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Abstract 

  The study aims to identify the role of lifelong education units  at 

Sudanese universities for  sustainable development. 

 The qualitative method, content analysis and personal interview are  used as 

tools for data collection. 

 The study sample is  six out of the thirty –six Sudanese  universities. The 

researcher selects seven major fields of sustainable development: social 

development, economical development, environment and natural resources 

protection, training of the teaching staff , promoting awareness and knowledge, 

acquisition of skills and values and education for development of family, work and 

community. These  fields are presented  to the sample to see their sharing programs 

for sustainable development. 

 The study results  are :   

-Sudanese universities lifelong  educational units  have adopted an important role  

for sustainable development according to six fields ,with some variations.  

-Sample of the study have got various plans and programs to improve lifelong 

education. 

 The study proposed some recommendations for improving life long education. 

 Keywords: lifelong education- sustainable development – Sudanese universities  
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، جممعاا مم دمماامد 23(، ل جملااا العلاوم الييو اا، العاادد ماادا اا ام  ل ال اارد ااامدش يالع ار ب اقتصامدت  التعلا  م، )2022آدم، عصامم الاد ب ير اار ،  (1)

 (.73-37اإلسالم ا، )ص.ص: 

 م، الديم الوظ في لعضو ه ئا التدم س ل اجلممعم  األمدن ا، مسملا دكتوماه غري من وم ، جممعا اخلرطوم، السوداد.2991ااراشا، حممد عبود موسى،  (2)

 املبحث األول: اإلطار العام لةلدراس 
 مقدم : 1-1

عمل اا مساتمر   تل مهام اإلنسامد ماب لاالم الادع    Sustainable Developmentالتنم اا اسساتداما  
ياسسااامند  الالزمااا  لنماااو مكمماتااال ي ااايق متواااااق عاااب طر اااح عمل ااام  الاااتعل   اس   اااا  ااا   اااتميب ماااب الن ااام  ل 

للمعرةااا  اسااتاممم مااوامده يصااوم  تنمساا  المااريو الامن ااا ياسيمن ااا الاائ  عاا م ة كاام. دعاام   التنم ااا اسسااتداما هااي الااتعل  
الكتسااما اليفاامت  ينت اامد مكاامما  العمااق يالااتعل   للتعاام م ماا  املاار ب عااب طر ااح ةكاا  الاا ا . ياكتساا  مفكااوم 
االستداما معىًن جد داً يهو:  صوم الب ر على ةرص التنم ا ديد التغمضي عب األج مم اس بلا. ي دد اجملتما  الادي  

+ تنم ا اجتممع ا + محم ا الب ئا يمصمدم الاري  ال ب ع ا، يمد التعل   هاو ميوان  التنم ا اسستداما مهنم: منو اقتصمدش 
مسااامل التنم اااا اسساااتداما لتغ اااري ال ااا   ياسواقاااي ياسكااامما  يالسااالوك م  يممنااامل اا ااام  ماااب مجاااق    اااح مهاااداو التنم اااا 

 اسستداما ل ميعمدهم الاالثا اجملتم  ياالقتصمد يالب ئا.
هااو كلاان النااول مااب التعلاا   الاا ش  كاادو ن  مساامعد   (1)(20، 2022مشاامم )آدم: يالتعلاا   اسسااتمر كماام  

الفرد ل مواجكا استغاريا  ااضامم ا ياالجتممع اا يالت ن اا     امً للتيمماق يالاياين يا  اإلنسامد يالب ئاا الائ  عا م ة كام 
ئااا ياالسااتفمد  منكاام ية اامً خل اان ياااوالً للنكااو  ناام عااب طر ااح   ااد ال مقاام  الب اار ا ينمنم كاام، ي  ااد طمقاام  الب 

 ينجراءا  تنم م ا ت وم يديم الوس ن ي  ه ه ال مقم  كمدلال  يي  اس رجم  اسستكدةا كنتم ج متوقعا.
، لاا ا مااابت التعلاا   اسسااتمر (2)(97م، 2991يتعتااخ لدمااا اجملتماا  مااب األديام الوظ ف ااا اسكمااا لل ممعااا )ااراشااا: 

ل اليل م  ياسراكا ياإلداما . يل الساوداد مسساأ ميم جممعاا ل الابالد جممعاا اخلرطاوم ضمب مسملا اجلممعا تن ئ ل
م لاارين اجلممعااا عجملتماا  يت ااومه اقتصاامدتً ياجتممع اامً. يت ااوم هاا ا اسعكااد ن  2993)معكااد الدماساام  اإلضاامة ا( عاامم 

ي  ااا اجلممعاام  السااودان ا الاائ  سسااأ  عد ااد مااب اليل اام  ياسراكااا للتعلاا   اسسااتمر، يتبعااأ جممعااا اخلرطااوم ل كلاان
 تبمعمً.
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 (3) Delors & Colleagues, 1995. Report of the Information on Education for Twenty One Century. 
UNESCO, 1-18. 

 مشكةل  الدراس : 1-2
شاااااكد الساااااوداد ل الع اااااد ب السااااامي   توساااااعمً ل التعلااااا   العااااام  يالعااااامم يتضااااامعفأ  رجمتااااال ن  مكاااااار ماااااب  

م. يقاد انعياس 2022-2023ماب التعلا   العام  للعامم الدماساي  203.000مب التعل   العمم يت ر بمً  200.000
 تاا د مام  عارو يمامهر  )الت اغ ق اسن اوص مم  عمن ل السوداد مب مزما اقتصمد ا على نوع ا ه ه اس رجم  ممم مدا ن 

Inadequate Occupation مش عاادم تواةااح اسمهااق ماا  م لااوا سااوع العمااق مي ضااعفل. هاا ا   ااري ن  مد )
منن التعل   ال ش ت دمل اسمسسم  التعل م ا النممم ا ي يء ل تي فل يجممماتل للمتغريا  ل عصر سر   التغري ممام  اي  

علااى  رجمتاال. يمغاا  حمااميال  اسمسساام  التعل م ااا النممم ااا ت ااو ر منمه كاام يندلاامم اسوضااوعم  هاا ا األثاار الساامل  
ااد اااا ل جماامال  االتصاامال  ياسعلوماام  ياإللييين اام ، نال مد الف ااو  ممزالااأ موجااود  ياا   ه ااق  رجمتاال يياقاا  

الف او  يضاريم  تبن ال كفلسافا تريو اا العتبامما  العمق ياال ت مجم  اجملتمع اا، ييارز  مة اا التعلا   اسساتمر لساد ها ه 
مد التعلا   اسساتمر مادا اا ام  هاو  (3)(Delors & Colleagues: 1995, 1-8موضاوع ا يم نناا. يمشامم )

م ااد مفاامت ت ال اارد اااامدش يالع اار ب ي ساات    للتحاادش الاا ش   ر اال عاامن ساار   التغااري، يمناال منساا  ااا غا تريو ااا 
قتصاامد ا اامل اا ياسساات بل ا اس يناا عا اام  يالعماق. ند طب عااا مفكاوم التعلاا   اسساتمر تاادعو ن  للتعمماق ماا  األيضامل اال

التيممااق يالتعااميد ياا  منممتاال يالتعلااا   النمااممي ل األهااداو يا تااوا ياسضاامود ماااب مجااق التنم ااا ال اامملا للم تمااا  
صااانمع ا يالصاااح ا ياسكن اااا ألجاااق التنم اااا اسساااتداما، لااا ا يال ااا   اإلنسااامن ا األسمسااا ا ياالهتمااامم علت ن ااام  الاماع اااا يال

تسااممعأ اجلممعاام  ل الااديم النمم ااا يمنكاام السااوداد ل نن اامء مراكااا يكل اام  لتنم ااا اسااوامد الب اار ا يتنم ااا اجملتماا  مماام 
 )مااام ديم  ااامدش ن     اااح مهاااداو التنم اااا اسساااتداما. عل ااال هااا ه الدماساااا  اااميم اإلجمياااا علاااى السااامام الااار  س امي

 ي دا  التعل   اسستمر ل اجلممعم  السودان ا ل التعل   ألجق التنم ا اسستداما؟(.
 يلإلجميا على السمام الر  س جت   الدماسا على األسئلا الفرع ا التمل ا: 

 مم مة ا التعل   اسستمر ل    ح التنم ا اسستداما؟ -2
تدم ب اااا ياألن ااا ا اخلدم اااا الااائ ت ااادمكم ي اااد  التعلااا   اسساااتمر عجلممعاااام  مااام الاااخامج األكمدل اااا يالتا  ف اااا يال -2

 السودان ا؟
 هق لل ممعم  السوداد ل ن لت و ر التعل   اسستمر لتح  ح التنم ا اسستداما؟ -3
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 يتمكر مة ا الدماسا ل امي: أمهي  الدراس : 1-3
 ألجق التنم ا اسستداما.االست ميا لالهتممم الدي  يديم التعل   اسستمر  -
 جتميز الدعو  سبدم )التعل   لل م  ( ن  مبدم التعل   ألجق التنم ا اسستداما. -
لياااااب مد تف اااااد هااااا ه الدماساااااا اجلممعااااام  ل تعا اااااا ديمهااااام ل التعلااااا   اسساااااتمر يجتاااااميز ظااااامهر  )الت اااااغ ق اسن اااااوص  -

Inadequate Occupation.) 
  العالقا يا  مااحما العماق ياالساتاممم ياجلممعام  ل ت او ر يارامج اليي اا اسساتمر  قد تف د ه ه الدماسا ل تدع  -

