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مبارك عبدالرحيم �صباحي
مدير التحرير:
عبدالرحمن النجومي

حمــــــــــررون :

دورية ( ن�صف �شهرية ) ت�صدرها �إدارة العامة للإعالم والعالقات العامة بوِزارة الرتبية والتعليم االحتادية ـ العدد الأول  /نوفمرب 2016م

ال�صادق الطيب
نور�أبا يو�سف
ت�صوير:
�صالح خمتار بدر
تدقيق ل ُغوي:
�أحمد �صالح ح�سني
ت�صميم و�إخراج فني:
بدرالدين حممد �أحمد

النائب الأول لرئي�س اجلمهورية يطلع علىالرتتيبات اجلاريةالنطالقةالدورة املدر�سية

الرتبية � :شروط �صارمة جديدة المتحانات ال�شــهادة الثانوية للطالب الأجانب
الرتبية تعلن ادخال طالب الأ�سا�س يف خدمات الت�أمني ال�صحي

�أعلنت ِوزارة» الرتبية والتعليم» عن �إدخال
طالب» الأ�سا�س» يف خدمات» الت�أمني ال�صحي»؛
وذلك بالتعاون مع ال�صندوق القومي للت�أمني
ال�صحي الذي يتبع ل ِوزارة» الرعاية وال�ضمان
االج��ت��م��اع��ي» ،وك�����ش��ف��ت الأ����س���ت���اذة» حياة
�صديق»( مديرة �إدارة» ال�صحة املدر�سية»)-
يف ت�صريحات �صحفية-؛ ع��ن �إدخ���ال» %70
« من طالب مرحلة» الأ�سا�س»؛ والتي ت�شمل
الك�شف الطبي ،وال��ع�لاج؛ ب��امل��دار���س؛ م�شري ًة
�إل��ى �أن هنالك �أك�ثر م��ن»  « %30من الطالب؛

م��درج�ين يف خ��دم��ات» ال��ت��أم�ين ال�صحي» من
ِق َبل ذويهم ،ونوهت» حياة» �إلى �أن ال�صندوق
مبد املدار�س
القومي للت�أمني ال�صحي �سوف يقوم ِّ
ب�صناديق �إ�سعافات �أولية ،و�سي�سهم يف الك�شف
ً
الفتة
عن الأمرا�ض التي يعاين منها الطالب؛
�إلى �أنه �سوف يقلل من ن�سبة الت�سرب ،وي�سهم
يف جودة» التعليم» ،ولفتت» حياة» �إلى �أنه مت
م�س َّودة التفاهم ،و�إدخالها
الفراغ من �إع��داد َ
حيز التنفيذ بني ِوزارتي» الرتبية» و» الرعاية
وال�ضمان االجتماعي» ،والتوقيع عليها قريب ًا.

االفتتاحية

عزيزنا القارئ الكرمي،
ح َّياك اهلل
احلمد هلل الذي بذكره تطمئن القلوب،
و ُتف َتح �أب��واب اخل�ير ،واحلمد هلل الذي
�أعاننا -ووفقنا -على �إجناز العدد الأول
للن�شرة الرتبوية التي ندفعها �إلى ال�ساحة
الرتبوية؛ �آملني �أن متثل �إ�سهام ًا متوا�ضع ًا
للتوا�صل الرتبوي ،والإملام الكامل مبا يدور
من الأحداث ،و�أن ينتفع بها قطاع عري�ض
من �أهل» الرتبية» ،واملهتمني بق�ضاياها،
وجت��ا ِرب��ه��ا ،وم�ستجداتها؛ وه��ي تتناول
ع��دد ًا من الأخ��ب��ار ،وامل��ح��اور الرتبوية؛
ف�����ض� ً
لا ع��ن ال��ف��ع��ال��ي��ات ال�ترب��وي��ة التي
�شهدتها �أروقة ِوزارة» الرتبية والتعليم»
االحتادية ،والوحدات التابعة لها ..نكرر
ترحيبنا بكم  ..واهلل ويل التوفيق
هيئة التحرير

وكيــل وزارة» الرتبيــة والتعليم» ي�ؤكد م�ضي الوزارة قدما ً يف التو�سع يف املناف�سات ،وجميع الأن�شطة الريا�ضية والثقافيـة
�أعلنت ِوزارة» الرتبية والتعليم» عن
انطالقة البطولة القومية الأول���ى لكرة
القدم؛ يف مرحلة» الأ�سا�س»؛ والتي �ستقام
ب���والي���ة» ك�����س�لا»؛ ن��ه��اي��ة ال�����ش��ه��ر اجل���اري؛
مب�شاركة كل الواليات ،وجرت مرا�سم القرعة
بقاعة» نقابة التعليم» ،ومت توزيع الفرق على
�أربع جمموعات ،وقال وكيل ال ِوزارة؛ الدكتور»
ال�سر ال�شيخ �أحمد خمتار»� :إن الن�شاط الال
�صفي مهم ،وي�ساعد على تقومي الطالب؛ من
خالل ال�سجل املرتاكم؛ م�شري ًا �إلى �أن �إدارة»

الن�شاط الطالبي» �ساهمت يف
�إقامة البطوالت ،والدورات
امل���در����س���ي���ة ،والإب������داع
ال�ترب��وي؛ م ��ؤك��د ًا م�ضي
ال��������� ِوزارة -ق����دم���� ًا -يف
ال��ت��و���س��ع يف املناف�سات،
وجميع الأن�شطة الريا�ضية،
والثقافية ،والفنون ،والإب���داع؛ لطالب
مرحلة» الأ�سا�س»؛ الفت ًا �إلى �أن الإجناز الذي
حققته مدر�سة» حممد ع��ب��داهلل» -ولوحة
1

