات سكنية مما يضطر التالميذ الى  .6

 . المشيمسافات طويلة للوصول الى المدرسة 
 .  هتلميذا وتلميذ) 42(بلغ متوسط حجم الفصل  .7
 . تتوفر بها مياه  للشرب او سهلة للوصول اليها  % 40من هذه المدارس تتمتع بوجود بمراحيض بينما  % 13 .8
 مدرسة وهي تمثل 456معظم هذه المدارس ال يتمتع تالميذها بوجود تغذية  او ضمن برنامج توزيع االغذية اال  .9

 . صول الغذاء اليها من المجموع الكلي لهذه المدارس يستفيد تالميذها من و % 16
منها للجلوس المعلمين بينما معظم الدارس ال تتوفر بها  % 50من هذه المدارس بها آراسي  ترابيز  % 26 .10

 مقاعد لجلوس التالميذ
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  بدرجة آبيرة في مجموعة الواليات الجنوبية حيث م2007 القبول الظاهري حسب أحصائية يالحظ إرتفاع نسبة     
 % 52.3ذآور ,  % 48.5حيث بلغت نسبة االناث %  50.4 الكلية في مجموعة بحر الغزال سجلت نسبة اإلستيعاب

وسجلت والية اعالي النيل نسبة   % 56.4ذآور ,  %  50.3إناث  % 53.4مجموعة اإلستوائية نسبة اإلستيعاب الكلية 
واليات الجنوبية تاثرت بالحرب ورغم ان ال% 55.8و اإلناث  % 55.9حيث بلغت نسبة الذآور ,  %  55.9آلية قدرها 

االهلية سنوات عديده وما تبع ذلك من آوارث وأزمات وحرمان إال ان إتفاقية السالم وإستقرار اإلوضاع في الجنوب قد 
 أتى بمردود آبير على التعليم وآميتة وادى إلى إرتفاع نسبة اإلستيعاب باالرقام المشار إليها اعاله

 م2007 بالواليات الجنوبية احصائية لتعليم قبل المدرسي االستيعاب الظاهري الكلي ل

 الجنسان بنات بنين  الوالية

 %9.1  %7.9  %10.3 بحر الغزال

  %16.7 %15.5  %18.1 االستوائية

  %15.1  %14.1  %16.0 اعالي النيل

 م2007القبول واالستيعاب الظاهري الكلي للتعليم األساسي بالواليات الجنوبية احصائية 

استيعاب  استيعاب بنين قبول جنسينن قبول بنات قبول بنين  الوالية
 بنات

استيعاب 
 جنسين

  %50.4  %48.5  %52.3  %46.3  %46.0  %46.6 بحر الغزال

  %53.4  %50.3  %56.4  %49.2  %46.2  %52.2 االستوائية

 %55.8  %55.8  %55.9  %49.8  %48.6  %51.0 اعالي النيل

 

 م2007الظاهري الكلي للتعليم قبل الثانوي بالواليات الجنوبية احصائية االستيعاب 

 الجنسان بنات بنين  الوالية

  %3.2  % 2.9  %3.6 بحر الغزال

  %7.9  %6.9  %8.9 االستوائية

  %5.9  %4.7  %7.1 اعالي النيل

 

 م2007اعداد المعلمين بالواليات الجنوبية احصائية 

 النسبة الكلية غير مدؤب  مدرب ليالمجموع الك  الوالية
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  %1.8  %2.7  %1.3 2621 بحر الغزال

  %3.2  %4.8  %2.3 4599 االستوائية

  %4.0  %5.0  %3.4 5767 اعالي النيل

 

 

 :محو األمية وتعليم الكبار

  التعبير الشفوىالقراءة والكتابة والحساب و: يعرف محو االمية بأنه تمليك للمهارات األساسية المتمثلة في     
 توسيع قاعدة المشارآة وتعبئة الجهود وتفجير الطاقات من أجل تحرير االنسان السوداني من أميته - :الهدف االستراتيجي

 األبجدية والحضارية انطالقًا من تراثنا الحضاري واسهامًا في تنمية ورفعة السودان
 :  االهداف العامة

 الستفادة من الفرص المتاحة للتعلم ومواصلة التعلمتمكين األميين من التعليم األساسي ل .1
 واليافعات الذين لم يلتحقوا أصًال بالتعليم والذين تسربوا منه لتمكنهم من توفير فرص التعليم األساسي لليافعين  .2

 مواصلة التعليم وتنمية قدراتهم لالسهام الفاعل في التنمية الشاملة
لجواحز ، ويكافأ العاملون الحاصلون على شهادة التحرر من األمية يؤدي تعليم الكبار إلى نيل الشهادات وا

 بمنحهم اسبقية في التعيين أو العالوة أو الترقية أو الترشيح لتدريب
   -:السياسات التي تم أعتمادها وتطبيقها في مجال تعليم الكبار 

  : في مجال المناهج
 ويستخدم في ذلك مقررات محو األمية في )حساب القراءة والكتابة وال( تمليك وسائل التعلم األساسية  .1

 مرحلتي االساس والتكميل للراشدين والتجديدات التربوية وفقًا لتنوع البيئات والمستهدفين منها
 في أطار مجتمعاتهم المحليةواليافعات منهج تعليم وتأهيل اليافعين  .2
 )المنهج التعويضي (منهج العائدين من الحرب  .3
 منهج أقرأ بأسم ربك .4
 )المرأة (أدلة القراءة والكتابة في منهجية التعلم بالمشارآة .5
 األمراض المنقولة ثقافة السالم ، الصحة البيئة العادات الضارة ،(األرشاد والتوعية ممثلة في آتيبات  .6

 )جنسيًا 
 بالحاسوبمناهج محو االمية  .7
 تم أعتماد اسلوب التدريب بالمشارآة  .8
 والجهات الحكومية العاملة بالمجال مع المجتمع المدني بناء الشراآات .9

 اجراء دراسات حول اللغات في السودان الستخدامها في تعليم الكبار ومحو األمية .10
ادخال أسلوب ربط محو االمية بالتنمية بجانب البامج االساسية برنامج محاربة الفقر  ومشروعات  .11

 مدرة للدخل
 تطوير الحرف المحلية  وتنمية وتمكين ادخال أسلوب تمليك المهارات الحياتية بتمليك مشروعات .12

 المرأة من مشروعات مدرة للدخل 
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 والتي تعني أختصارًا محو أمية  RFLECTتم استخدام منهجية المرأة والتي جاءة تعبيرًا عن آلمة  .13
بين محو االمية والتنمية وقد  ، وهي تربط فيري التجديدية من خالل تمكين تقنيات المجتمع المحلي