 ل اجلممعم .
 هتدو الدماسا ن  التعرو على: أهداف الدراس : 1-4
 مفكوم التنم ا اسستداما ل جممم التعل  . -2
 مة ا اليي ا اسستمر  مدا اا م  ألجق التنم ا اسستداما. -2
 ا يكل م  ينداما  التعل   اسستمر ل اجلممعم  السودان ا ل التعل   ألجق التنم ا اسستداما.ديم مراك -3
يتسات دم مداي  ل اق   Qualitative Methodتتبا  الدماساا ال ر  اا النوع اا  مننج  وأدوات الدراسن : 1-5

 اسضمود ياس ميال  م  مسئو  التعل   اسستمر ل اجلممعم .
اجملتم  اجلممعم  السودان ا يعددهم سأ يثالثاود، يع نتال ساأ جممعام   يوم اا ل  اس  وعينته:جمتمع الدر  1-6

 اخلرطوم عماما البالد.
 التعريفات اإلجرائي  ملصطةلحات الدراس : 1-7
هااي العمل ااا اسسااتمر  الاائ  تل مهاام اإلنساامد مااب لااالم الاادع  ياسساامند  الالزماا  لنمااو  : التنمينن  املسننتدام :1-7-1
مماتل ي يق متوااق عب طر ح عمل ام  الاتعل   يالتادم   اس  ان  ا   اتميب ماب اساتاممم ماوامده يصاوم  تتنمسا  مك

 م  المريو الاممن ا ياسيمن ا الئ  ع م ة كم.
 :Lifelong Education, Continuing Learning: التعةلنيم املسنتمر مندحل اةينا  1-7-2

معااام  الساااودان ا سسااامعد  الدامسااا  ياستااادمي  ل كاااق اسساااتوت  ل مواجكاااا جمماااول الاااخامج اسنمماااا الااائ ت ااادمكم اجلم
 استغريا  ااضمم ا ياالجتممع ا ياسعرة ا يالت ن ا ندو مة  مستواه ي   ح التيممق ي  اإلنسمد يي ئتل.

 اادب يااارامج التعلااا   تلاان اإلداما  التعل م اااا الاائ تن ااائكم اجلممعاام  الساااودان ا لت : مراكننا التعةلنننيم املسنننتمر:1-7-3
 يالتدم   اسستمر لألةراد مب دالق اجلممعا مي لممجكم ندو تنم ا اسوامد الب ر ا ياس ممكا ل التنم ا اسستداما.

تلان اسمسساام  التعل م اا التدم ب ااا الاائ تن ائكم اجلممعاام  الساودان ا خلدمااا اجملتماا   : كةلينات ننمينن  اعتمننع:1-7-4
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، التدم   األسس ياسبمدئ، سلسلا مكمما  ت و ر األداء التادم ،، اليتاما األيم، ال امهر ، مركاا ت او ر األداء يالتنم اا، 2002حممد، عبد الغين  سب  (4)

 .29ص: 

عد ااااا يصاااافا لماااااا ينعااااداد كااااوادم يساااا  ا لتااااسم  مت لباااام  التنم ااااا يهتاااات  يتحساااا  الوضاااا  عممااااًا ياجملتمعاااام  ال م
 االقتصمدش لألسر .

تلاان اسمسساام  العلم ااا السااودان ا اسنممااا الاائ ت اا  علااى قمااا التعلاا   ل السااوداد : اجلامعننات السننوداني : 1-7-5
 ل  مم عألحبمث العلم ا خلدما ل ن التنم ا.يت وم إبعداد ال مل  مكن مً يث مة مً ن  جمن  لدما اجملتم  يا

 املبحث الثاين: اإلطار النظري لةلدراس :
 : مفجوم التنمي  املستدام  وأهدافجا:2-1

التنم اااا عمل اااا شااامملا ل كاااق األيعااامد االجتممع اااا ياالقتصااامد ا، ياإلنسااامد هااادو م ااا س للتنم اااا االجتممع اااا  
يمقااااوا ماااامثر ل التنم ااااا االقتصاااامد ا مماااام مدا ن  شاااا ول مصاااا لت )التنم ااااا ال اااامملا(، ليااااب اإلنساااامد ل هاااا ا اسفكااااوم 

وث اس امه ياواواء ياليياا يظكاوم ث ا  األيزيد ياتسامعل الت ل دش ن جيد  مل مب اإلثراء يسب  تدهوم النممم الب ئي يتلا
يهبول األم مم اامض ا يظمهر  اال تبمل اارامش يالتصحر، كق كلن مدا ن  تبين اجملتما  الادي  سفكاوم جد اد هاو 

( لت اااااميز هااااا ه السااااالب م  يااللاااااتالال  االقتصااااامد ا Sustainable Development)التنم ااااا اسساااااتداما 
م، يمااااابحأ 2992يالب ئ ااااا. ت ااااوم هاااا ا اسفكااااوم ل قمااااا األم  ل م ااااو دش جاااامنريي ل الخاز ااااق عاااامم ياالجتممع ااااا 

 رجاام  هاا ا اسااممتر مرجع ااا ليااق اسااممترا  الاائ نممتكاام األماا  استحااد  ييكمالهتاام ل هاا ا ال ااسد. التنم ااا اسسااتداما هااي 
ند  الالزماا  لنمااو مكمماتاال ي اايق متوااااق مااب لااالم العمل ااا اسسااتمر  الاائ  تل مهاام اإلنساامد مااب لااالم الاادع  ياسساام

عمل ااام  الاااتعل   اس   اااا يتياااود ضاااريم ا ماااب مجاااق  م ااال ل اساااتاممم ماااوامده يصاااوم  تتنمسااا  مااا  الماااريو الامن اااا 
ياعتمااد اجملتماا  الاادي  مصاا لت )التنم ااا اسسااتداما(  (4)(.29، 2002ياسيمن ااا الاائ  عاا م ة كاام )حممااد، عبااد الغااين: 

تلب ا ا ت مجم  اجل ق اام  ديد نهدام   وع األج مم ال مدما ل اا م  ل مستوا ال   ق عب مساتوا اجل اق مبعىن: 
ااااام . ي ااادد  مياااوان  التنم اااا اسساااتداما مهنااام: مناااو اقتصااامدش + تنم اااا اجتممع اااا + محم اااا الب ئاااا يمصااامدم الااااري  
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 www.ccaa.gov.e.g/.../sustain_def.aspقما األم ، الخاز ق  (5)

 .57/254م، األم  استحد  ال رام 2002مممتر جوهمنسبريج  (6)

م، التعلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   ماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااب مجاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااق التنم اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اسساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتداما، 2022مجااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ، مصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا فى  (7)
http:/www.al.sharq.com/news/details/181836#.VGSW7HBmg6Y 

 .219م، ص2002، الرت ، ميتبا الرشد، اليي ا اسستدلازتد ، مص فى عبد ال مدم يآلريد، ةصوم ل اجتممع م  اليي ا،  (8)

 ( 5) (.2992ال ب ع ا )قما األم ، الخاز ق، 
 (:2014-2005التعةليم ألجل التنمي  املستدام  ): عقد 2-2

يعااد نعااالد األماا  استحااد  لألهااداو اإلمنم  ااا لأللف ااا الاملاااا مكااد  ال ونساايو مغبتكاام ل تر ااا معماامم ال اارد  
 (6)(2002ااامدش يالع اار ب ن  ياقاا  ملماول لتح  ااح التنم ااا التعل م اا ألجااق التنم ااا اسساتداما )مااممتر جوهمنسااخج، 

 (.2022-2002عتمد  األم  استحد  ال ونسيو يك الً لع د األم  استحد  للتعل   ألجق التنم ا اسستداما )ل ا ا
ي ميم ال ونسيو ندممج مبمدئ التنم اا اسساتداما يق مكام يممممسامهتم ل   ا  جوانا  التعلا   يالاتعل   سعمجلاا اس ايال  

 (  7)(.2022م ه ا الع د )مج ، مص فى، االجتممع ا ياالقتصمد ا يالا مة ا يالب ئ ا لال
 : التعةليم املستمر مدحل اةيا :2-3

الاوم  العلم ا الت ن اا اسعماار  مكاخ ثاوم  عرةتكام الب ار ا علاى مادا العصاوم ماب   اآ طب عتكام يآثمهام يمام م دثتال ماب 
ت  يدمجاام  الت اادم. نال مد تغااريا  متسااممعا ل جماامال  اا اام  اس تلفااا يمااابحأ متاااق يعااداً م  ساامً ل   اا  مسااتو 

التعل   النمممي ن  تميب مب مداء مكممل الوظ ف ا العمجلا ستميعا ها ه التغاري السار   لإلنتامج يالتادم   الفعامم، كمام مد 
يسم ق االتصمم اسعوسا ن   تصر مثرهم على عمن اسمم ياالقتصمد يق تعدا كلن ن  ث مةاا ال اعوا اخلمااا. عل ال كامد 

ب ااا غا جد ااد  للتعلاا   تت ااميز التحاادت  الدالل ااا ياخلممج ااا الاائ  واجككاام التعلاا   النمااممي يتااوةر ما ااداً مااب ال يااد ماا
التعلااا   يالتااادم   يالت اااو ر ل الت صصااام  استنوعاااا يل اسعلوممت اااا. يتساااتوع  التغ اااريا  للم اااممكا الفمعلاااا ة كااام ماااب 

 ,Lifelong Educationلااا   اسساااتمر مااادا اا ااام  لاااالم االساااتاممم اإلجيااامه وااام، عنااادهم ظكااار مبااادم التع
Continuing Learning   ألداء ه ا الديم. ي عارو التعلا   اسساتمر  مادا اا ام  انال )اساتمرام ياساتداما تعلا