طالبها الذين ر�سموها-؛» لوطنك و�أنت
�صغري»؛ مثمن ًا م�شاركة الطالب
يف دول��ة» قطر» ،ونيلهم لك�أ�س
البطولة ال�سابقة .ومن جانبه؛
قال» عبداهلل علي عبداهلل»(
مدير» الن�شاط الطالبي»)� :إن
البطولة الهدف منها خلق مناف�سة
قوية؛ الكت�شاف املواهب ،وتطوير كرة القدم
بالبالد؛ الفت ًا �إلى �أن الدورة �ست�سهم يف عام
خال من الت�سرب املدر�سي ملدار�س» الأ�سا�س
ٍ
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وزيرة الرتبية
تتلقى ر�سالة �شكر
وتقدير من النائب
الأول لرئي�س
اجلمهورية

تلقت الأ�ستاذة» �سعاد عبد
ال��رازق حممد �سعيد»( وزيرة»
الرتبية والتعليم»؛ ر�سالة �شكر-
وت��ق��دي��ر -م��ن ال�سيد النائب
الأول ل��رئ��ي�����س اجل��م��ه��وري��ة؛
الفريق �أول رك��ن» بكري ح�سن
عب خاللها عن �شكره-
�صالح»؛ رَّ
وتقديره -للجهود التي بذلتها
الوزيرة؛ �أثناء زيارتها الأخرية
للواليات املتحدة الأمريكية،
وات�صالها مع» البنك ال��دويل»،

وامل�ؤ�س�سات ذات ال�صلة؛ بغر�ض
ت�أمني منحة جديدة لل�سودان؛
�ضمن برنامج» ال�شراكة العاملية؛
من �أجل التعليم»؛ م�شيد ًا بالدور
الكبري الذي قامت به-
يف هذا ال�صدد-؛ خلدمة
العملية التعليمية
بالبالد.

تد�شني م�شروع املركز القومي لتدريب املعلمني وجمل�س املهن الرتبوية
؛ �إل��ى ���ض��رورة ا�ستيعاب اخلريطة،والت�صاميم للجوانب التقنية التي
ت�ساعد على تنفيذ م�شروع» احلكومة
الإل��ك�ترون��ي��ة» ،وت��ل��ب��ي احتياجات
الأ�ساتذة ،والدار�سني كافة ،و�أ�ضافت �أن
املركز �سيتم �إن�شا�ؤه مبنطقة» ال�سجانة»؛
مب�ساحة»  « 4620مرت مربع؛ معلنة عن
تد�شني العمل بداية العام القادم.

د�شنت الأ�ستاذة» �سعاد عبد الرازق»(
وزي���رة» الرتبية والتعليم»)؛ م�شروع
ت�أ�سي�س مبنى» املركز القومي لتدريب
املعلمني» ،وجمل�س» املهن الرتبوية»؛
بتمويل من بنك» التنمية الأفريقي»؛
مببلغ»  « 4,5ماليني دوالر؛ م�شرية �إلى �أن
امل�شروع ي َع ُّد من �أكرب امل�شروعات املمولة
من البنك ،ولفتت -خالل اجتماع مع
وحدة» تنفيذ م�شروع بناء القدرات»

انتخاب الأ�ستاذة �سعاد عبدالرازق مقرر ًا مل�ؤمتر الآي�س�سكو
انتخب امل�ؤمتر الأول ل��وزراء الرتبية يف
ال���دول الأع�����ض��اء باملنظمة الإ�سالمية
للرتبية والعلوم والثقافة (�آي�س�سكو)
الأ�ستاذة �سعاد عبدالرازق وزير الرتبية
والتعليم م��ق��رر ًا للم�ؤمتر ال��ذي انطلقت
�أولى فعالياته بالعا�صمة التون�سية يومي
27ــــ� 28أكتوبر برعاية ال�سيد  /الباجي
قائد ال�سب�سي رئي�س اجلمهورية التون�سية
حت��ت ���ش��ع��ار  (:م��ن �أج���ل ت��ع��زي��ز العمل
ال�ترب��وي الإ���س�لام��ي امل�شرتك وتفعيله)
ومب�شاركة �أك�ثر من  50وزي��ر تربية من
ال��دول الإ�سالمية و�أك�ثر من  20منظمة
دولية و�إقليمية .
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« الرتبية »  :ع�شرة �آالف وظيفة للمعلمني و�إ�شادة دولية مب�شروع « تقوية تعليم الأ�سا�س »
�أطلقت الأ�ستاذة» �سعاد عبدالرازق»(
وزي��رة» الرتبية والتعليم»)؛ ع��دد ًا من
الإ�شارات ،والب�شريات ،واملوجهات التي
ُتق ِّوم ،وحتكم الأداء؛ ب � ِوزارة» الرتبية
والتعليم» -يف ال��ف�ترة ال��ق��ادم��ة-؛ يف
جم��ال ال�سيا�سات التعليمية ،و�أ�شارت
�إلى املكا�سب الرتبوية والتعليمية التي
ً
الفتة �إلى �أن م�شروع» تقوية
حتققت؛
تعليم الأ�سا�س» الذي تنفذه ال ِوزارة يف
ع��دد من ال��والي��ات؛ قد حظي ب�إ�شادة
دولية من املانحني؛ واملن َفّذ بكادر فني
قدر بـ»  « 76,5مليون
�سوداين؛ مبنحة ُت َّ
دوالر من» البنك الدويل»؛ م َّهدت الطريق
ملزيد من الدعم م��ن» البنك ال��دويل»؛
ال�ستمراريته� ،إلى جانب م�شروع» التعليم
الفني» ال��ذي تنفذه ال���� ِوزارة؛ مبنحة
قدر بـ»
من بنك» التنمية» الأفريقي؛ ُت َّ
 « 25مليون دوالر؛ للتو�سع يف جماالت»
التعليم الفني»� ،إلى جانب طباعة» 25
« مليون كتاب مدر�سي .وقالت ال�سيدة
ال���وزي���رة �أن» ال�����س��ودان» ق���دم دعم ًا
لل�شقيقة» ت�شاد»؛ بطباعة» « 1,400
كتاب للغة العربية التي �أ�صبحت اللغة
قدر بـ» 7,5
الر�سمية بالبالد؛ بتكلفة ُت َّ
« مليون دوالر ،وجدت الإ�شادة ،وال�شكر
من ال�شعب الت�شادي ال�شقيق� ،إلى جانب
اف��ت��ت��اح مدر�ستني لل�صداقة بدولة»
ت�شاد» .و�أ�شادت ال�سيدة الوزيرة بالأداء