  منهجية بعدد من واليات السودانطبقت هذه ال
مراآز ست مراآز بواليات ) 6(تم تبني فكرة المراآز المجتمعية في تعليم الكبار وتم تطبيقها في عدد  .14

 السودان
) 12(تم تدريب ميسري محو االمية وتعليم الكبار باسلوب التعليم بالمشارآة وقد شمل التدريب عدد  .15

 والية
 : بيئة التعلم  

حلقات محو االمية وتعليم الكبار المدارس آلداء النشاط التعليمي مما يجعلها تعمل في تستخدم معظم  .1
 بيئة مواتية

 هنالك سعي لجعل الكبار يتعلمون في مراآز خاصة بهم تشعرهم بذاتهم .2
أن حلقات محو االمية يسيرة المنال بالنسبة للكبار ، وذلك الن حلقات التعلم تكون دائمًا بالقرب من  .3

 نهم أو المؤسسات والمصالح التي يعملون بها أماآن سك
وم تعليم الكبار على مبدأ مجانية التعليم حتي التؤثر الرسوم والتكاليف في انضمام الكبار إلى  يق .4

 حلقات التعلم
هناك بعض التحديات التي تتمثل في بيئة التعلم الخاصة بالنساء الالتي يحملن أطفالهن إلى حلقات  .5

 ي يمهد إلى تسربهن ميسرة االمر الذالتعلم فالبيئة غير 
 إلى القضاء على ظاهرة االمية في أبعادها دفه    في أطار المصفوفة التنفيذية لتطوير محو االمية وتعليم الكبار والتي ت

 ، والتي تهدف أيضًالتمكين جميع المواطنين النشطين من الجنسين من االسهام الفاعل  في جهوالتنمية المختلفة تدريجيًا 
تمت االستفادة من خريجي الجامعات الذين يؤدون الخدمة  . إلى جعل تعليم الكبار جزًأ متممًا وضروريًا للنظام التعليمي 

بلغ عدد . الوطنية بالتدريس في فصول محو األمية مما أثر إيجابًا في انتشار فصول محو األمية في الفترة األخيرة 
م 2006/2007دارسة  للعام 192075دارسًا و96181 منهم 288256دية  المستفيدين من برامج محو األمية األبج

 . معلمًا ومعلمة 8591 فصًال يقوم بالتدريس 18250ينتسبون إلى فصول دراسية بلغ عددها 
، األمر أدي إلى  زيادة عدد االميين ، اضافة إلى ما يسمي يعانى النظام التعليمي من آثرة األطفال خارج المدرسة 

القراءة ( المستبعدة وهي الجماعات ذات اللغات غير المكتوبة والتي يجب أن تطور المهارات االساسية بالجماعات
انشأ برنامج تعليم وتأهيل اليافعين في إطار بيئاتهم بلغتهم األم وتبذل الجهود في هذا الصدد ، آما تم ) والكتابة والحساب 

يافع 87748فتيات ، بلغ عدد المستفيدين % 60 سنة ، 14-9ال عمر المحلية وهو نوع من التعليم المرن و يستهدف األطف
 معلم  آما ورد في 3215 مرآز ويعمل فيها 5313 يافعة  ، بلغ عدد المراآز 61639 يافع و 26109ويافعة ، منهم 
 .م 2007إحصاءات عام 

تمع المحلى تمويلها ودعمها تعانى هذه المراآز من الكثير من المشاآل فهي تقع في بيئات فقيرة ال يستطيع المج
 .باإلضافة إلى وجود مشكلة هيكلية لهذا النوع من التعليم 

تم إعداد مصفوفات عن التجديدات التربوية الواردة في مقررات مرحلة التعليم األساسي وهي في أطار التعليم للجميع 
ن ، مصفوفة التربية الصحية للوقاية من مصفوفة التربية السكانية ، مصفوفة ثقافة  السالم ، مصفوفة حقوق اإلنسا: 

آما تم اعداد دليل لثقافة السالم  ودليل المعلم لألساليب التربوية لمكافحة . اإليدز ومصفوفة مخرجات التعليم األساسي 
أربعة آتيبات مصاحبة للمنهج عن ثقافة السالم لتالميذ تم اصدار م 2002 في عام و.ودليل تعليم الرّحل . اإليدز 
لة التعليم األساسي ، باإلضافة إلى المصفوفة ودليل للمعلم لتعميق مفاهيم السالم من خالل األنشطة المدرسية ، مرح

وقد تمَّ . وآانت تلك الكتيبات أول مبادرة إيجابية في اتجاه نشر وتعزيز ثقافة السالم . وذلك بالتعاون مع اليونيسيف 
الكتاب المرجعي للمعلم في التربية السكانية .عاون مع منظمة اليونيسيف ذلك بعد ورشة عمل أعدها ونفذها المرآز بالت

في إطار ( تم إعداد مقررات للتعليم األساسي ) المنهج الخاص بالطالب العائدين  بالتعاون مع منظمة اليونيسيف و. 
 خاصة بالطالب العائدين من دول اللجوء ومناطق العمليات ) المنهج القومي 
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 تدريب المعلمين
لمعلمين الفنية في حق تحديد مستويات ا أعطي الوزارة االتحاديةم 2005من قانون تخطيط التعليم لعام   الفصل السادس

جميع المراحل وتكتحديد المستويات االدارية للواليات ، آما نص على حق المعلم في اإلعداد والتأهيل والتدريب المستمر 
وبموجب هذا القانون أنتظمت السودان حرآة واسعة من تدريب المعلمين وتأهيلهم  ، وقسم هذه المهمة بين الوالية والمرآز

للجنسين من مجموع المعلمين العاملين بمرحلة التعليم  % ) 65(م  2006بلغت نسبة المعلمين المدربين لعام ، حيث 
نسبة  % 66.5مقارنة  %  64آما بلغت نسبة تدريب المعلمات  ,  معلمًا ومعلمة 142,041االساسى والبالغ عددهم  

 . م 2008حسب أحصائية .من مجموع معلمى مرحلة التعليم االساسى % 61.8تدريب المعلمين  علمًا بان االناث يمثلن 
 تتنوع انواع التدريب أثناء الخدمة بالنسبة  للمعلمين  اذ تتراوح بين آورسات قصيرة ال تزيد فترتها عن اسبوعيين الى 