األةااراد طااوام   اامهت  مااب لااالم نل ااا ةاارص تعل م ااا      ااا متياانك  مااب متميعااا ماام ساابح مد تعلمااوه ل مرا ااق ساامي ا 
ي اادد اامجااا واا ا النااول مااب التعلاا    (8)(.2002لباام  اا اام  الا مة ااا ياسكن ااا يالعلم ااا است اادد ( )زتد ،     اامً ست 

 ختتصرهم البم اا ل الن مل امت ا:
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 م.2002، ت ر ر جلنا التنم ا اسستداما التعل   يالتوع ا العمما مب مجق التنم ا اسستداماال ونسيو:  (9)

 سرعا الت دد ل نس ج اسعرةا يضريم  متميعتكم عستمرام. -
 ال دم  العلم ا يالتينولوج ا ي دش نةرازا  العوسا. -
 الدل راط ا يم ميما ال عوا ألنمما ااي  االستبدادش.اتسمل اس ممكا  -
 ثوم  اسمم يالتحوال  االقتصمد ا ياالمتبمل العضوش ي  العوسا ياالقتصمد يه منا ال ركم  متعدد  اجلنس م . -
 النمو السيمين يمم ام بل مب ع ا ممسسم  التعل   عب تلب ا طلبل. -
استوج  نعمد  تعل   يتدم   العممل  للتواةح ما  ها ا الانمن اااد آ  اعتممد العمق على املا يالت ن م  ااد اا -

 لإلنتمج.
عضااو ا الفااارد ل األسااار  العمس اااا  ساااتلام ع ل ااا ال تن  ااا  عاااب التعلااا   للت اااميا ماا  األ اااداث ين اااق الاااياث علاااى  -

 الن مع ا لي ياإلنسمين.
سر  يالرةمع ياجلرياد ياق امتاد  ن   معام  العماق تعدد األديام االجتممع ا ل   م  الفرد ين تعد قمار  على األ -

 اسكن ا يالنمدش ياااا ياجلممعا الد ن ا ياالجتممع ا.
اإلسااكمم ل  ااق اس اايال  االجتممع ااا ماااق  ك ااد الاا ا  الوطن ااا، يم اايال  الت لااي يتاادم   معااداد كبااري   -

 ممهلا مب اسعلم .
    تنمس  الب ئم  اس تلفا.التعل   الب ئي امم ا الب ئا ينجيمد م طر تعل -
 : التعةليم املستمر يف اجلامعات السوداني :2-4

ل السوداد تاا د االهتممم علتعل   اسستمر ل اجلممعم  من   سا س ميم جممعاا ل الابالد )جممعاا اخلرطاوم( ت تبعتكام 
 ا... ت توالاأ اجلممعام  يعاد ثاوم  دممامد اإلساالم اجلممعم  األلرا: جممعا الساوداد للعلاوم يالتينولوج ام، جممعاا مم

جممعاا ل عمااما الابالد يالاوالت .  39التعل   العم  ل تسع نم  ال رد اسمضي  يوم ا يلماا ن  مد يلا  عاددهم 
ن  جمنااا  مراكاااا التعلااا   اسساااتمر اسركا اااا من اااس  اليل ااام  ل كااااري ماااب اجلممعااام  نداما  تدم ب اااا لمااااا نااام تعاااىن 

 صااامل اسعاااين. يتعماااق مراكاااا التعلااا   اسساااتمر يكل متااال علاااى مال  اااا اخلاااخا  اجلد اااد  استغاااري ، يقاااد علتااادم   ل الت
مشاامم  اسنمماام  الديل ااا ألة ااا التعلاا   اسسااتمر ل اجلممعاام  ل    ااح مهااداو التنم ااا اسسااتداما ساام تااوةره مااب ةاارص 

 (9) (.2002غااريا  ل اسواقااي ياإلجااراءا  )ال ونساايو، تعل م ااا تاارين ق اامل اإلنتاامج مكااار عجلممعااا يندامهتاام لتعا ااا الت
يهااااي ميم جممعااااا سااااودان ا ت ااااوم   البم اا تعر  علتصمم شد د جتريا جممعا اخلرطوم ل جممم التعل   اسستمر، 
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 مرج  سميح.( 10)

م. يادم  سا س ميم معكاد للتعلا   2929مب كل ا جممع ا ل عكد االستعممم ن  جممعا ميتملاا يعاد االسات الم عامم 
م عسا  )معكاد الدماسام  اإلضامة ا( لل  امم مبكامم ميرزهام تنما   دماسام  متفرقاا 2993مر ل جممعا اخلرطوم عمم اسست

يغاري متفرقاا  ه ل اا يتدم ب اا، يندام  يمعم اا اساممترا  يالساامنمما  يا مضارا  العمماا، يت ادب اساواد التعل م اا ل م ااداد 
اسكن ااا ل جماامال  تنم ااا اجملتماا . يتوساا  معكااد الدماساام  اإلضاامة ا ل مكمماال تعلاا   اليباامم يتنماا   الااديما  التدم ب ااا ي 

ل منت الديلومم  استوس ا يالعل م، يالتدم   اسكين خلرجيي التعل   الامنوش ال  ب  فاوهت  االلتحامع علتعلا   العام . يمكاا 
الائ  صاع  علاى كل ام  اجلممعاا األلارا ال  امم  اسعكد ل يدا ا سبع نم  ال رد اسمضي على اجملمال  اسكن ا يالتدم ب اا

ناام يالاائ تيااود كا  ااالا يث  ااا إبعااداد ال ااوا العمملااا الاائ تلاا، ا ت مجاام  الاابالد ل الت ااوم لماااًا ل جماامم الرعم ااا 
  االجتممع ااا ياإلعااالم يالعالقاام  العممااا. يعزدتد يت ااوم الدماساام  الاائ   اادمكم معكااد الدماساام  اإلضاامة ا ت ااوم ن 
كل ا عس  )كل ا الدماسم  الت ن ا يالتنمو ا( متنت دمجا البيملوم ول ن  جمن  ت ادب ديما  التعلا   اسساتمر استنوعاا 

م مسسااأ جممعااا اخلرطااوم )مركااا ترق ااا مداء معضاامء ه ئااا 2992ل كااق اجملاامال  الوساا  ا اسكن ااا يالتدم ب ااا. يل عاامم 
ئااا التاادم س يتاادم بك  علااى مكاامما  التعلاا   اجلااممعي تدم ساامً يحبااامً يندامً  التاادم س( يغاار  التسه ااق الييااوش ألعضاامء ه 

يلدمًا لل الا ياجملتما  ماب لاالم التعلا   اسساتمر. يمبام مد التسه اق مثنامء اخلدماا   ايق ل ها ا العصار ضاريم  ملحاا 
اخلااادمم  التدم ب اااا علاااى ل   ااا  الوظااام ي ة اااد ت اااوم اسركاااا عسااا  )مركاااا جممعاااا اخلرطاااوم للتااادم   است ااادم( ل  ااادم 

اسستوا األعلى ليق الت صصام  يالوظام ي السا مم التسه اق اليياوش للمعلما  مثنامء اخلدماا. كمام مد جممعاا اخلرطاوم 
 من س  مراكا ختصص ا للتعل   اسستمر ل معم  كل م  اجلممعا.

 املبحث الثالث: الدراسات السابق :
اقتصنادتت التعةلنيم مندحل اةينا  يف القنرن اةنادي والعشنرية ابإل نار  ، بعنوان: (10)(2012دراس  )آدم،  3-1

هدةأ ه ه الدماسا ن  التعرو على مهداو التعل   اسستمر مدا اا ام  ل ال ارد ااامدش يالع ار ب يديمه  لةلسودان.
معي للتعلااا   اسساااتمر ل التنم ااا يدياعاااي األلااا  ياال، يالتيمماااق ي نااال ييااا  التعلاا   النماااممي يالعم اااد االقتصاامدش ياالجتمااا

 يمعرةا آل م  ت و ر اسيات   م  التعل   اسستمر سواجكا  دت  األلف ا الاملاا.
اساااات دم البم ااااآ اساااانكج الوااااافي إلجااااراء الدماسااااا ياالسااااتبمنا كااااسدا  واااام، كماااام اساااات دم البم ااااآ مديا  ن صاااام  ا 

وااالأ الدماسااا لنتاام ج مةكاام: مد التعلاا   اسسااتمر لالسااتدالم. يتيونااأ ع نااا الدماسااا مااب لااخاء التعلاا   ياالقتصاامد. ت
ماادا اا اام  ليااب مد  عاااز م وماام  اإلنتاامج ي فعااق االقتصاامد يليااب مد سسااب نوع ااا اا اام  ي سااك  ل البناامء اجملتمعااي 
ياإلعااداد للعماااق ي فعااق آل ااام  ت ااو ر اسااايات   م  التعلاا   اسساااتمر. يقاادم البم اااآ توااا م  مةكااام ضااريم  االهتمااامم 
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م )ت ااوب نماا  اإلساانمد التعل مااي مااب لااالم معرةااا  مجاام  طااالا التعلاا   عااب يعااد يت اادب اخلاادمم  لتلب ااا تلاان 2022د، حممااد ااسااب، نشااراقا ممحاا (11)  

 اامجم ( مسملا دكتوماه كل ا اليي ا جممعا اخلرطوم.
معم  يكل م  الت ن اا الساعود ا يقادمهتم علاى م )يرامج التدم   التحو لي ل مراكا لدما اجملتم  يالتعل   اسستمر عجلم2020سمن، مسمما يب سل ممد،  (12)

 كل ا اليي ا، السوداد.  –   ح اسواءما ي   رجم  اسمسسم  التعل م ا( مسملا دكتوماه، جممعا مم دمممد اإلسالم ا 