ال��ع��ام ل��ل � ِوزارة -وال���وح���دات التابعة
لها ،-ودورها املحوري يف تنفيذ �سيا�سات
ال���� ِوزارة؛ يف جم��االت» تدريب وت�أهيل
املعلمني ،والأن�شطة الطالبية املدر�سية
القومية -غري ال�صفية-؛ املتمثلة يف
ال���دورات املدر�سية ،وبرنامج» التميز
والإبداع الطالبي» ،والربنامج القومي لـ»
حمو الأمية» الذي ي�سري ً
بخطى ثابتة؛
جل��ع��ل» ال�����س��ودان» خالي ًا م��ن الأم��ي��ة؛
بحلول العام 2020م ،و�شكرت ال�سيدة
الوزيرة جلنة» االختيار»؛ لتعاونها مع
ال���� ِوزارة يف كثري م��ن امل��ه��ام املتقاطعة،
و�أط��ل��ق��ت ال��ب�����ش��ارة؛ ب����أن ه��ن��اك �أك�ثر
ل�سد
من» � « 10آالف وظيفة للمعلمني؛ ِّ
النق�ص يف م�ؤ�س�سات» التعليم» بواليات»
ال�سودان» ً
كافة ،و�أكدت الوزيرة حر�صها
على موا�صلة اجلهد؛ لتطوير العملية
ال�ترب��وي��ة التعليمية ،وح � َّي��ت جهود
املعلمني( ر�سل املعرفة)؛ املنت�شرين يف كل

بقاع» ال�سودان» ،واملدير الأ�سبق للمركز
ال��ق��وم��ي للمناهج وال��ب��ح��ث ال�ترب��وي؛
الربوفي�سور» الطيب �أحمد امل�صطفى
حياتي»؛ لعطائه الوطني املخل�ص؛ يف
فرتة تكليفه ،ومت َنّت خللفه الربوفي�سور»
علي اجلاك» التوفيق يف مهمته ال�شاقة.
يف ال�سياق ذات��ه؛ خاطب اللقاء وزير
ال��دول��ة ب����� ِوزارة» ال�ترب��ي��ة والتعليم»؛
الأ�ستاذ» عبداحلفيظ ال�صادق» ،ودعا
�إلى غر�س القيم ،والتح ِّلي بقيم الت�سامح؛
ل�ضمان جناح الأعمال ،وجودتها.
وكيل ال� ِوزارة الدكتور» ال�سر ال�شيخ
�أحمد» دعا �إلى جتويد الأداء؛ يف �إطار
برنامج» �إ�صالح الدولة» ،وتر�سيخ مفهوم
اجل���ودة ،ون�شر ثقافتها ب�ين العاملني
ب��ال� ِوزارة؛ م�شري ًا -يف هذا ال�صدد� -إلى
�أن ال ِوزارة قطعت �شوط ًا بعيد ًا يف تنفيذ
موجهات ال�برن��ام��ج؛ ب�شهادة الأم��ان��ة
العامة لـ» جمل�س الوزراء».

يكرم الأ�ستاذة» �سعاد عبدالرازق»
امل�ؤمتر العربي ِ ّ

�أ�شاد امل�ؤمتر العربي الإقليمي للمر�شدات الذي انطلقت فعالياته بدولة» قطر» -يف الفرتة من � 18إلى � / 23سبتمرب /
2016م-؛ بالدور الريادي لل�سودان ،و�إجنازاته يف عمل املر�شدات؛ م�ؤكد ًا دوره يف املنطقة العربية؛ وقد مت -خالل فعاليات
امل�ؤمتر-؛ تكرمي الأ�ستاذة» �سعاد عبدالرازق حممد �سعيد»( وزي��رة» الرتبية والتعليم» ،والرئي�سة ال�سابقة ملر�شدات»
ال�سودان») ،وتقليدها درع الوفاء ،والعطاء؛ تقدير ًا جلهودها ،ودعمها الال حمدود جلمعية» املر�شدات» ،ورعاية �أن�شطة
الفرق املدر�سية ،كما اُن ُتخِ َبت -خالل امل�ؤمتر -الأ�ستاذة» هدى �أبوالقا�سم عثمان»( باملكتب التنفيذي للجنة العربية)؛ من
نحت كل من» ال�شفاء عبدالقادر ح�سن ،ومناهل الأمني»؛ و�سام القائدة املتميزة ،هذا؛ وقد اختتم
�ضمن خم�س دول �أخرى ،و ُم َ
امل�ؤمتر �أعماله؛ مب�شاركة»  « 14دولة .الر�سوم يف عمر مل يتجاوز اخلام�سة هنيئا لل�سودان بها .
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وزيرة الرتبية والتعليم تلتقي الأمانة العامة لـ�سنار عا�صمة للثقافة الإ�سالمية