  متدرب في مجال الخريطة101تم تدريب عدد .  التربوية وطرق التدريسستة اشهر  فى العلوم

  
 

المدرسية والتخطيط المصغر في والية الخرطوم استهدفت الدورتين مديري مدارس األساس والمجالس 

 .التربوية وصديقات المدرسة للبحث في خلق عالقة شفافة بين المدرسة والمجتمع المحلى 

دريب  ًا وم1000م ت ار   معلم يم الكب ة وتعل و األمي ال مح ي مج ة ف دريب .علم م ت ي 700ت ة ف ًا ومعلم  معلم

ام   .مجاالت الحاسوب وتقنيات االنترنت    ة لع  0.9( م 2005/2006 بلغ متوسط تعادل الجنسين لهذه المرحل

 وهى نسبة شبه  متعادلة) 

حقق الهدف المرجو لم يت % 3.4 م بنسبة 2001/2002بالرغم من الزيادة فى نسبة التدريب من عام 

 % 15لتدريب المعلمين مما اثر فى وجود عجز مقداره  % 80للوصول اليه فى منتصف المدة وهى 

من تحقيق الهدف المنشود ويرجع ذلك لعدم توفر التمويل الالزم باالضافة الى الترآيز على الدورات 
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لمعلم تأهيًال جامعيًا خالل الفترة التدريبية القصيرة آأولوية وصعوبة تطبيق السياسة التربوية بتأهيل ا

 آان يتم تدريب المعلمين من خالل شبكة من آليات ومعاهد المعلمين التابعة 1993 وحتى عام .السابقة

يكون آافة المعلمين من  حملة  ، وآنذ نلك التاريخ قررت السياسة الرسمية بأن لوزارة التربية والتعليم

لتدريب االساسي والمعلمين إلى النظام الجامعي ، وآان الهدف من الشهادة الجامعية وتم تحويل تمويل ل

ين من آليات التربية ظلت أقل لك فأن أعداد الخريجتلك السياسة تطوير جودة التعليم األساسي، ومع ذ

 من الطلب على المعلمين ، وفي غياب المصادر البديلةلتدريب المعلمين أضطرت الواليات إلى بكثير

دارس الثانوية  غير المدربين آمعلمين ، وانخفضت نسبة المعلمين المدربين من تعيين خريجي الم

م ، آما انخفضت نسبة المعلمين المدربين بأي نوع  2004في عام % 10م إلى 1990في عام % 90

  %61من أنواع التدريب 

 تدريب المعلمين ومواجهة تحديات التعليم الشامل للجميع

ة لتطوير التعليم مع ضمان حصول آل طفل على التعليم األساسي الكامل يلتزم السودان بأهداف االلفي

م وضمان المساواة بين الجنسينفي المدارس وهذا يعني معلم 2015 وذلك بحلول عام بنوعية جيدة مجانًا

طفل  في سن  400  في شمال السودانمقابل آل معلم مؤهل طفل ، ومع ذلك يوجد 40واحد لك 

 . وثلثان فقط من هءالء بالمدارس اآلن اليالدراسة في الوقت الح

وتشير االحصاءات وبصورة عامةبأنه وتحت المتطلبات الحالية التي تشترط حصول المعلم على 

الدرجة الجامعية ، فأنه من غير المحتمل أن يستطع شمال السودان في الوقت الحالى تدريب العدد 

لتحقيق التاليم االساسي لمين مع زيادة نسبة االلتحاق الكافي من المعلمين الجدد لتغطية الطلب على المع

 ، 1:40، ولقبول آافة األطفال في سن الدراسة  بدون رفع نسبة االطفال إلى المعلم أعلى من الشامل 

 معلم إضافي  أما بالنسبة لكافة أنحاء السودان فأن العدد 16000فأن الواليات الشمالية تحتاج إلى تعيين 

، وعند ما نأخذ في االعتبار أعداد المعلمين المطلوبين والنمو  معلم 27000 المطلوب يصل إلى

 معلم جديد سنويًا لتحقيق التعليم االساسي الشامل 9500إلى حاجتنا إلى السكاني فأن التقديرات تشير 

 م 2015بحلول عام 

 ع سنوات من الجامعية وبالنظر إلى التكلفة النسبية العالية للحصول على الدرجة الجامعية خالل األرب

خالل اربعة سنوات من الجلمعات التي لديها مقراتها الخاصة والمردود المالي النسبي المنخفض الذي 

فإن دورات الحصول على البكالوريوس التعليم . يتوقعة المعلمون من الرواتب و االمتيازات االخرى 

ير المتحمل ان تجذب االعداد الكافية من االساسي ليست بديال جاذبا لخريجي المدارس الثانوية  ومن غ
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تقدمين من ذوي الدرجات المناسبة حتى لو تم توسيع القدرة االستيعابية لكليات التربية ، آما انه ليس ال

  .من الواقع في شئ ان نتوقع عمل الخرجين ولفترات طويلة في المناطق المعزولة وبدون حوافز 

الى رفع مستوياتهم ،  دد فإن المعلمين غير المدربين في حاجةوآما يحتاج المر لتدريب المعلمين الج

 من المعلمين غير المدربين 32.000ففي الواليات العشر التي اجري فيها المسح ، آان هنالك حوالي 

 اال انهم غير مؤهلين حسب شروط الحصول على الدرجة الجامعية 70.000بالخدمة حاليا وتم تدريب 

 معلم غير 110.000هذه النتائج على آافة انحاء السودان سنجد ان هنالك  في التربية ، وباستقرار

م الى زيادة 2003مؤهل بالخدمة في الوقت الحالي لقد ادى انشاء جامعة السودان المفتوحة في عام 

درامية القدرة االستيعابية لنظام التعليم العالي لتعليم المعلمين لمستوى البكالوريوس ، آما ان لديها 

 غير المدربين بالواليات الشمالية خالل الخمس سنوات القادمة ، وتاهيل درة لتاهيل آافة المعلمينالق

 سنوات اخرى على االقل، اما الدراسة عن التعليم عن بعد 7آافة المعلمين غير المؤهلين قد يسغرق 

إرتفاع تي قد تؤدي إلى والتي تتطلب التفرغ الكامل للمهنة فانها تسبب اجهادا آبيرا لمعظم المعلمين ةال

نسبة التارآين لمهنة التعليم ، إضافة الى مخاطر ترك المعلمين الذين يتم تاهيلهم لنظام التعليم االساسي 

  .وذلك بعد حصولهم على التاهيل المطلوب 

في حين ان نظام جامعة السودان المفتوحة لديها القدرةعلى مواجة المشكلة الحالية للمعلمين غير 

ن بالخدمة اال ان ذلك لن يكون خيارا قابال للتطبيق فيما يتعلق بخيار تدريب المعلمينالجدد المدربي

المطلوبين لتحقيق التعليم االساسي الشامل من نواحي جودة التدريب والقدرة االستيعابية الحالية وطريقة 

لة للتعليم االساسي مة ، ويتعين على شمال السودان البحث عن خيارات بديتخريج المعلمين اثناء الخد

م 2015والحصول على الدرجة الجامعية اذا آان يهدف الى تحقيق التعليم االساسي  الشامل بحلول عام 

 .     