 لتعل   اسستمر مدا اا م ، يتبين معم ري يطن ا للتعل   اسستمر يةح مؤا معمار  يمواكبا.ع
بعنوان: نقومي نظم اإلسناد التعةليمن  يف التعةلنيم عنة بعند يف اجلامعنات  (11)م(2011دراس  )حممد اةسة،  3-2

   عااب يعااد يت ااوب نماا  ندام  مراكااا هاادةأ الدماسااا ن  الوقااوو علااى جتريااا اجلممعاام  السااودان ا ل التعلاا السننوداني .
اإلسانمد التعل مااي مااب لااالم معرةااا  مجام  طااالا التعلاا   عااب يعااد يت ادب اخلاادمم  لتلب ااا تلاان اامجاام ، يالتعاارو 
علااى اس اايال  الاائ تواجاال هاا ا النااول مااب التعلاا  . اساات دمأ البم اااا اساانكج الوااافي ياسساات اس ااداين للممسساام  

دماساااا ااملاااا. مديا  الدماساااا االساااتبمنا ياس اااميال  يالااااتما  اس دان اااا. ع ناااا الدماساااا ماااب اسساااتكدةا، يكااا لن مااانكج 
( طملبااامً، يالع ناااا الامن اااا ماااب اإلدام ااا  ياألسااامت   م جر اااأ معكااا  ساااأ م اااميال . تواااالأ 272ال اااالا الدامسااا  )

اجلممعااام  الساااودان ا ال هتااات  يااانم  اإلسااانمد البم ااااا ن  نتااام ج مةكااام مد الااانم  اإلدام اااا استبعاااا ل التعلااا   عاااب يعاااد ل 
التعل ماااي، يمد ال ملااا  ستااامج ن  مسااامعدا  متعااادد ، يمنااال ال توجاااد مراكاااا لإلسااانمد التعل ماااي عجلممعااام  الساااودان ا 
الت ل د اا، ي نماام ال  سات    مركااا اإلسانمد التعل مااي عجلممعااا اسفتو اا ت اادب   ا  لاادمم  التعلا   اإلضاامل ياإلمشاامدش 

 ستمجكم الدامسود، يمد است دام التينولوج م ل التعل   عب يعد ل جممعا السوداد اسفتو ا سمعد ل ت و ر نما  الئ
اإلساااانمد التعل مااااي ة كاااام. يقاااادمأ البم اااااا توااااا م  مةكاااام ضااااريم  االهتماااامم عإلساااانمد التعل مااااي للتعلاااا   عااااب يعااااد ل 

 جمً م ي مً لت و ر نم  اإلسنمد التعل مي ل اجلممعم  السودان ا.اجلممعم  الئ تعمق ن ا النممم. قدمأ البم اا منوك
بعنننوان: بننرام  التنندريو التحننويةل  يف مراكننا  دمنن  اعتمننع والتعةلننيم املسننتمر  (12) م(2010دراسنن  )سننا ،  3-3

أ هااادة ابجلامعنننات وكةلينننات التقنيننن  السنننعودي  وقننندراا عةلنننخم جقينننؤ املواءمننن  بننن   رجنننات امل سسنننات التعةليميننن .
الدماسااا ن  التعاارو علااى قاادم  التاادم   التحااو لي الاائ تنفاا هم مراكااا لدمااا اجملتماا  يالتعلاا   اسسااتمر، ياألساابما الاائ 
دةعاااأ اجلممعااام  ياليل ااام  ن  طر كااام يالي اااي عاااب العواماااق الااائ تساااك  ل    اااح اسواءماااا يااا  مساااتوا لرجي كااام 

ئ تواجااال هااا ه الاااخامج التدم ب اااا ي د اااد آل ااام  تا اااد يم لاااوع  ساااوع العماااق الساااعودش، يالي اااي عاااب اسعوقااام  الااا
ةمعل تكاام. اساات دم البم ااآ اساانكج الوااافي اسسااحي يتواااق ن  نتاام ج مةكاام: مااب مهاا  مساابما طاار  ياارامج التاادم   
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(13) Svanstrom et al, 2008. Learning Outcomes for Sustainability Development in Higher 
Education, In International Journal of Sustainability in Higher Education, Vol – 9, No. – 3, 2008. 

)22) Dawe et al, 2005. Sustainable Development in Higher Education: Current Practice and Future 
Development. A Report for the Higher Education Academy, Nov. 2005 

م )ديم اليي ااا اسسااتمر  ل    ااح مسااملا يمهااداو جممعااا ال اارآد الياارب يالعلااوم اإلسااالم ا( جملااا جممعااا ال اارآد الياارب 2002ممحااد، زهااراء ممحااد، حممااد  (15)
 (.209-329)ص.ص:  9يالعلوم اإلسالم ا، العدد 

التحو لي ل اجلممعم  ياليل ام  الت ن اا الرغباا ل جتساري الف او  يا  جكام  التعلا   اإلعادادش يالتسه اق ييا  جكام  
توظ ااي، يمهاا  العوامااق الاائ تسااك  ل اسواءمااا هااو نشاارا  ال  اامل اخلاامص ل نعااداد الااخامج التحو ل ااا، ي   ااح التواةااح ال

ياا  جكاام  خت اا ن الااخامج ياإلعااداد لل ااوا العمملااا، ياسعوقاام  الاائ تواجاال هاا ه الااخامج تنم م ااا يممد ااا. يتوااالأ 
 التدم   التحو لي. الدماسا ن  عدد مب امل م  لاتد  ةمعل ا يرامج

بعنوان: رجننات الننتعةلم ألجننل التنمينن  املسننتدام  يف  (13)(Svanstrom et al, 2008دراسنن  ) 3-4
هدةأ ه ه الدماسا ن  اس ممنا ي   رجم  التعل  استضمنا ل نعالين )تبل س ييرشالونا( ما   رجام   التعةليم العايل.

( ل اسيسا ن سعرةاا مادا ITESM( ي)Washington DCالاتعل  ل يعاا اسعمهاد األمر ي اا ل ياشان ب )
ت ب اااح هااا ه اسعمهاااد ياجلممعااام  سااام يمد ل اإلعالنااا . ياعتماااد  الدماساااا معااام ري ت ااامق: التفياااري اسااانم ، مياااوان  
 اإلدما ، مكمما  ماق التفيري النمقد، عمم تغري ال دما ، التوااق، ياالجتمهام  يال ا  . تواالأ الدماساا ن  منال  وجاد
تواةااااح كباااااري ل  رجااااام  الااااتعل  ألجاااااق التنم اااااا اسسااااتداما السااااا مم ل جمااااام  اسعرةااااا ياإلدما  مااااا   رجااااام  الاااااتعل  ل 

 اإلعالن .
بعننوان: التنمين  املسنتدام  يف التعةلنيم العنايل املمارسنات اةالين   (14)(Dawe et al, 2005دراسن  ) 3-5

نطامم  عامم للتعلا   ألجاق التنم اا اسساتداما ل التعلا   العام  يكلان  هدةأ ه ه الدماسا ن  ت دب والتطوير املستقبةل .
للتحف اااا سا اااد ماااب الن ااامو  اااوم هااا ا اسوضاااول. للصاااأ الدماساااا ن  يجاااود تعر فااام  متعااادد  لالساااتداما يمفكومكااام، 

تداما نال منال لينكم  فا على اس ممكا الار  لل الا  وم اسوضاول. يمنال مغا  يجاود مال مام  نجيمي اا عاب ةوا اد االسا
هنملن ن مل ل اسعلومم  عب ت ب ح االستداما ل التصاوم الاوظ في. يمد الت ب اح اجل اد لنماوكج التعلا   ألجاق التنم اا 

 اسستداما  نبغي مد  نباح مب ةمعل ا ال الا يل س جمرد م ممكتك  ل قضمت الب ئا ا ل ا.
بينن  املسننتمر  يف جقيننؤ رسنال  وأهننداف جامعنن  القننرآن بعننوان: دور الرت  (15) م(2004دراسن  )حممنند أمحنند،  3-6

مب لالم التعر ي ااملا التعل   اسستمر ل اليي ا اإلسالم ا، يتعر فال ل اليي اا اسعماار ،  الكرمي والعةلوم اإلسالمي .
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اكاااا تااادم   ال ااابما الساااودان ا ل ضاااوء االجتمهااام  الييو اااا م )مسااامل   تنف ااا  يااارامج التعلااا   غاااري النماااممي ل مر 2991ع ااام حم، حمماااد اااام  حمماااد،  (16)

 ااد اا، مسملا ممجستري جممعا اخلرطوم.

، اسنمما العري ا لليي ا يالا مةا التعل   اسستمر ل جممم تعل   اليبمم، )ديم اجلممعم  ل السوداد ل التعل   اسستمر(، ل: 2919اغرييد، ممحد الا ب،  (17)
 يغداد.يالعلوم، 

ساكممم  ممسسام  التعلا   ينيراز الديم استنممي لل ممعم  عمس مً ينقل م مً يحمل مً ل التعل   اسستمر، ت شار  يتوضا ت ن
اسسااتمر ل جممعااا ال اارآد الياارب ي    اال ألهااداةكم. اساات دمأ الدماسااا اساانكج الوااافي ياالساات را ي، يراااد النتاام ج 
اسرتب ا علتعل   اسستمر ييافكم است را  مً ي ل لكم  لا الً ك ف امً يااوالً للنتام ج ي    امً لألهاداو. تواالأ البم ااا ن  

م: ممسسااام  التعلااا   اسساااتمر الااائ من اااسهتم جممعاااا ال ااارآد اليااارب شاااممكأ م اااممكا ةمعلاااا ل    اااح مساااملا نتااام ج مةكااا
اجلممعااا يمهااداةكم، يمد هااا ه اسمسساام  مهلااأ ةئااام  متعاادد  ل اجملتمااا  ل الدماساام  ال اارع ا يتعلااا   ال اارآد اليااارب 

ا اجملتمااا . ميااااأ الدماساااا إبن ااامء ما اااد ماااب يعلاااوم السااانا، هااا ه اسمسسااام  غرساااأ ال ااا   اإلساااالم ا ييظفتكااام خلدمااا
 ممسسم  التعل   اسستمر ينن مء كل ا لماا عل ملبم  عس  كل ا تنم ا اسرم  ياجملتم .