النائب الأول لرئي�س
اجلمهورية ُي ْ
طلَع على

الرتتيبات اجلارية النطالقة»
الدورة املدر�سية»

�أُ ْط ِل َع الفريق �أول ركن»
بكري ح�سن �صالح» على جهود
ِوزارة» الرتبية والتعليم»؛ يف
تنفيذ العديد م��ن الربامج،
وامل�������ش���روع���ات التعليمية،
وا���س��ت��ع��دادات ال���� ِوزارة للعام
الدرا�سي القادم.
جاء ذلك لدى لقائه -مبكتبه -بـ» جمل�س الوزراء»؛
الأ���س��ت��اذة» �سعاد ع��ب��دال��رازق حممد �سعيد»( وزي��رة»
الرتبية والتعليم»)؛ والتي �أو�ضحت -يف ت�صريحات
�صحفية-؛ �أن النائب الأول اط��م��أن على الرتتيبات
اجلارية؛ لتنظيم» ال��دورة املدر�سية» القومية؛ املزمع
�إقامتها بوالية» النيل الأبي�ض»؛ خالل الفرتة املقبلة،
وقالت� :إن تنظيم ه��ذه الفعالية ب��ـ» النيل الأبي�ض»
ي�شكل �إ�ضافة حقيقية لإن�سان املنطقة ،و�أ�ضافت الوزيرة
�أنها �أطلعت النائب الأول� -أي�ض ًا -على جهود ِوزارتها يف
حو�سبة املناهج الدرا�سية.

�أكدت الأ�ستاذة» �سعاد عبد الرازق»(
وزي�����رة» ال�ترب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م»)؛ دور
مملكة» �سنار» يف ب��ل��ورة -و�صياغة-
ال ُهوية ال�سودانية؛ ج��اء ذل��ك خالل
لقائها ال�بروف�����س�ير» يو�سف ف�ضل»(
الأمني العام لـ»» �سنار» عا�صمة الثقافة
الإ�سالمية») ،والربوف�سري» �إبراهيم
القر�شي» ،و�أع�ضاء الأم��ان��ة ،وتكفلت
ال��وزي��رة بطباعة كتاب» مملكة �سنار
الإ�سالمية»؛ ليتم توزيعه على» « 26
�ألف مدر�سة» �أ�سا�س ،وثانوي»؛ بواليات»
ال�����س��ودان» ك��اف��ة ،كما وجهت �إدارة»
الن�شاط الطالبي» �إلى تخ�صي�ص ح�صة

4

�صباحية؛ للتعريف بـ» �سنار» يف جميع
املدار�س ،و�أ�ضافت �أن م�شروع» �أعرف
وط��ن��ك» ،وال���دورة املدر�سية املقبلة؛
�سيلعبان دور ًا مهم ًا يف الت�أكيد على
ال ُهوية ،والتعريف مبملكة» �سنار».
من جهتها؛ �أعربت الأمانة عن تقديرها
جلهود الوزيرة يف دعم م�شروع»» �سنار»
عا�صمة الثقافة الإ�سالمية»؛ املزمع
انطالقه يف» مار�س» 2017م؛ كا�شفة عن
قيام ور�شة؛ ب�إ�شراف ِوزارة» الرتبية»؛
لو�ضع خارطة مل�سرية ب��رام��ج»» �سنار»
عا�صمة للثقافة الإ�سالمية».

الن�شرةالرتبوية
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الوزارة يناق�ش تقرير الأداء ن�صف ال�سنوي للعام 2016م
جمل�س وكيل ِ

انعقد� -صباح اليوم؛ بقاعة» مكتب
وك��ي��ل ِوزارة» ال�ترب��ي��ة والتعليم»»-؛
االجتماع الدوري ملجل�س الوكيل؛ برئا�سة
الأ�ستاذة» �آمنة»( الوكيل املكلف)؛ حيث
ناق�ش االجتماع تقرير �أداء ال��� ِوزارة
ن�صف ال�سنوي؛ للعام 2016م؛ قدمته
الإدارة العامة للتخطيط الرتبوي،
و�أو�ضح التقرير امل�شاريع التي نفذتها
�إدارات ال ِوزارة املختلفة؛ وفق الأهداف
املرج َّوة ،و�أبان �أن هنالك جهود ًا ُب ِذلت
من ال��� ِوزارة -عرب �إدارات��ه��ا املختلفة-؛
لتحقيق الأه��داف التي مت و�ضعها لهذا
العام؛ رغم ال�ضعف الذي �صاحب بع�ض
املعينات التي مت و�ضعها؛ لتحقيق هذه