هنالك جهود تبذل االن لالستفادة من مبادرة اليونسكو فى تطبيق تدريب المدربين للعمل مستقبًال فى 

 .معاهد إعداد المعلمين
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 عترض التعليم الشامل للجميعالعوائق الرئبسة التي ت
توفير المدخالت التعليمية المالئمة والجيدة لضمان بيئة تعليمية تمكن جميع الدارسين وال سيما  .1

الفئات االقل حظا من بلوغ مستويات تعليمية جيدة النوعية في موارد شحيحة تتجاذبها اولويات 
 . موضوعية متعددة 

تة ومستقرة مع توفير نسبة محدده من الميزانيات العامة ضمان االلتزام بتوفير موراد تمويل ثاب .2
 .والدخل القومي لصالح التعليم 

 الحراك والنمو السكاني المتسارع المستمر داخل وخارح السودان .3
ضعف نظام ادارة المعلومات التربوية وآذلك التقويم والقياس الهداف التعليم للجميع وأهداف  .4

 االنمائية االلفية
نتقاع العادل بتعليم جيد النوعية في ظل ظروف الخروح من الحرب األهلية وتنفيذ اتاحة فرص اال .5

اتفاقية السالم في المناطق الختلفة  في ظل ضعف القدرات امحلية المالية والفنية ومخدودية العون 
 االجنبي

 واألخراج التعليمي  من حيث الطباعة والتصميم ه ضعفمع  االعتماد على الكتاب المدرسي .6

ات والمعامل                  وع .7 ة من المكتب دم توسيع دائرة األنشطة التربوية المختلفة خلو معظم المدارس الثانوي
دات           وافر المع دم ت ى ع افة إل ية ، باإلض ررات الدراس صاحب للمق ي الم شاط العمل شاغل للن والم

 .واألدوات الخاصة بالنشاط الرياضي 

يل معلمى هذه المرحلة باالضافة الى عدم يواجه التعليم قبل المدرسى العديد من المشكالت مثل تأه .8

 .تكملة إدارته وهياآله بالواليات على مستوى المحليات
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صعوبة حساب المؤشرات الخاصة بالمعدل الصافى فى االستيعاب والقبول لعدم توفر البيانات  .9

 .الخاصة بذلك

لصحى لسنة متوسط تسجيل المواليد عند الميالد آما اظهرت النتائج االولية لمسح االسرة ا .10

ما زال تسجيل المواليد يعتمد على العمل اليدوى باالضافة الى اتساع . فقط  ) % 38.9( م 2006

رقعة البالد وعدم االستقرار االمنى فى بعض المناطق من القطر باالضافة الى قلة الوعى بأهمية 

ومة لحساب مؤشر وهذا من العوامل التى حالت دوت توفر المعل.  تسجيل المواليد لدى المواطنين

 .القيد الصافى

قلة األنشطة العملية التي تتضمن القيام بتصميم لنماذج ألشياء يمكن عرضها في المعارض  .11
 ) .آتب محور الفنون التطبيقية ( المدرسية 

اإلخفاق في تنفيذ المشاريع التنموية  ويعزى ذلك لعدم انتظام التدفقات المالية وعدم أوضعف  .12
 .نفيذ الكثير من الخطط والبرامج الشراآات مما أعاق ت

غياب النشاطات التربوية الالصفية من جمعيات أدبية وعلمية ورياضية ومسرح وموسيقى  .13
 .وغير ذلك ، مما يؤثر سلبًا على تكوين الشخصية المتكاملة للتلميذ 

 .ضعف دور التوجيه الفني في متابعة وتنفيذ المقررات الدراسية بالصورة المثلي  .14
لمعلمين في آثير من التخصصات بالمرحلة الثانوية أدى إلى زيادة األعباء نقص عدد ا .15

التدريسية مما أنعكس سلبًا على أداء المعلمين ، والذي أدى بدوره إلى ضعف فاعلية المنهج ، 
 .باإلضافة إلى غياب بعض المواد من الجدول المدرسي 

بتنفيذ آل النشاطات التربوية عدم توافر المعلم المؤهل والمدرب أدى إلى عدم االهتمام  .16
 الصفية والالصفية 

عدم وجود أقسام علمية بكليات التربية إلعداد وتدريب معلمي المواد الجديدة بالمرحلة  .17
 – العلوم األسرية – اإلنتاج الزراعي والحيواني – الحاسوب –العلوم الهندسية : الثانوية وهي 

 . التربية الرياضية والفنون والتصميم – مباديء العلوم التجارية -العلوم العسكرية 
عدم توافر الميزانيات الالزمة لإلدارة العامة للتدريب والتأهيل التربوي لعقد الدورات  .18

التدريبية والتنويرية القصيرة للمعلمين وللموجهين عن فلسفة وأهداف ومحتوى المناهج الجديدة 
 .بمرحلتي التعليم العام 

ة اس         .19 دريس وقل ق الت ي                 تخلف طرائ اد عل ذلك من االعتم رتبط ب ا ي ة وم ات الحديث تخدام التقني
ين  يم .المدرس ات التعل تخدام تقني ه اس اادماجو ويواح ام ه يم الع ي التعل يم  ف ق التعل ي تحقي هام ف  لالس

 :عوائق وصعوبات تتمثل في الشامل للجميع 

 :عوائق بشرية وتتمثل في -1

 االتجاهات السلبية  نحو استخدام التقنية  -1-1
المهارات الالزمة الستخدام الحاسب اآللي واإلنترنت ، مع          من حيث   هيل المعلمين   ضعف تأ  -1-2