، بعننننوان: دراسننن  أسننناليو ننفينننل بنننرام  التعةلنننيم  ننن  النظنننام  يف مراكنننا (16) م(1991دراسننن  )عطنننا  ،  3-7
هاادةأ الدماسااا ن  التعاارو علااى مساامل   تنف اا   الرتبوينن  اةديثنن . ننندريو الشننباس السننوداني  يف جتننوء ا  اهننات

ياارامج التعلاا   غااري النمااممي ل مراكااا تاادم   ال اابما السااودان ا، يالوقااوو علااى ماادا ةمعل ااا تلاان اسراكااا ل نكسااما 
يمدا   ل اق  الفمقد الييوش مب ال بما اسكمما  الئ متيانك  ماب نجيامد ةارص العماق. اسات دم البم اآ اسانكج الواافي

اسضمود ل ةحمل األطري م  يالوث ح الرمس ا يميماع العمق الائ قادمأ ل الل امءا  ياساممترا  اخلمااا نا ه اسراكاا،  
ك لن است وا الدامس . يكمنأ مه  النتم ج: مد ه ه اسراكاا ت اوم ياديم ترياوش كباري ل تادم   ال ابما ماب الفمقاد 

 ما  تع نك  على العمق ممم عمجل م يلا الب ملا ل ق مل ال بما يمابحوا منت  .الييوش مب اجلنس  يتايده  مبكم
 بعنوان: التعةليم املستمر مناهجه وبراجمه،  ربن  اجلامعنات السنوداني . (17)م(1996دراس  )حممد عبد  ،  3-1

هدةأ الدماسا ن  مااد ياقا  التعلا   اسساتمر عجلممعام  يمعرةاا اسعوقام  الائ تواجال ت ب اح ها ا الناول ماب التعلا   ل 
اجلممعم  السودان ا. اتبعاأ البم ااا اسانكج الواافي ياالساتبمنا ياس ميلاا ال  صا ا كاسديا . تياود جمتما  البحاآ ماب 

ممعااام  دالاااق يال اااا اخلرطاااوم. ماااب مهااا  النتااام ج الااائ تواااالأ نل كااام طاااالا يطملبااام  مراكاااا الدماسااام  اإلضااامة ا عجل
الدماسااااا: قلااااا اليااااوادم اسمهلااااا العمملااااا ش جماااامم التعلاااا   اسسااااتمر، يالااااخامج ال خت  اااان يةااااح منك  ااااا تنمساااا  الفئاااام  

يت او ر ه ئام  اسستكدةا يعدم ماد م اان ا منمسبا لاخامج التعلا   اسساتمر. قادمأ البم ااا م ي ام  مةكام: االهتمامم 
 التدم س ل جممم التعل   اسستمر يخت  ن يراجمل على مسس ندام ا يعلم ا  د اا.



Journal of Human Development and Education for Specialized Research (JHDESR) Vo: 3, No: 2, 2017 

           

 
 
 

 

32 

Journal of Human Development and Education for Specialized Research 

 نعةليؤ الباحث  عةلخم الدراسات السابق : 3-9
تلت ي ها ه الدماسام  ما  الدماساا اامل اا ل اهتمامم معممكام علتعلا   اسساتمر نمام ل اجلممعام  )دماساا حمماد ااساب، 

( مي ل م اااااااامد ب ملاااااااارا )آدم، 2999(، )حممااااااااد عبااااااااد حم، 2002)حممااااااااد ممحااااااااد، (، 2020(، )ساااااااامن، 2022
( Dawe et al, 2005( ي)Svanstrom et al, 2008(. مماام دماساا )2991(، )ع ام حم، 2022

  ةلكمم عالقا مبمشر  م  الدماسا اامل ا ل اهتمممكمم علتعل   ألجق التنم ا اسستداما ل اجلممعام . يل اسنك  اا   ا
هاا ه الدماساام  تساات دم اساانكج الوااافي ة ماام تنفاارد الدماسااا اامل ااا عساات دام ال ر  ااا النوع ااا. كماام تتم ااا الدماسااا 
اامل ا مبحميلا مين التعل   اسستمر ل اجلممعم  مب مال  التنم اا اسساتداما جتاميعً ما  دعاو  ال ونسايو ل كلان، يها ا 

 .موضول ن   بحآ مب قبق  س  عل  البم اا
 املبحث الرابع: إجراءات الدراس  امليداني :

جممعاااا ل اخلرطاااوم  39 تياااود جمتمااا  الدماساااا ماااب اجلممعااام  الساااودان ا اايوم اااا يعاااددهم : عينننن  الدراسننن : 4-1
يالوالت ، التمم  البم اا منكم سأ جممعم  م رهم الر  س ل اخلرطوم. مت الت ممهم لسب كم ل التسسا س يل التعلا   

ياألكااااااخ عاااااادداً يطااااااالعً ياكتماااااامالً ل ين مهتاااااام األسمساااااا ا يهااااااي: جممعااااااا اخلرطااااااوم، جممعااااااا السااااااوداد للعلااااااوم  اسسااااااتمر
يالتينولوج اااام، جممعااااا مم دمماااامد اإلسااااالم ا، جممعااااا الن لاااا ، جممعااااا الاااااع   األزهاااارش يجممعااااا ال اااارآد الياااارب يالعلااااوم 

 اإلسالم ا.
 ا الئ هتات  يفكا  المامهر  يالي اي عاب ميعمدهام يااوالً ن  مكاخ اتبعأ الدماسا ال ر  ا النوع : منج  الدراس :4-2

قاادم مميااب مااب اسعلوماام  الصااح حا لفكاا  هاا ه الماامهر . يتنمساا  هاا ه ال ر  ااا النوع ااا موضااول البحااآ الاا ش  عتمااد 
 على  ل ق الوث ح يالس ال  الرمس ا لفك  الممهر  اسعن ا.

 ل اق اسضامود ياس اميال . علنسابا ألدا   ل اق اسضامود اطلعاأ  است دمأ الدماساا مداي : أدوات الدراس :4-3
البم اااا علااى مدي اام  التنم ااا اسسااتداما الاائ مااادمهتم اسنمماام  الديل ااا ي ااسد التعلاا   ألجااق التنم ااا اسسااتداما لتفع ااق 

مال : التنم ااا (.  ميلاأ الدماسااا  صار اجملامال  اسسااتكدةا علتعلا   يالتادم   ل ساابعا جما2022 – 2002ع اده )
االجتممع ااااا، التنم ااااا االقتصاااامد ا، الب ئااااا ياسااااوامد ال ب ع ااااا، تاااادم   معضاااامء التاااادم س ياسعلماااا  يالت صصاااام  اسكن ااااا 
األلارا، تنم ااا األسار  يالعمااق ياجلممعاا، التوج اال يالتا  ااي لعامم ألجااق اسسائول ا ياسواطنااا، نكساما مكاامما  يت ن اام  

 ا ألجق التنم ا اسستداما يالت و ر.يمعممو م صود ، يمش جممال  ملر 
عرضأ البم اا ه ه اجملمال  على مخسا حميم  مب اخلخاء ياس تصا  ل العلاوم الييو اا إلياداء الارمش  اوم  

ا مغتكم يمدا منمسبا مضموهنم للغر  ينع امء نسابا مئو اا ت د ر اا لياق منكام. ةيامد متوسان النسا  الائ  صالأ 



Journal of Human Development and Education for Specialized Research (JHDESR) Vo: 3, No: 2, 2017 

           

 
 
 

 

39 

Journal of Human Development and Education for Specialized Research 

 يه ا ل ت د ر البم اا  يس  اجملمال  قدماً منمسبمً مب الصدع. %19-12 عل كم اجملمال  تياي  ي 
ممااام علنسااابا لااااألدا  الامن اااا )اس ميلاااا( ة ااااد ط ر اااأ هااا ه اجملاااامال  علاااى مسااائو  التعلاااا   اسساااتمر عجلممعاااام   

ووام. اس اميال  ل اسستكدةا ل م ميال  ين مو معك   ووم سعرةا مدا م اممكتك  يارامج تعل م اا يتدم ب اا تنضاوش  
كق جممعا متأ على مستو  ، األعلى خيمل تدم   معضمء التدم س يال  مدا  اإلدام ا ياسكن ا، ياستوسان للماوظف  

 يالعممل  يممبم ال الا ياسرم  ياألسر .
 