الأه��داف؛ خا�صة �أن التقرير ي�أتي يف
فرتة ت�شهد خواتيم اخلطة اخلم�سية»
2012م – 2017م» ،وت�ست�شرق للخطة
الرباعية القادمة» 2017م – 2020م»؛
وال��ت��ي ت��ك��ر���س ك��ل اجل��ه��ود؛ لتحقيق
�أه��داف��ه��ا؛ من �أج��ل النهو�ض بالعملية
التعليمية بالبالد ،كما ا�ستعر�ض املجل�س
الإط���ار ال��ع��ام للخطة الإ�سرتاتيجية
الثالثة» 2012م – 2017م»؛ والتي
ا�ستندت على �أهداف التنمية امل�ستدامة؛
ح��ي��ث ُب��ن��ي��ت اخل��ط��ة ب��و���ض��ع �أه����داف
عامة ،و�أهداف �إ�سرتاتيجية ،و�سيا�سات
ً
مبينة الإدارات التي يتم عربها
عامة؛
التنفيذ ،كما �أو�ضحت اخلطة املرجعيات
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التي ا�ستندت عليها يف بناء �أهدافها،
و�سيا�ساتها .وق���دم �أع�����ض��اء املجل�س
بع�ض املالحظات حول تقرير الأداء؛
ويف ه��ذا اجل��ان��ب؛ �أ���ش��ارت الأ���س��ت��اذة»
�آمنة»( رئي�سة االجتماع) �إلى �ضرورة
ا�ست�صحاب تلك املالحظات يف �إع��داد
تقرير �أداء ال ِوزارة ،هذا؛ و�أرج�أ املجل�س
النقا�ش حول اخلطة؛ ملزيد من التنقيح،
والتجويد ،مع �ضرورة ا�ست�صحاب اخلطة
الرباعية للدولة ،كما ا�ستمع املجل�س
�شرح؛ ح��ول الرتتيبات الإداري���ة،
�إل��ى ٍ
واملرا�سمية؛ لإجن��اح زي��ارة وفد ِوزارة»
الرتبية والتعليم» الرتكي؛ املزمع لها
بداية هذا الأ�سبوع .

الن�شرةاخلربية
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الإحتفال بيوم اخلدمة يف

املركز القومي لتنمية وتطوير الطفولة املبكرة
خالل االحتفال
ب��ي��وم» اخل��دم��ة
املدنية» باملركز
القومي لتنمية
وتطوير الطفولة
امل��ب��ك��رة؛ وزي���ر
الدولة بـ» الرتبية»
ي��ك��رم العاملني
املتميزين .
�أكد الأ�ستاذ» عبد احلفيظ ال�صادق»( وزير
ال��دول��ة ب��� ِوزارة» الرتبية والتعليم»)؛ اهتمام
ال���� ِوزارة بتدريب معلمات» ري��ا���ض الأط��ف��ال»؛
م�شري ًا -خالل االحتفال بيوم» اخلدمة املدنية»
ال��ذي نظمه امل��رك��ز القومي لتنمية ،وتطوير
الطفولة املبكرة-؛ �إل��ى �أن املركز ُي َع ُّد املدخل
ال�سليم للتعليم قبل امل��در���س��ي ،ونقلة كبرية؛
يف �إط���ار التخطيط ،وال�سيا�سات ،والبحوث؛
م�ؤكد ًا ا�ستمرار ال � ِوزارة يف دعم م�سريته؛ حتى
ي�سهم يف تطوير جم��االت» الطفولة املبكرة»،
ولفت الوزير �إلى �أن االحتفال بيوم» اخلدمة»
ي�أتي يف �إط��ار توجيه ِوزارة» جمل�س ال��وزراء»
ل��ل � ِوزارات ،وامل�ؤ�س�سات؛ لتطوير الأداء؛ �ضمن
ب��رن��ام��ج» �إ���ص�لاح ال���دول���ة» .م��ن ج��ان��ب��ه؛ دعا
الدكتور» ال�سر ال�شيخ»( وكيل ال � ِوزارة) مراكز
البحوث ،واجلامعات؛ �إلى االهتمام بالدرا�سات،
والبحوث يف جماالت» الطفولة املبكرة»؛ م�شري ًا

�إلى �أن املركز ُي َع ُّد ب�ؤرة لأبحاث؛ تعنى ب�إمكانات
الأطفال؛ م�شيد ًا باجلهود التي بذلها القائمون
على �أم��ره يف تطويره؛ متمني ًا �أن يكون مركز ًا
�إقليمي ًا؛ ي�سهم يف تنمية -وتطوير »-التعليم قبل
املدر�سي» .و�أ�شارت الأ�ستاذة» �أ�سماء حامد»(
مديرة املركز)؛ �إلى �أن م�شروع» تنمية -وتطوير-
الطفولة امل��ب��ك��رة» ق��د مت التوقيع عليه بني
ِوزارة» الرتبية والتعليم» ومنظمة» اليون�سكو»؛

يف العام 2005م؛ كمركز متخ�ص�ص يف تدريب
معلمات» ريا�ض الأطفال»؛ م�شيدة باجلهود التي
بذلها بنك» الإب���داع»( البنك الداعم لريا�ض
الأط���ف���ال) .ه���ذا؛ وق��د ق��ام ال��وزي��ر ،ووكيل
ال ِوزارة بتكرمي العاملني املتميزين �ضمن برنامج
يوم» اخلدمة»؛ م�شري ًا -يف هذا اجلانب� -إلى �أن
التكرمي ي�أتي يف �إطار حتفيز العاملني �إلى بذل
املزيد من اجلهود؛ لرتقية الأداء.