 وجود فنيي مختبرات لمعامل الحاسب اآللي  ، قلة عدم توفر برامج تدريبية للمعلمين
 قلة المتخصصين في التعليم الشبكي خاصة وتقنيات التعليم في مؤسسات التعليم  -1-3
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ة         تدني مستوى تعليم المعلوماتية وار      -1-4 تفاع معدل األمية الحاسوبية لقلة جهود معالجتها والوقاي
 من الجديد الناجم عنها

  عوائق مادية تقنية-2

يم             -2-1  ضعيف البنية التحتية المادية التقنية لتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في مجال التعل
ومراآز مصادر   من حيث األجهزة واألدوات والبرامج التقنية ، والفصول والقاعات الدراسية           

 التعلم  

شار            بطء -2-2 ة انت اهج الدراسية ومحدودي ة في المن ادة تعليمي زة   إدخال الحاسوب آم أجه
 الحاسوب واإلنترنت

  عدم تخصيص ميزانيات الدماج تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في مجال التعليم-2-3

ا      -2-4 ا المعلوم ة    عدم وحود شراآة بين مؤسسات وشرآات تكنولوجي ت والمؤسسات التعليمي
 لتنفيذ مشاريع

 معوقات تنظيمية. 3

 التنسيق  بين مؤسسات وشرآات تكنولوجيا المعلومات والمؤسسات التعليمية  ضعف-3-1       
ة    و عدم وضوح التخطيط العلمي لتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التعليم       -3-2    اب خطة تنفيذي غي

 في المناهج الدراسية) الحالي والمستقبلي(والتقاني   التقدم العلميضعف متابعةمع زمنية مدروسة 
 .  ضعف السند اإلداري من حيث اإلشراف والتنفيذ والمتابعة والتقييم-3-3
صاالت   -3-4 ات واالت ا المعلوم ة ومؤسسات تكنولوجي الم والمؤسسات التعليمي زة اإلع  ضعف دور أجه

 وغياب دورها في نشر ثقافة المعلوماتية 

 الوسائل واالجراءات التي أتبعت لجعل النظام التعليمي أآثر شموًال
اون                       .1 ك بالتع سودان وذل د فى ال سجيل آل الموالي توجد معالجات فى اطار الجهود المبذولة  لت

مع السجل المدنى والوزارات وبعض المنظمات  ذات الصلة فى استخدام النظام االلكترونى               

  . وتحسين النظام االدارى للتسجيل

ة                 .2 ايير الوطني ى المع بعض الواليات سعت لعمل منهج تربوى خاص بهذه المرحلة معتمدة عل

 .التى يصدرها المجلس القومى للمناهج والبحث التربوى

 أزداد معدل االستيعاب الظاهري لمرحلة التعليم قبل المدرسي  .3

 هري لإلناثتقاربت الفجوة بين استيعاب الذآور واألناث حيث وصلت نسبة االستيعاب الظا .4

ة ،                       .5 ة الثانوي ادة الحاسوب في المرحل ى م اهج عل د اشتملت المن استجابًة لمتطلبات العصر فق

يم                    اهج التعل دأ التخطيط لحوسبة من وبدأ التخطيط الدخالها في مناهج التعليم االساسي ، آما ب

 ل معهالعام وانتاج الوسائط المتعددة ، باالضافة إلى تدريب في استخدام الحاسوب والتعام
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 جهاز حاسوب على مختلف المدارس الثانوية في إطار مشروع إدخال            7800تم توزيع عدد     .6

ة                       ة الرامي شيًا مع سياسة الدول ة وتم دارس الثانوي وي والم ل الترب د التأهي الحاسوب في معاه

 .الستخدام التقنية وتحسين بيئة التعليم 

ستفيدين        .7 ة للصف الثالث م ة االنجليزي ة إدخال اللغ م تجرب ة   ت  Garnet Grade من تجرب

Three    ة د غطت التجرب ا وق شقيقة بتمويله ة قطر ال وم دول د ان تق ى وع ة 100عل  مدرس

ستوعب  وم ت ة الخرط ل والي اس داخ دريب ) 7000(اس مل الت ا ش ذه آم ذا وتلمي تلمي

ة ان        ) 21(معلماومعلمة باالضافة الى    )1000( ائج الدراسة التقييمي رزت نت  % 97موجها اب

 .ستطلعت ارائهم راوا ضرورة تعميمها لكل واليات السودان من الذين ا

و سي ماس        .8 امج الي دا تجريب برن ة الخرطوم وبعض         /ب دارس بوالي اليزي في ست م  الم

 . المراآز الخاصة وهو تحت التجريب 

الموهوبين في اطار                .9 يعمل المرآز القومي للمناهج والبحثالتربوي على اعداد برامج خاصة ب

امن           (المنهج القومي  ى الصف الث ع ال دات في              )من الصف الراب د ب دارس ق ذه الم ان ه ا ب علم

ال              ة االطف ة لرعاي ة القومي رى تحت اشراف من الهيئ ثالث الكب والية الخرطوم في المدن ال

 . الموهوبين التي تم انشاؤها بقرار من السيد رئيس الجمهورية 

وآية للصفوف من الخامس   إعداد مصفوفة نتاجات التعليم وفق األهداف التربوية السل  .10

ة           ى اللغ ومي إل انوي من المهج الق إلى الثامن ترجمة آتب المستوى الثامن أساس والثالث الث

 .العربية 

ة االسالم              .11 ررات ثقاف سان    تم تطوير مصفوفات التجديدات التربوية في مق وق االن وحق

ى مص   سكانية  باالضافة ال ة ال دز ،التربي ن االي ة م صحية للوقاي ة ال ات التربي فوفات مخرج

 . الوزارات والمؤسسات الوطنية ذات الصلةالتعليم بالتعاون مع 

داف  .12 ع وأه يم للجمي داف التعل ذ أه ة تنفي ة متابع ع تمت تغطي يم للجمي امج التعل ي برن ف

 .التنمية لأللفية في الواليات الشمالية وآتابة التقرير المبدئي لتقويم تلك األهداف 

يل من التسرب بين التالميذ فقد قامت وزارة التعليم العام    في إطار تحسين األداء والتقل     .13

بتوفير وجبة إفطار ودعم لداخليات في المناطق       ) WFP(بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي      

 الريفية وللفئات األقل حظًا مثل مدارس البنات 

ن صندوق      .14 ل م ل بتموي يم الرح ة لتعل اطق النائي يم بالمن م التعل شروع دع داد م م إع ت

 . داخليات وتوفير اآلثاثات والتغذية المدرسية 10 مدارس و 10المانحين لتشييد 
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 :في مجال المناهج تم تنفيذ 