 املبحث اخلامس: نتائ  الدراس :
م اااا اسساااتداما،  يمة اااا التعلااا   مجاااما اإلطااامم النمااارش علاااى سااامام الدماساااا األيم   اااآ ميضااات مفكاااوم التن 

اسساتمر ماادا اا اام  ل    ااح مهااداو التنم اا اسسااتداما. مماام ل الدماسااا اس دان ااا ة اد قممااأ البم اااا يتحل ااق مضاامود 
الوث اااح الااائ قااادمتكم ي ااادا  التعلااا   اسساااتمر عجلممعااام  يةاااح جمااامال  التنم اااا اسساااتداما السااابعا الااائ ع رضاااأ علااا ك  

 ه  ل نطممهم، ياجلدايم استتمل ا تب  نت  ا ه ا التحل ق ل كق جممعا مب اجلممعم  على  د .لتحد د مديام 
 

 ( يوضح التدريب في المستوى األعلى في جامعة الخرطوم1جدول )

 مركز جامعة الخرطوم للتدريب المتقدماسم المركز أو الكلية:       جامعة الخرطوماسم الجامعة: 

 المدة الزمنية المستهدفون البرامج والدورات المجـــاالت رقم

النموووووت اعي موووووا    يووووو    1

 ال نمية المس دامة

البحث العلم  للعلوت  الببيوة واليوحيةل البحوث العلمو  

للعلت  اإلنسانيةل البحث العلم  للعلت  ا ساسية والعلت  

 الهندسية ونظم الجتدة الشاملة

الم خييتن ف  

مس تى أ ضاء هيئة 

 ال دريس 

 )دورة مس مرة(

 سا ة 42-24

النموووووت اعي يووووواد   يووووو    4

 ال نمية المس دامة

إدارة المشوووووووواري ل دراسووووووووة الجوووووووودوى اعي يووووووووادية 

للمشرو اتل المشواري  الحديةوةل منظتموة المشو رياتل 

 العقتد وال فاوضل فن ال ستيق ومهاراته واس راتيجياته

الدورة التاحدة  إداريتن واي ياديتن

 سا ة 11-23

البيئة وميادر الةروة  حماية  2

 الببيعية

- - - 

توودريا ا سوواتاة والمدرسووين   2

وال خييوووووووووات المهنيوووووووووة 

 ا خرى

طرائووووق ال وووودريس الجووووامع ل تكنتلتييووووا ال علوووويم فوووو  

ل أساسوويات البحووث  قووتيمال وودريس الجووامع ل القيووا  وال

العلموووو ل اللإلووووة اإلنجليزيووووة كوووو  المسوووو تياتل اإلدارة 

البحةية العلميةل نظوم المعلتموات الجامعيةل ك ابة الترية 

 الجإلرافية

أ ضوووووووووواء هيئووووووووووة  -

ال وودريس بالجامعوواتل 

 داخ  وخارج الجامعة

 

 مخ يين -

ي ووووووووووووووراو   -

الكووووتر  مووووا 

 31-11بوووووووين 

 سا ة

 

 سا ة 21 -

ال علوويم لل نميووة  لووى مسوو تى   3

 ا سرة والعم  والجما ة

اللإلوووة اإلنجليزيوووة العاموووة  لوووى مسووو تيات أربعوووة مووون 

 أساس ل يب  الم تسطل الملكية الفكريةالمب دئينل 

 سا ة  31 ك  ا فراد والهيئات

 لك  مس تى

ال ت ية وال ةقيف العا   يو    6

المتاطنووووووووة والمسووووووووئتليات 

 والحقتق والتايبات

تببيقووات الحاسووت  فوو  مجوواعت  امووة م عووددة اب دائيووة 

 لك  ا فراد

مدة الدورة  ك  ا فراد

 التاحدة 

 سا ة 41-21
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مهووووارات وتقنيووووات إكسووووا    7

 وييم ومعارف

دورة تدريبيوووة لمعلمووو  ال علووويم العوووا ل إن ووواج البووورام  

ال عليمية المحتسوبةل معلمو  اللإلوة اإلنجليزيوة والكيميواء 

والرياضووووويات فووووو  المرحلوووووة الةانتيوووووةل اإلنجليوووووز  

والرياضيات والقيا  النفس  واإلدارة ال ربتية لمرحلوة 

 ا سا 

دورات خاصة 

ال عليم لمعلم  مرحلة 

 العا 

الدورة  

 التاحدة 

 سا ة 41-42

أخوووووووورى  يوووووووو  ال نميووووووووة   8

 المس دامة

 وووصج صوووعتبات الووو علمل ال ربيوووة الخاصوووةل اإل ايوووةل 

ال علوووويم يبوووو  المدرسوووو ل دورات م خييووووة لمعلموووو  

المرحلوووووة الةانتيوووووة وا سوووووا ل ال خبووووويط ال ربوووووت ل 

المتازنووةل تنميووة مهووارات موودير  الموودار ل مهووارات 

وتيووميم اعم حانوواتل القيووا ل اللإلووة اإلنجليزيووة إدارة 

 لألغراض الخاصة

معلم  ومدير  

ال عليم العا ل 

واإلنجليزية 

لألغراض الخاصة 

 حسا ال خيص

مدة الدورة 

 التاحدة 

 سا ة 41-31

 

 

 المرأة واألسرة وتنمية المجتمعمستوى  على التعليم والتدريب( يوضح 2جدول )

 التعليم المستمر –مركز الدراسات التقنية والتنموية اسم المركز أو الكلية:               جامعة الخرطوماسم الجامعة: 

 المدة الزمنية المستهدفون البرامج والدورات المجـــاالت رقم

النموووت اعي موووا    يووو  ال نميوووة   1

 المس دامة

ال أمينووات اعي ما يووةل إدارة الكووتاريل ر ايووة المعووتيينل 

ال عامووو  مووو  الظوووتاهر السوووالبة فووو  العمووو  محوووت ا ميوووةل 

 الميدان 

متظفت خدمة 

 اي ما ية

 ف رات م فاوتة

النموووت اعي يووواد   يووو  ال نميوووة   4

 المس دامة

السوووياحةل محاسوووبة البنوووتال السوووكرتارية ال نفيايوووةل  نظوووم 

 المرايعةل ك ابة ال قارير

 ف رات م فاوتة مهن وسيبة

حمايوووة البيئوووة وميوووادر الةوووروة   2

 الببيعية

الكيمياء ال شخيييةل كيمياء حيتيةل السصمة واليحة 

 المهنةل مسح أمراض حيتانات اليادر

 ف رات م فاوتة مهن وسيبة

تووووودريا ا سووووواتاة والمدرسوووووين   2

 - - - وال خييات المهنية ا خرى

ال علوووويم لل نميووووة  لووووى مسووووو تى   3

 ا سرة والعم  والجما ة

 ف رات م فاوتة ك  ا فراد  والشبا اليحة اإلنجابيةل ر اية البفتلة 

ال ت يوووة وال ةقيوووف العوووا   يوووو    6

المتاطنووة والمسووئتليات والحقووتق 

 والتايبات

 ف رات م فاوتة ك  ا فراد حقتق اإلنسانل ال ريمة

إكسوووا  مهوووارات وتقنيوووات ويووويم   7

 ومعارف

تببيقووات الحاسووت ل صوويانة الحاسووت ل تشووكي  الزيوواجل 

 ال تثيق والمك بات

 ف رات م فاوتة ا فرادك  

أخووورى  يووو  ال نميوووة المسووو دامة   8

 تبتيرية

اللإلووة العربيووة للنوواطقين بإليرهووال تريمووة م خييووةل كترسووات 

اللإلووووة اإلنجليزيووووةل منوووواه  البحووووث العلموووو ل إدارة الم سسووووات 

العصييووةل إدارة التبائيوواتل إدارة معسووكرات الصيئووينل ال أهيوو  

 وال يحيح اللإلت 

 ك  ا فراد

 وسيبةمهن 

 ف رات م فاوتة
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 لمستوى األعلى للتدريب( يوضح ا3جدول )

 وبناء القدراتلتدريب امركز سم المركز أو الكلية: ا               لسودان للعلوم والتكنولوجياجامعة ااسم الجامعة: 

 المدة الزمنية المستهدفون البرامج والدورات المجـــاالت رقم

 يووووو  النموووووت اعي موووووا     1

 ال نمية المس دامة

- - - 

النموووووت اعي يووووواد   يووووو    4

 ال نمية المس دامة

ييووادة مجمت ووات العموو ل تخفيووف وتنظوويم اإليووراءاتل 

ال خبووويط اعسووو راتيج ل تبوووتير المهوووارات القياديوووةل 

اإلدارة اإللك رونيةل تبوتير الموتارد البشوريةل الجودوى 

 اعي ياديةل تدريا المدربين

م خييتن وييادات 

إدارية داخ  وخارج 

 الجامعة

41 – 21 

 سا ة

حماية البيئة وميادر الةروة   2

 الببيعية

- - - 

تودريا ا سوواتاة والمدرسووين   2

وال خييووووووووات المهنيوووووووووة 

 ا خرى

دورات م قدمة ف : القيا ل ال حليو ل ال قوتيمل المنواه ل 

اع  مووادل الجووتدةل ال خبوويطل معووايير ال ميووزل تبووتير 

ال علووويم اإللك رونووو ل إ وووداد وتيوووميم ا داء المهنووو ل 

 الك ا  الجامع ...

أ ضاء هيئة  

 ال دريس 

41 – 21 

 سا ة

ال علوويم لل نميووة  لووى مسوو تى   3

 ا سرة والعم  والجما ة

- - - 

ال ت ية وال ةقيف العا   ي    6

المتاطنووووووووة والمسووووووووئتليات 

 والحقتق والتايبات

- - - 

إكسووووا  مهووووارات وتقنيووووات   7

 وييم ومعارف

مهوووارات ييوووادات  ليوووا وم تسوووبةل الووونظم الم بوووترةل 

ال حسووين المسوو مر لووألداءل إدارة ا زموواتل رفوو  كفوواءة 

 المتظفينل التعء ال نظيم ل تكنتلتييا ال دريا

 21 – 41 المتظفين

 سا ة

أخوووووووورى  يوووووووو  ال نميووووووووة   8

 تبتيرية المس دامة

دورة م قدموووة للم ووودربينل الووونظم الم قدموووة لل تصووويف 

معوايير ال ميوز الم سسو  والجوتائز التطنيوةل التظيف ل 

القيووادة اإلاوورافيةل ال خبوويط والريابووة الماليووةل هندسووة 

 العمليات اإلداريةل نظم المش ريات وال فاوض ..