« الرتبية»� :شروط �صارمة جديدة المتحانات» ال�شهادة الثانوية» للطالب الأجانب

يف تعميم �صحفي لل��أ��س�ت��اذ» خم�ت��ار حممد خم �ت��ار»( م��دي��ر الإدارة العامة
المتحانات» ال�سودان»)؛ ذكر �أن هناك �شروط ًا جديدة جللو�س الطالب الأجانب
المتحانات» ال�شهادة الثانوية» 2016م _ 2017م؛ وال�سنوات الالحقة التي مت
اعتمادها من وزيرة» الرتبية والتعليم» ،وجمل�س» امتحانات ال�سودان»؛ ت�شري �إلى
�أحقية اجللو�س المتحانات» ال�شهادة الثانوية» ،ورهنها بالإقامة القانونية لويل
الأمر بـ» ال�سودان» -بح�سب �ضوابط» اجلوازات والهجرة» ،-واعتماد ال�شهادة من
بلدانهم ،ومعادلتها ب�إدارة» االمتحانات والتقومي» بـ» ال�سودان»؛ �شريطة �أن يدر�سوا
عام ًا كام ًال بال�صف الثالث الثانوي مبدار�س» ال�سودان» ،و ُي�شرتَط للطالب الذين
يجل�سون لأول مرة درا�سة عامني باملدار�س الثانوية ال�سودانية� -أي :القبول بال�صف
الثاين( كحد �أدن��ى)-؛ مثبت ًا( ذلك) بالوثائق ،وامل�ستندات؛ وينطبق ذلك على
الطالب الأجانب بالواليات؛ بعد اعتماد �شهاداتهم ب�إدارة» امتحانات ال�سودان»،

و�شدد الأ�ستاذ» خمتار» على �أن هذه الإج��راءات �سيتم مراجعتها؛ بالتن�سيق مع
ِوزارة» الداخلية» ،و�سيتم ا�ستبعاد � ِّأي طالب؛ يف حال الإخالل بال�شروط الواردة
�أعاله ،و�أ�ضاف» خمتار» �أن �إدارة» االمتحانات» ت�سعى �إلى التطوير -والتحديث-
وقت
امل�ستمر لإج��راءات» ال�شهادة الثانوية»ِّ ،
و�سد كل الثغرات التي حتدث من ٍ
لآخ��ر ،و�أن �أب��واب الإدارة مفتوحة للطالب الأج��ان��ب ،وغريهم الذين يرغبون
للجلو�س المتحانات» ال�شهادة الثانوية»؛ لالطالع على التفا�صيل الدقيقة؛ ال�ستيفاء
ال�شروط التي متكنهم من اجللو�س لالمتحانات؛ حمذر ًا من مغبة الوقوع يف � ٍ ّأي
من التجاوزات غري ال��واردة �أعاله ،وتخالف الإج��راءات الفنية املتبعة يف �إدارة»
امتحانات ال�سودان»؛ والتي �ستحرمهم من اجللو�س المتحانات» ال�شهادة الثانوية»؛
وذلك حفاظ ًا على �شرفها ،و�سمعتها.
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يف اجتماعه الدوري  ..جمل�س الوكيل يناق�ش

بالوزارة»
م�شروع» تطبيق حو�سبة بيانات العاملني ِ
ور�شة املعلومات الرتبوية
�أك ��دت الأ� �س �ت��اذة» �سعاد عبد ال� ��رازق»( وزي ��رة» الرتبية
والتعليم»)؛ �أهمية املعلومات الرتبوية املوثوقة؛ والتي ت�سهم
يف عملية التخطيط ال�سليم؛ لرتقية -وتطوير »-التعليم العام»
بالبالد ،و�أ�شارت -خالل خماطبتها ور�شة» نظام املعلومات
الرتبوية احلا�ضر ،والر�ؤى امل�ستقبلية» التي نظمتها الإدارة
العامة للتخطيط ال�ترب��وي ب��ال � ِوزارة-؛ �إل��ى �سعي ال�� ِوزارة
�إل��ى حتويل الكتاب الإح�صائي �إل��ى كتاب رقمي؛ م�ضيفة:
�أن الكتاب ُي َع ُّد من �أقوى الكتب التي ت�صدر من ال ِوزارات،
وم�شرية �إلى �أنه يحوي كل املعلومات الرتبوية للتعليم العام
ب��ال��والي��ات ك��اف � ًة ،وي�سهم يف عملية التخطيط ،ومعرفة
الق�صور ،والنق�ص يف بع�ض جوانب �إح���ص��اءات» التعليم
العام» بالواليات؛ ما ي�ساعد يف التوزيع العادل للموارد ،ولفتت
الوزيرة �إلى �أن الور�شة �ست�سهم يف الإجابة عن الت�سا�ؤالت،
وامل�شاكل الفنية التي تواجه الواليات ،و�شددت على �ضرورة
ت��ر�أ���س ال��دك��ت��ور» ال�سر ال�شيخ �أحمد
خمتار»( وكيل ِوزارة» الرتبية والتعليم»)-
مبكتبه-؛ االجتماع الدوري ملجل�س الوكيل؛
بح�ضور مديري الإدارات بال ِوزارة ،وناق�ش
االجتماع م�شروع» تطبيق حو�سبة بيانات
العاملني ب��ال � ِوزارة»؛ قدمه مدير مركز»
املعلومات ال�ترب��وي��ة» ب���ال��� ِوزارة؛ وي�أتي
امل�شروع يف �إطار اجلهود املبذولة؛ لتح ُّول
خدمات ال � ِوزارة �إلى خدمات �إلكرتونية؛
�ضمن م�شروع» احلكومة الإلكرتونية»،
وب��رن��ام��ج» �إ�صــــــــالح ال���دول���ة»؛ �سعي ًا