 . وطبعت نسخ منه  SPINEN 1 & 2تم إجازة المعجم الناطق الكتابي   .15

ال  .16 وير المج وي   تط اتى الترب صائي والمعلوم شبكة    اإلح ة ال ارى لتكمل ل ج العم

 اإلدارات في رئاسة الوزارة االلكترونية بين المكاتب و

وازن               .17 وغ الت االلتزام بمبدأ إتاحة فرص التعليم للجميع ومبدأ المساوة بين الجنسيين وبل

 . الجغرافي في المدخالت التعليمية

وي  .18 دافًا ومحت ا أه ا وتطويره ستمرة له ة الم اهج والمراجع ة المن دأ قومي رار مب إق

ات   تجابة لحاج ن اإلس ا م رافًا لتمكنه ائل وإش ستجدات  ووس ة الم ع ومواآب دارس والمجتم  ال

 . العالمية وبلوغ مجتمع التميز

د      .19 ضمون العائ شريًا م شمارًا ب اره إست يم باعتب ل التعل ي تموي شارآة ف دأ الم رار مب إق

ين   ل، ب دة للتموي ار مصادر جدي ي إبتك ع والعمل عل رد والمجتم اعي للف االقتصادي واالجتم

ة  ات الوالئي ة والحكوم ة االتحادي دني   الحكوم ع الم سات المجتم ة ومؤس ن جه ات م  والمحلي

 .والجمعيات والقطاع الخاص من جهة أخري

شقيه                     .20 ة ب ة جوانب النظام التعليمي آاف وي لتغطي اس الترب ويم والقي تطوير معايير التق

 واعتماد نظام بنك االسئلة. النظامي وغير النظامي

الموهوبين و  .21 ات الخاصة آ ة للفئ دمات التربوي ة الخ يع مظل شردين توس اقين والم المع

 . بسب الحرب والجفاف والفيضانات وأبناء وبنات الرحل

. التوسع في المراآز الحرفية إليجاد فرص للفاقد التربوي إلآسابهم مهارات العمل المنتج .22
 .إعادة العمل بنظام الداخليات في بعض المناطق

 .تم إنشاء مجلس للتخطيط التربوي باشتراك فئات المجتمع   .23
التخطيط لقيام مؤتمر ثالث لمراجعة السياسات وتحديد األهداف والغايات ولوضع استراتيجيات في أآتمال  .24

محتوى المناهج وسبل التقويم ومراجعة نوعيات التعليم وتطوير نظم االمتحانات وتشارك جميع األحزاب 
 .ومنظمات المجتمع المدني والطالب ومجلس اآلباء والمؤسسات التي تهتم بالتعليم 

 .ويل  التعليم من قبل الدولة واشراك المجتمع المدني عبر المؤسسات التي تهتم بالتعليم تم .25
بذلت  وزارة التعليم العام جهودًأ آبيرة لتحريك االستيعاب في مرحلة األساس ورفع نسبة التمدرس إلى  .26

 من التخلف والفقر وقد نجحت تجربة الطعام مقابل التعليم في المناطق الفقيرة والبعيدة التي تعاني%  70
 .آما رفع نسبة التمدرس 

ادراج ذوي االحتياجات الخاصة والعائدين من الحرب والمتأثرين بالكوارث وأبناء الرحل البدو وأبناء  .27
 .الشرائح  الفقيرة 

 .االستفادة من التكنولوجيا  في البرامج التعليمية لمختلف المراحل الدراسية  .28
ألبناء الرحل والعائدين من الحرب باختصار المدة الزمنية ) ضغوط المنهج الم(استحداث مناهج خاصة  .29

 .لمرحلة االساس 
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االهتمام بالتعليم الفني والتقني بانشاء مجلس قومي برئاسة نائب رئيس الجمهورية والتوصل لرسم مسار  .30
 .للتعليم الفني والتقني من المرحلة األساسية وحتى الجامعية 

لعام للطالب الجامعيين ومنظمات المجتمع المدني والقوات النظامية تم حشد مجموعات من االتحاد ا .31
 .وإنشاء لجنة قومية لمكافحة االمية وتعليم الكبار 

اليونسيف واليونسكو ( تقدر حكومة السودان ممثلة في وزارة التعليم العام مساهمات المنظمات الدولية  .32
جهودها في تقديم الدعم  وتأمل في توسيع هذه ....) ومنظمة األغذية العالمية ومنظمة الصحة العالمية

 .المساهمات لتشمل الكثير من الفئات التعليمية التي تحتاج إلى الدعم المتواصل 

 
 
 

  للجميع الحلول المقترحة لتحقيق التعليم الشامل
من % 6زيادة مخصصات ميزاية التعليم من الميزانية العامة للدولة على أن تصل آحد أدني  .1

 منها للتعليم األساسي% 50جمالي المحلي على أن يخصص الناتج اإل

يما                      .2 ع الدارسين والس ة تمكن جمي ة تعليمي وفير بيئ دة لت ة والجي ة المالئم توفير المدخالت التعليمي

ا       خيحة تتجاذبه وارد ش روف م ي ظ يم ف ي التعل دة ف ستويات جي وغ م ن بل ًا م ل حظ ات األق الفئ

 . أولويات موضوعية متعددة

 . دارة المعلومات التربوية لوضع آلية واضحة للتقويم والقياسإنشاء نظام إ .3

 . إتاحة فرص االنتفاع العادل بتعليم جيد النوعية للجميع في ظل الظروف الحرب .4

العمل على تأسيس قاعدة بيانات تربوية على آافة المستويات لتسهيل المعلومات التربوية  .5
 والمساعدة في أتخاذ القررات السليمة

رًا                   التوازن ف  .6 ًا آبي ة تقتضي إنفاق ة وهي مهم ي فرص التعليم بين الواليات والفئات وتحقيق العدال

يم                       ل تعل أثرة بالنزاعات مث ات المت يم والوالي ا نسب التعل علي التعليم في الواليات التي تتدني فيه

يم   ي التعل ال ذوي الحاجات الخاصة ف اج األطف ات وإدم دين والبن ازحين والعائ اء الرحل، الن أبن

 . وغيرهم من الفئات

ة   .7 المرافق المالئم ا ب ستوى يهيؤه ي م شرية إل زات واألطر الب ة والتجهي ة التعليمي اء بالبيئ األرتق

ك    ة وذل تقاللية والمرون ة باالس ة والمتمتع اءة العالي ة ذات الكف ة واإلدارة التربوي ائل التقني والوس