ك  متضتع  أ ضاء هيئة ال دريس

 لى حده ما 

 11-8بين 

 سا ات

 

 المجتمعالمرأة واألسرة وتنمية مستوى  على التعليم والتدريب ( يوضح4جدول )

 معهد تنمية األسرة والمجتمعاسم المركز أو الكلية:                       سودان للعلوم والتكنولوجياجامعة الاسم الجامعة: 

 المدة الزمنية المستهدفون البرامج والدورات المجـــاالت رقم

النمت اعي موا    يو  ال نميوة   1

 المس دامة

الجامعووة ومراكووز ال ت يووة المج معيووةل نوودوات فوو  

ا ياليمل حماية البف ل يانتن المعايينل دورات فو  

 مجال رياض ا طفال

أثناء العا   النساء

 ف رات م قبعة

النمت اعي ياد   يو  ال نميوة   4

 المس دامة

دورات فووووووووو : تركيوووووووووا العبوووووووووترل تيوووووووووميم 

اإلكسستاراتل تيوني  من جوات ا لبوانل ال إلليوفل 

 الهنديةاك الةيا  بالخرز واإلبرة 

نساء وطص  وطالبات 

 ومشرفين ومشرفات

 11الدورة 

 أيا 

حمايووة البيئووة وميووادر الةووروة   2

 الببيعية

 يرية( 12مشروع المياه بقرى البان يديد )

 فترانة وهكيرية وأبت يرون

 مس مرة سكان القرى

تووودريا ا سووواتاة والمدرسوووين   2

 وال خييات المهنية ا خرى

)تأهي  معلمة تدريا معلمات رياض ا طفال 

الروضة(ل إدارة الروضةل تيميم ا لعا ل 

 معالجة مشكصت النبق وال خاطا لاو  اإل اية

معلمات رياض ا طفال 

 ومعلمات مرحلة ا سا 

أيا   11

 للدورة

ال علووويم لل نميوووة  لوووى مسووو تى   3

 ا سرة والعم  والجما ة

الخدمة التطنية  اإلرااد ا سر ل برام  م نت ة

 )منستبين(

 اهر للدورة



Journal of Human Development and Education for Specialized Research (JHDESR) Vo: 3, No: 2, 2017 

           

 
 
 

 

39 

Journal of Human Development and Education for Specialized Research 

ال ت يووة وال ةقيووف العووا   يوو    6

المتاطنوووووووووووة والمسوووووووووووئتليات 

 والحقتق والتايبات

 حماية البف ل يتانين حقتق ذو  اإل اية 

 معارض( –)ندوات 

 ف رات م قبعة نساء القرى

إكسوا  مهوارات وتقنيوات ويويم   7

 ومعارف

أيا  لك   11 النساء الدورات اإلن ايية سالفة الاكر

 دورة

أخرى  يو  ال نميوة المسو دامة   8

 بتيرلل 

مشووروع توودريا الخووريجين ود ووم الحاضوونات بالجامعووة 

بال عاون م  بنك يدة اإلسصم ل تحتل المعهود إلوى كليوة 

 وبال ال  إن اج برام  بكالتريت  ودبلت  ودراسات  ليا

الخريجين من الجامعات 

المخ لفةل مس قبصً ك  

المتاطنين والمتاطنات 

 بالقرى

 نتاتس 2

 ك  دورة اهر

 

 

 المستوى األعلى الجامعة في ( يوضح التدريب في5جدول )

 إدارة تعزيز قدرات أعضاء هيئة التدريساسم المركز أو الكلية:           أم درمان اإلسالميةجامعة اسم الجامعة: 

 المدة الزمنية المستهدفون البرامج والدورات المجـــاالت رقم

 يووووو  النموووووت اعي موووووا     1

 ال نمية المس دامة

- - - 

النموووووت اعي يووووواد   يووووو    4

 ال نمية المس دامة

تنميوووة الموووتارد البشوووريةل القيوووادة اإلداريوووةل ال خبووويط 

اعسوووو راتيج ل الجووووتدة الشوووواملةل توووودريا الموووودربينل 

 المناح  وإن اج النح 

 أيا  11-3 ك  الفئات

حماية البيئة وميادر الةروة   2

 الببيعية

- - - 

ا سوواتاة والمدرسووين  توودريا  2

وال خييوووووووووات المهنيوووووووووة 

 ا خرى

مهووووارات ال وووودريس ونظووووم ال علوووويم والبحووووث العلموووو  

والقوووودرات القياديووووة واإلداريووووة وال عاموووو  واعتيووووالل 

تكنتلتييوووا ال علووويمل ال قوووتيم والقيوووا ل اإلاوووراف  لوووى 

 طص  الدراسات العليال اع  ماد وضمان الجتدة

  41 – 11 أ ضاء هيئة ال دريس

 سا ة

ال علوويم لل نميووة  لووى مسوو تى   3

 ا سرة والعم  والجما ة

- - - 

ال ت ية وال ةقيف العا   يو    6

المتاطنووووووووة والمسووووووووئتليات 

 والحقتق والتايبات

المسئتلية اعي ما يةل البروتتكتعت واإلتيكيو،ل إدارة 

 الكهرباءل ا رافة اإللك رونية

لك  دورة مدة  متظفين وتقنيين

خاصة  لى 

 حده

إكسووووا  مهووووارات وتقنيووووات   7

 وييم ومعارف

أساسيات الحاست ل ال تييه واإلراادل مهوارات لإلتيوة 

ويووودرات مهنيوووةل ال ووودريس الفعوووالل تيوووميم البووورام ل 

 البرمجة اللإلتية العيبيةل مبادئ الييانة

لك  دورة مدة  متظفين وإداريين

خاصة  لى 

 حده

أخوووووووورى  يوووووووو  ال نميووووووووة   8

 تبتيرية المس دامة

لإلتيووة: فرنسوويةل روسووية وصووينيةل ال يووميم مهووارات 

الهندسوووو ل القوووودرات المهنيووووةل الهندسووووة الماليووووةل دورة 

 م قدمة ف  الحاست ...

لك  دورة مدة  متظفين وأساتاة

خاصة  لى 

 حده

 

 

 الدورات التدريبية التي أقامتها الكلية( يوضح 6جدول )

 كلية تنمية المجتمعسم المركز أو الكلية: ا                       أم درمان اإلسالميةجامعة اسم الجامعة: 

 المدة الزمنية المستهدفون البرامج والدورات المجـــاالت رقم

النموووووت اعي موووووا    يووووو    1

 ال نمية المس دامة

اإلرااد النفس  واعي ما  ل البحث اعي ما   

والعلت  اعي ما يةل إدارة الم سسات اعي ما يةل 

 اعي ما  ل منه  اإلسص  ف  البناء اعي ما  السلتا 

المتظفين والعاملين 

 ف  المحليات

 مدد مخ لفة

النموووووت اعي يووووواد   يووووو    4

 ال نمية المس دامة

إدارة التي،ل الجدوى اعي ياديةل تنمية المهارات 

 لصس ةمارل البيتع والمعامصت

 متظفينل طالبات

 كافة ا فراد

 مدد مخ لفة
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وميادر الةروة  حماية البيئة  2

 الببيعية

مفاهيم أساسية ف  البيئةل صحة البيئةل يضايا المتارد 

 الببيعيةل الشجرة وأهمي ها ف  البيئة اعي يادية

- - 

تدريا ا سواتاة والمدرسوين   2

وال خييووووووووات المهنيووووووووة 

 ا خرى

ال خبيط وك ابة ال قاريرل ال تاص  الفعال م  اآلخرينل 

 اإلنجليزيةثقافة فكريةل اللإلة 

 مدد مخ لفة متظفينل طالبات

ال علوويم لل نميووة  لووى مسوو تى   3

 ا سرة والعم  والجما ة

المظهر العا  من منظتر اي ما  ل دور المرأة ف  

ال نميةل ال إلاية والإلااءل محاضرات مراكز تنمية 

 المرأةل ال ربية الجمالية وتزيين المنزلل اليحة العامة

متظفاتل طالباتل 

 امةل مراكز المرأة 

 تنمية المرأة

 مدد مخ لفة

ال ت ية وال ةقيف العا   ي    6

المتاطنووووووووة والمسووووووووئتليات 

 والحقتق والتايبات

اإلسعافات ا وليةل الد تة والةقافةل دور الدين ف  

اإلصص ل المتاسم الةقافية والبرام  اإل صميةل الةقافة 

 اإلسصمية وتحفيظ القرآن

 كافة ا فراد

 المرأة مراكز تنمية

 مدد مخ لفة

إكسووووا  مهووووارات وتقنيووووات   7

 وييم ومعارف

 البص ل  تدريا يادة البص ل الدرو  المسجدية

 كافة ا فراد

 مدد مخ لفة

أخووووووورى  يوووووووو  ال نميووووووووة   8

 المس دامة تبتيرية

دورات فووووو  مجوووووال اليوووووحة العاموووووةل ال ربيوووووة الرياضووووويةل 

اإللك رونيوووةل الدراسوووات البيئيوووةل ال ربيوووة الجماليوووةل ا نشوووبة 

المشوووووورو ات ال نمتيووووووة اعي يوووووواديةل الدراسووووووات ل حديوووووود 

 اعح يايات

- - 

 
 الدورات التي يقوم بها مركز التنمية المهنية( يوضح 7جدول )

 مركز التنمية المهنيةاسم المركز أو الكلية:           القرآن الكريم والعلوم  اإلسالميةجامعة اسم الجامعة: 