لت�سهيل -وتب�سيط -الإجراءات املخت�صة
ب��ح��ف��ظ -وت�������داول -م��ل��ف��ات العاملني
�إلكرتوني ًا؛ بالتن�سيق ،والتعاون مع ديوان»
���ش ��ؤون اخل��دم��ة» ،كما ناق�ش االجتماع
ال��ك��ت��اب الإح�����ص��ائ��ي ل��ل��ع��ام 2013م _
2014م ،وجم���ه���ودات ال��ل��ج��ن��ة املعنية
مبراجعته؛ للمقارنة يف ن�سب اال�ستيعاب،
ون�����س��ب التعليم» الأ���س��ا���س ،وال��ث��ان��وي»
بالواليات ،و�أع��داد التالميذ ،واملعلمني،
وكذلك ن�سب �إدخ��ال املعلومات الرتبوية
بالواليات �ضمن م�شروع» الإمي�س».
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اهتمام الور�شة بامل�ؤ�شرات؛ م�شيدة بدعم االحتاد الأوربي-
يف هذا اجلانب ،-و�أك��دت الوزيرة تبني ال � ِوزارة ملخرجات
الور�شة ،وتقدمي دعم مركزي للواليات ،ومنح جائزة لأح�سن
والي��ة؛ ا�ستكملت �إح�صاءاتها الرتبوية؛ ب�صورة �صحيحة.
ه��ذا؛ وق��د ��ش��ارك يف اجلل�سة االفتتاحية للور�شة -والتي
ت�ستمر ي��وم�ين-؛ مدير املركز القومي للمعلومات ،وومثل
االحتاد الأوروبي ،وممثل» اليون�سيف» بـ» ال�سودان» ،ومديرو
�إدارات الإح�صاء بالواليات .وتعمل الور�شة على مناق�شة
واق��ع نظام املعلومات الرتبوية ،والتحديات الإداري ��ة التي
تواجهه ،ومراجعة -وتقييم -اال�ستمارة الورقية املخ�ص�صة
جلمع املعلومات الرتبوية للتعليم العام بالواليات ،وتدخالت»
اليون�سيف» ،ور�ؤي��ة» اليون�سكو» يف املرحلة القادمة� ،إ�ضافة
�إلى احللول امل�ستقبلية لنظام العلومات الرتبوية ،ومناق�شة
خمرجات الور�شة.

م�شاريع
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تربوية
رائدة

ُي َع ُّد م�شروع» تقوية تعليم الأ�سا�س» من امل�شروعات
العمالقة التي تطلع بها ِوزارة» الرتبية والتعليم»
ً
ممثلة يف �إدارة» امل�شروعات»؛ ويهدف
االحتادية؛
امل�شروع �إل��ى ج��ودة» تعليم الأ�سا�س» ،وتوفريه؛
على �أو�سع نطاق ممكن؛ وذل��ك بتح�سني البيئة
املدر�سية ،وت�شييد املدار�س -مبوا�صفات دولية،-
وتطوير قاعدة البيانات الرتبوية ،وتوفري الكتاب
املدر�سي ،وا�ستنها�ض الهمم؛ للتفاعل املجتمعي؛
حتمل امل�س�ؤولية ،واالط�لاع
لي�صبح �شريك ًا يف ُّ
ب��دوره امل�ؤثر يف ا�ستقرار امل�ؤ�س�سات التعليمية؛
يف امل���دن والأري�����اف؛ ومت �إق����رار ه��ذا امل�شروع،
وتوقيع وثيقته؛ بعد مفاو�ضات -امتدت لأكرث
من عامني-؛ مع» البنك ال��دويل»؛ قادتها وزيرة»
الرتبية والتعليم»؛ الأ�ستاذة» �سعاد عبدالرازق
حممد �سعيد»؛ بعد تن�سيق -وتفاهم -مع ِوزارة»
املالية» ،وبعد �إعداد الدرا�سات الالزمة ،وا�ستيفاء
ال�شروط املطلوبة؛ مت عر�ضها -واملوافقة عليها-
يف اجتماع» الآلية الدولية للتعليم» ،ومت �إقرار
الوثيقة يف» يوليو» 2013م؛ بتوقيع من ِوزارة»
املالية» ،وتنفيذ امل�شروع؛ بح�سب اتفاقية املنحة،
ووفق �إجراءات -ومعايري »-البنك الدويل»؛ وهو
اجلهة امل�شرفة على التنفيذ؛ وفرتة التنفيذ �أربع
قدر بـ»  « 76,5مليون دوالر؛
�سنني؛ مبيزانية ُت َّ

م�شروع» تقوية تعليم الأ�سا�س»

و ُين َفّذ امل�شروع -جزئي ًا -يف كل واليات» ال�سودان»،
بالإ�ضافة �إل��ى اختيار ع�شر والي��ات؛ ي�ستهدفها
امل�شروع؛ ب�صورة �أعمق؛ مبعايري -وموا�صفات-
خا�صة؛ ت�شمل ت�شييد املدار�س يف ٍّ
كل من واليات»
النيل الأزرق ،والق�ضارف ،وك�سال ،والبحر الأحمر،
وال�شمالية ،و�شمال كردفان» ،ووالي��ات» دارفور»
ال��ث�لاث ،وامل��ك��ون ال��ث��اين ي�شمل حت�سني البيئة
قدر بـ»  « 36,2مليون دوالر،
التعليمية؛
بتكلفة ُت َّ
ٍ
واملكون الثالث توفري الكتاب املدر�سي ،والو�سائل
قدر بـ»  « 25,8مليون دوالر،
التعليمية؛
بتكلفة ُت َّ
ٍ
واملكون الرابع تقوية نظم» التعليم» ،و�إن�شاء