ة      بتطوير نظام إدارة المعلومات التربوية والذي يؤسس علي مسوى           ي تنمي المدرسة باإلضافة إل

ات  تراتيجية من حيث الكفاي ات االس دمًا يناسب متطلب يًا متق دادًا أساس داده إع م بإع درات المعل ق

 . الضرورية والترآيز علي البدائل والمستجدات في تدريبه

 . رفع نسبة اإلنفاق علي التعليم واستخدام التقنيات الجديدة للمعلومات في نقل وإنتاج المعرفة .8
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  أمية المعلوماتية محوتعليم وفي مجال 
ر .1 داد ب وبية ةامج وطنيإع ة الحاس ع لمحو االمي ة داخل المجتم ة المعلوماتي شر ثقاف سودان ون ي ال

ال       ي مج وجي ف وعي التكنول شر ال ة لن ستويات التعليمي ة الم ة لكاف ة عام الت توعي ام بحم والقي
المتجددة للتعامل مع األمية والخفض الحاد      بذل الجهود الحثيثة و    مع   الحاسوب وتطبيقاته المتعددة  

لها ، وذلك باستخدام آافة األساليب والوسائط المتاحة بما في ذلك التليفزيون واإلذاعة ،و مراآز               
 ...االتصال، ومراآز مصادر التعلم 

نهج      .2 ادة الحاسوب ضمن الم ستويات     إدخال م ة م ام   ومراحل الدراسي ولكاف يم الع زام   و التعل إل

ات ا رويج  القطاع وب والت ة الحاس و أمي ى مح ل عل ة  والعم ة المعلوماتي شر ثقاف ة  بن لتعليمي

ائل   تى الوس تخدام ش دوات ( باس ل –ن رات - ورش عم الت – دورات محاض حف ومج  ص

أن تقدم آافة المؤسسات التعليمية والسيما المهنية  على  المختلفة مدرسية ، وعبر وسائل األعالم

 وجيا المعلومات واالتصاالت منها مناهج ذات عالقة بتكنول

ل ل  .3 ذ الكام شاريعالتنفي ة  :م يم المعلوماتي ائط     تعل اهج ، والوس بة المن ي حوس يم االلكترون  والتعل

 التعليم اإللكتروني بستخدام  وتحديث أساليب التدريس لمتعددة ومراآز مصادر التعلم 

  :ينوتدريب المعلمتأهيل القدرات البشرية  في مجال

ارة التربية والتعليم االتحادية والمرآز القومي للمناهج والبحث التربوي من جهة ، التنسيق بين وز .1
ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي من جهة أخرى ، لمراجعة مناهج آليات التربية بالجامعات 

 .بما يضمن إعداد وتأهيل معلمي التعليم األساسي حسب مواصفات التعليم العام 
بالجامعات إنشاء أقسام علمية إلعداد وتدريب معلمي المواد الجديدة بالمرحلة على آليات التربية  .2

العلوم الهندسية والحاسوب واإلنتاج الزراعي والحيواني والعلوم األسرية والعلوم : الثانوية وهي 
 .العسكرية ومباديء العلوم التجارية والفنون وغيرها من المستجدات التربوية 

املي .3 دريب للع ال التخطيط واإلحصاء  تكثيف الت ي مج ة خاصة ف ة المختلف االت اإلداري ي المج ن ف

 . والمبادرات الحديثة

توافر الميزانيات الالزمة لهذه اإلدارة لعقد الدورات التدريبية والتنويرية للمعلمين وللموجهين لرفع  .4
 . آفاءتهم وتنمية قدراتهم 

علمين وبين المؤسسات العلمية إنشاء شبكات االتصال بين المدارس ومراآز التدريب والم .5
 .والتكنولوجية والثقافية والجامعات خدمة إلغراض تدريب المعلمين أثناء الخدمة

تطوير مواد ومصادر متنوعة ووسائل اتصال الستعمالها إلغراض إعداد وتدريب المعلمين  .6
 . هاوالمدربين ، استحداث الجمعيات والنوادي العلمية التكنولوجية وتشجيع االشتراك في

توفير الدورات المتخصصة وتكثيف الدورات وورش العمل والندوات والمؤتمرات لرفع آفاءة  .7
العاملين في القطاعات التعليمية لتلبية احتياجات القطاع التنموية من المهارات العلمية والتكنولوجية 

 الالزمة 
ي في عمليتي     ضرورة وضع برامج تدريبية للمعلمين خاصة بكيفية استخدام تطبيقات الحاس           .8 ب اآلل

 .التعليم والتعلم 
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دات      .9 ورش والمع شاغل وال ا بالم ي وتجهيزه دريب المهن سات الت ل وأداء مؤس اليب عم وير أس تط
ا يخدم                   دة بم ات الجدي المالئمة ألغراض التعليم والتدريب وتوسيع مجال اهتماماتها في مجال التقان

 احتياجات قطاع الصناعة من األيدي العاملة الماهرة
 على المستويات المختلفة، االتصاالتمة دورات فعالة للتدريب على تكنولوجيا المعلومات وإقا .10

  .. والتعليم العالي التابعة لهارسمية ذات العالقة ومراآز التدريبوذلك من خالل الجهات ال
 في التدريب لتوفير المتخصصين ،       االتصاالتاستغالل القدرات المتضاعفة لتكنولوجيا المعلومات و      -5

 على أن تعطى األولوية لتدريب المدربين بهدف ضمان التأثير طويل المدى 
د ب    -6 ن بع يم ع دريب والتعل شر الت تخدامن الم    اس ائل االع ت ووس ي واالنترن ب االل  الحاس

 .االخرى 
را   -7 ى           إعداد ب ة سواء عل ات المتقدم ى التقني دريب عل ل والت يم والتاهي ة للتعل ة  مج تعليمي   آاف

يم اتستوىم ت، و التعل دمات    خداماس يم خ يم وتنظ ات التعل دعم تطبيق ة ل ة المعلوماتي  تقني
 ا على آافة المصادر المتاحةاعتمادالتعلم 

وم أوًال            -8 ى وجه العم ي عل ضرورة وضع برامج تدريبية للمعلمين خاصة بكيفية استخدام الحاسب اآلل
  في التعليم ثالثاام هذه التقنيةوباستخدام اإلنترنت على وجهه الخصوص ثانيًا، وعن آيفية استخد