�ضرورة و�ضع م�ؤ�شرات لقيا�س الأداء

�شددت ِوزارة» الرتبية والتعليم» على �ضرورة
و�ضع م�ؤ�شرات وا�ضحة؛ لقيا�س الأداء ،وحتديد
معدل النمو ،وقيا�س م�ستوى جودة» التعليم»
امل��ق��دم؛ يف وق� ٍ�ت �أق��رت فيه وزي���رة» الرتبية
والتعليم»» �سعاد عبدالرازق حممد �سعيد» -لدى
خماطبتها ور�شة »:مواءمة امل�ؤ�شرات العاملية
للهدف الرابع للتنمية امل�ستدامة؛ مع امل�ؤ�شرات
الوطنية يف �إ�سرتاتيجيات قطاع» التعليم» يف»
ال�سودان»»؛ بفندق» كورنثيا»-؛ ب�ضعف ن�سبة
م�ؤ�شرات النمو يف» التعليم»؛ والتي بلغت» %9
« يف مرحلتي» الأ�سا�س ،والثانوي»؛ فيما زادت
ن�سبة النمو يف» التعليم قبل املدر�سي»؛ داعية
�إلى �ضرورة االهتمام ببناء قاعدة البيانات
يف ج�سم موحد ،وطالبت» �سعاد» باخلروج من
الأمناط التقليدية يف التفكري؛ لو�ضع خارطة؛
لتمويل» التعليم» ،و�آليات؛ لتنفيذ الربامج؛
ً
الفتة �إلى �ضرورة �أن تخرج الور�شة مبوجهات،
وم�ؤ�شرات وا�ضحة؛ لزيادة كفاية» التعليم»،

وجعله جاذب ًا ،ومر�ضي ًا للنا�س .ومن جانبه؛
قال الدكتور» عبدالقادر �أحمد ح�سن»( مدير»
اليون�سكو» بـ» اخلرطوم»)� :إن» اليون�سكو» له
م�ساهمات يف مراجعة �سيا�سات» التعليم الفني،
والتقني ،واملهني» ،وتطوير �سيا�سات» التعليم»،
و�إع���داد من��وذج؛ لتطويره؛ الفت ًا �إل��ى طلب»
ال�سودان» م��ن» اليون�سكو»؛ م��واءم��ة �أه��داف
ً
خا�صة الهدف الرابع
التنمية امل�ستدامة؛
تعليم جيد،
يف
واملتمثل
التعليم»،
اخلا�ص بـ»
ٍ
ومن�صف ،و�شامل؛ لتعزيز فر�ص» التعليم» مدى
احلياة ،ومراميه ال�سبعة ،وو�سائل التنفيذ
ال��ث�لاث .وم���ن ج��ان��ب��ه��ا؛ و���ص��ف��ت ال��دك��ت��ورة»
ميقومي واتنابي»( خمت�صة الربامج؛ مبكتب»
اليون�سكو» بـ» باري�س»)؛ مبادرة» ال�سودان»
ب�أنها ُت َع ُّد الأول��ى يف املنطقة العربية؛ ومن
املتوقع �أن تكون �آث���اره ال�سيا�سية مربوطة
ً
منوهة �إلى �أنها ت�ساعد على ر�صد
بالتنمية؛
كل امل�ؤ�شرات.
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قدر بـ» 14,5
قاعدة البيانات الرتبوية؛ بتكلفة ُت َّ
« مليون دوالر� ،إلى جانب ا�ستمارة» امل�سح ال�سريع»،
وتقومي املنح الدرا�سية ،و�إع��داد الإ�سرتاتيجية
الكاملة لقطاع» التعليم»2014 -م _ 2018م-؛
هذا ،ومن امل�ؤمل �أن ينتهي امل�شروع مطلع 2017م،
وبعدها؛ يخ�ضع لتحليل النتائج -والتقومي -على
امل�ستويني» املحلي ،واخلارجي»؛ من ٍّ
كل من ِوزارة»
املالية» ،و ِوزارة» الرتبية والتعليم» االحتادية،
واجلهة املانحة» البنك الدويل»؛ ليقرر -بعدها-
ا�ستمرارية امل�شروع؛ ال�ستكمال حلقاته املتبقية،
�أو البناء؛ فوق ما مت من عمل ،و�إجناز.

وزيرة الرتبية والتعليم تلتقي
�سفري جمهورية غينيا
رحبت وزيرة» الرتبية والتعليم»؛ الأ�ستاذة» �سعاد
عبد ال���رازق»؛ بتطوير العالقات الثنائية بني»
ال�سودان» وجمهورية» غينيا»؛ ج��اء ذل��ك خالل
لقائها اليوم -مبكتبها� -سفري» غينيا» غري املقيم
لدى» ال�سودان» ،وامل�ست�شار ال�سيا�سي -والثقايف-
بال�سفارة؛ مبدية ا�ستعداد» ال�سودان» للتعاون
ِّ
مع» غينيا» يف جمال» التعليم» ،وتوقيع اتفاقية
ومد» غينيا» باخلربات ال�سودانية؛
�إطارية معهاِّ ،
حيث �أبدى ال�سفري رغبة بالده يف تبادل اخلربات،
وال��ك��وادر بني البلدين ،واال�ستفادة من جت ِربة»
ال�سودان» يف جمال» تعليم البنات» ،وفك االختالط
يف املدار�س ،بجانب التنمية الريفية ،وق��ال� :إن
بالده تقدر ريادة» ال�سودان» يف» التعليم» ،وترغب
يف التعاون ،واال�ستفادة من التجا ِرب ال�سودانية يف»
التعليم».