 
 في مجال الكتاب المدرسي

 .تحديث وتطوير طباعة وتصميم الكتاب المدرسي  .1
تحديث وتطوير طباعة الكتاب المدرسي ، بما يضمن إخراجه بشكل جاذب ، وبالمستوى  .2

المطلوب ، وبالصورة المطابقة لألصل الصادر من المرآز القومي للمناهج والبحث التربوي ، 
 .وه من األخطاء الطباعية والعلمية من أجل ضمان خل

 
  مجال مراآز مصادر والتعلميف

لتحديث واوانتاج الوسائط التعليمية المتعددة  على تأسيس مراآز مصادر والتعلم العمل 
  والشبكية المستمر لها ووتزويدها بالتجهيزات الحاسوبية

 

 االلكترونيالتعليم في مجال 
ة     .1 ة وطني بكات تعليمي شاء ش ةوإن ة، مكتب ة  إلكتروني ام خاص التعليم الع ة    ب د آلي تحدي

ة    شبكة    إلنشاء   اهج             )مجتمع إلكتروني     (معلوماتي ررات  والمن شر المق ى ن مدرسية والعمل عل

  وبرامج التعليم العامالدراسية 

اد .2 امي         اعتم يم النظ دريب والتعل ي الت شبكي ف يم ال د والتعل ن بع يم ع اديمي (  التعل األآ
 ) يفيوالتدريب المهني والوظ

ام   .3 بة نظ دريب حوس يم والت ه   التعل ط برامج ي ورب ي والتقن ي والمهن ة   الفن ة التدريبي  وخاص
  .بمواقع العمل

ة      تفعيل اتفاقيات التعليم اإللكتروني من خالل      .4 ة واإلقليمي شرآات العالمي شطة لل شارآة الن  الم
شطة   والمشارآة النشطة للتنسيق والشرآات الوطنية  وتشجيع المؤسسات غير الربحية      في أن

 المعلوماتية في مجال التعليم 
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ساهمته     وضع آلية عملية إليجاد .5 شراآة فعلية بين مؤسسات التعليم والقطاع الخاص بهدف م

 تكاليف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   في تحمل بعض

ل دور         .6 سودان وتفعي ة  بال ة التعليمي ة  واإلذاعي ضائية التلفزيوني وات الف ل دور القن تفعي
ا بمراآز                الشرآ ط ه ا المعلومات ورب ات الوطنية العاملة في مجاالت االتصاالت وتكنولوجي

ي   ة ف شطة المعلوماتي ال أن ي مج ساهمة ف ام والم يم الع ات ومؤسسات التعل البحوث والجامع
   وتسهيل عملية التعليم عن بعدمجال التعليم

يم ا       .7 ل التعل ة بمراح ة والتثقيفي ررات التعليمي اهج والمق وير المن ب  تط ة لتواآ لمختلف
ى                     ادرة عل اهرة ق ة م دريب عمال رامج متخصصة لت ستقبلية ، مع تطوير ب المتطلبات الم

 التشغيل والصيانة آلليات وأجهزة التعليم 
 
 
 

 

 

 الدعم والتمويلفي مجال 

زيادة مخصصات ميزانية التعليم من الميزانية العامة للدولة علي أن تصل إلي نسبة معقولة من  .1
لي المحلي وتفعيل مشارآة المجتمع في دفع التعليم علي مستوى المدارس الناتج اإلجما

 .والمحليات ، ووضع تسهيالت في نظم االستيراد ، والترخيص والتنظيم
 اسلوب الشراآة التي تتبناها العديد من المؤسسات التربوية في العديد من الدول  يبدو اعتماد .2

ت خاصة غير ربحية متخصصة في مصادر االسلوب األمثل ، حيث تكون الشراآة مع شرآا
 التعلم وتقنياته المتعددة

 العمل على إيجاد الشكل إيجاد آلية وطنية لتصنيع مكونات الحاسوب واالجزاء المكملة له .3
  .محليًا المناسب لتجميع او تصنيع الحاسوب

 تحديث شبكة المعلومات لضمان سهولة نقل البيانات والمعلومات  والتوسع في استخدام .4
و التعاون مع المنظمات الدولية . تقنيات الشبكة الزآية وتسهيالت الخدمات التليفونية

 والمؤسسات المحلية التي تساهم في تنمية البنى التحتية
) السودانية واالجنبية( الستمرار تدفق االستثمارات العامة والخاصة إيجاد آليات  .5

بصورة تتناسب مع التقدم  التعليم حتية إلعادة تنظيم مؤسساتلتحديث وتنمية البنى الت
 تعزيز المشارآة النشطة العالمية واإلقليمية الفرعية والوطنية ، في أنشطة التكنولوجي
 وعلى األخص تلك التي ترآز على التعليم اإللكتروني والتعليم الشبكي  المعلوماتية ،

 
  السياسات  والتشريعاتفي مجال  

ة قصوي ضمن سياسات                االستمرار في الدعم السياسي واالل     .1 اره أولوي التعليم بإعتب وي ب زام الق ت

 . الدولة والعمل علي تفعيل صندوق دعم التعليم حسب توجيه السيد رئيس الجمهورية بقيامه

 40



ي     .2 صاالت ف ات واالت ا المعلوم اج تكنولوجي دى الدم دة الم املة  بعي ة ش تراتيجية وطني وضع إس

 خطط اإلستراتيجية للدولة التعليم استنادًا على هذه الخطة وربطها بال

تخدام .3 ة اس ة والدولي صاالت الوطني ات واالت ا المعلوم راآات تكنولوجي ع ش شراآات م    ال
  المتخصصةوالمنظمات غير الحكومية

  الالزمة القطاع، وتخصيص الموارد إصدار القوانين والتشريعات الناظمة لهذا .4
ات واالت    .5 ا المعلوم سات تكنولوجي شروعات ومؤس د م ة حصر وتحدي ات المادي صاالت اإلمكاني

  التكنولوجيةإجراء مسح آخر للمهارات والخبرات البشرية مصنفة طبقا لنوع التكنولوجيا ، مع 
يم والمعلومات       ( تكوين فريق عمل أو لجنة متخصصة        .6 ا التعل اتذة    ) اختصاصي تكنولوجي من أس

 قنية         ومشرفي مراآز تقنيات التعليم بالسودان إلعداد المقررات للتالجامعات 
ات          .7 ا المعلوم سات تكنولزجي ز ومؤس ة ومراآ يم المختلف ل التعل ستويات ومراح ين م سيق ب التن

 واالتصاالت لتطوير برامج محو أمية المعلوماتية ونشر ثقافة الحاسوب 
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