 المدة الزمنية المستهدفون البرامج والدورات المجـــاالت رقم

النموووووت اعي موووووا    يووووو    1

 ال نمية المس دامة

 مس مرة يمي  العاملين بالجامعة دورة اللإلة اإلنجليزية المس مرة

النمووووووت اعي يوووووواد   يوووووو  ال نميووووووة   4

 المس دامة
- - - 

 - - - حماية البيئة وميادر الةروة الببيعية  2

والمدرسوين تودريا ا سواتاة   2

وال خييووووووووات المهنيووووووووة 

 ا خرى

 / دورة القيا  وال قتيم4/ دورة تبتير أداء ا س اذ الجامع  1
 / تيميم وتأليف الك ا  الجامع  2 

 / اللإلة الفرنسية / ال حلي  اإلحيائ 2

 أسابي  2 أ ضاء هيئة ال دريس

 أسبت ين

 أسبتع

ال علوويم لل نميووة  لووى مسوو تى   3

 ا سرة والعم  والجما ة

 دورة رف  القدرات اإلدارية -

 الدورة الح مية لقيم الجامعة ورسال ها -

 اللإلة اإلنجليزية -

 متظفين

 متظفين

 أسبتع

 أسبتع

ال ت ية وال ةقيف العوا   يو  المتاطنوة   6
 والمسئتليات والحقتق والتايبات

- - - 

إكسووووا  مهووووارات وتقنيووووات   7

 وييم ومعارف

 دورة ال ميز الم سس 

 المال  باس خدا  الحاسا اآلل دورة ال حلي  

 اإلدارات العليا

 طص 

 أسبتع

 أسبت ين

أخوووووووورى  يوووووووو  ال نميووووووووة   8

 تبتيرية المس دامة

 ال حلي  المال  باس خدا  الحاست  -

 ال حلي  اإلحيائ  -

 رف  القدرات اإلدارية -

 ورش  م  حتل تجار  تبتير القدرات -

 ورش  م  حتل مناه  البحث العلم  -

المحاسبتن 

 والميرفيتن

 طص  الدراسات العليا

 المتظفتن واإلداريتن

- 

- 

 سا ة 41

 سا ة 41

 سا ة 41

- 

- 
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 يبين دورات كلية المجتمع( 8جدول )

 كلية المجتمعسم المركز أو الكلية: ا                 القرآن الكريم والعلوم  اإلسالميةجامعة اسم الجامعة: 

 المدة الزمنية المستهدفون البرامج والدورات المجـــاالت رقم

النمت اعي ما    يو    1

 ال نمية المس دامة

- - - 

النمت اعي ياد   ي    4

 ال نمية المس دامة

- - - 

حمايووة البيئووة وميووادر   2

 الةروة الببيعية

- - - 

تووووووووودريا ا سووووووووواتاة   2

والمدرسووووووووووووووووووووووووووووين 

وال خييووات المهنيووة 

 ا خرى

برنووام  لوودورات  لميووة فوو  ال ربيووة وطوورق  -1

 تدريس القرآن وتجتيده

برنووام  محاضوورات نت يووة تعنووى بووال عريف  -4

بفئووووات المج موووو  وا نشووووبة ال وووو  تقوووود  إليهووووا 

 والتسائ  ل حقيق ذلك

دورات للعووووواملين بالم سسوووووات الحكتميوووووة  -2

 والنظامية

 معلمت مرحلة أسا  وثانت 

 هيئة تدريس يدد

 متظفتن

 امنسووووووووتبت اوووووووورطة الجموووووووووار

والجووووتازات والداخليووووة والسووووج  

 المدن 

( إلى 2من )

 ( أسابي 6)

ال علوووويم لل نميووووة  لووووى   3

مس تى ا سرة والعم  

 والجما ة

يمهتر التعيات من ا  يان  القتاف  الد تية للتعيات المخ لفة

 والمرأة والشبا  وييادات المج م 

 خصل ك   ا 

ال ت ية وال ةقيف العوا    6

 يوووووووووو  المتاطنووووووووووة 

والمسئتليات والحقوتق 

 والتايبات

 برنام  لمراكز تحفيظ القرآن للنساء -1

 ال عليم ا صل  -4

 محاضرات -2

 ربات البيتت

 يمهتر الميلين با حياء

 مس مر

 مس مر

إكسوووووووووا  مهوووووووووارات   7

 وتقنيات وييم ومعارف

 برنام  الخبابة واإل داد الد ت  -1

 برنام  إكسا  ال قتى -4

 ا ئمة والد اة

 وطالبات الجامعةطص  

  مال –فنيتن  –إداريتن 

دورات يييرة 

من أسبتع إلى 

 أربعة

 مستمرة
أخووورى  يووو  ال نميوووة   8

 المس دامة تبتيرية

- - - 
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 الدورات التدريبية التي يقوم بها مركز التطوير( يوضح 9جدول )

 

 مركز التطوير األكاديمي والمهنياسم المركز أو الكلية:            النيلينجامعة اسم الجامعة: 

 المدة الزمنية المستهدفون البرامج والدورات المجـــاالت رقم

النموووووت اعي موووووا    يووووو    1

 ال نمية المس دامة
- - - 

النمووووووت اعي يوووووواد   يوووووو  ال نميووووووة   4

 - - - المس دامة
 - - - حماية البيئة ومصادر الثروة الطبيعية  2
األسدددداتاة والمدرسددددي   تددددر    2

والتخصصددددددددددددددا  الم  يددددددددددددددة 
 األخرى 

التعلدددديل والددددتعلللج ت  ولوليددددا المعلومددددا ج اللددددودةج 
اللغددة اج للية ددةج الوحددش وال لددر العلمدد ج التدددر   

 والتطو رج اجدارة العليا

 ساعة 21 أعضاء هيئة التدر س

ال علوويم لل نميووة  لووى مسوو تى   3

 ا سرة والعم  والجما ة
- - - 

التوعيددة والتثفيددع العددال أللددن المواط ددة   6
 والمسئوليا  والحفوق والوالوا 

- - - 

إ سدددددددا  م دددددددارا  وتف يدددددددا    7
 وقيل ومعارف

اجدارا  العليا والمتوسطة  تحديد االحتيالا  التدر بية
 وال ليا  واجدارا 

 ساعة 43

أخووووووورى  يوووووووو  ال نميووووووووة   8

 المس دامة تبتيرية
- - - 

 

 

 

 الدورات التدريبية التي تقدمها كلية تنمية المجتمع( يوضح 11جدول )

 

 كلية تنمية المجتمعسم المركز أو الكلية: ا                   النيلينجامعة اسم الجامعة: 

 المدة الزمنية المستهدفون  البرامج والدورات المجـــاالت رقم
ال مو االلتماع  أللدن الت ميدة   1

 المستدامة
 أل ر 6 حملة ل ادة سودا ية ثا وية ت مية الملتمع )دبلول(

ال مو االقتصادي أللن الت ميدة   4
 المستدامة

الطواعددددددددددة علدددددددددد  الفمددددددددددا ج الخياطددددددددددة 
 والتفصينج التطر ةج الة  ة والتلمين

 ف دقة وف  الط   )دبلول(

  ساء حملة ل ادة ثا وية سودا ية
 

  ساء حملة ل ادة ثا وية سودا ية

 أل ر 2
 
 أل ر 6

 أل ر 2  ساء حملة ل ادة ثا وية سودا ية الثفافة البيئيةج الصحة العامة ومصادر الثروة الطبيعيةحماية البيئة   2

تووودريا ا سووواتاة والمدرسوووين   2

 وال خييات المهنية ا خرى
- - - 

التعلددددديل للت ميدددددة علددددد  مسدددددتوى   3
 األسرة والعمن واللماعة

دراسا  ج سا  قدرا  ف : الحلويا ج 
ر اض األطفالج الخط العرب ج الحاسو ج 

أعمال يدويةج رسل عل  الةلاجج علل ال فس 
 التربويج االقتصاد الم ةل 

 ل ر ل ن دورة كن األفراد
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التوعية والتثفيع العال أللدن المواط دة   6
 والمسئوليا  والحفوق والوالوا 

اللغددددددة اج للية ددددددةج الثفافددددددة اجسدددددد ميةج 
 الحاسو ج الغااء والتغاية

 أل ر 6 – 2 كن األفراد

إ سدددا  م دددارا  وتف يدددا  وقددديل   7
 ومعارف

التربيدة اللماليددةج فدد  الددديكورج الدراسددا  
 اجس ميةج الف  التلكيل ج السياحة

 أل ر 6 – 2 كن األفراد

أخووووورى  يوووووو  ال نميووووووة المسوووووو دامة   8

 تبتيرية
- - - 

 

 

 

 

 الدورات التدريبية التي يقدمها المركز لمنتسبي الجامعة بين( ي11جدول )

 

 

 إدارة تنمية الموارد البشريةاسم المركز أو الكلية:      الزعيم األزهريجامعة اسم الجامعة: 

 المدة الزمنية المستهدفون البرامج والدورات المجـــاالت رقم

النموووووت اعي موووووا    يووووو    1

 ال نمية المس دامة

 البرمجة اللإلتية والعيبية وتبتير الاات 

 السصمة اليحية والمهنية

 البيئ  وم بلبات ال نميةالتض  

 ييادات  ليا

 هيئة تدريس وكليات طبية

 مخ يتن

 سا ة 41

 سا ة 41

 سا ة 14

النموووووت اعي يووووواد   يووووو    4

 ال نمية المس دامة

 إ داد مشاري  البحتي وفن متاصفات الجتدة

 الرضا التظيف  وأثره  لى أداء العاملين

 المحاسبة اإللك رونية

 ا ساتاة وال قيين

 العمال

 المحاسبتن

 سا ات 8

 سا ات 8

 سا ة 41

حمايووووووة البيئووووووة وميووووووادر   2

 الةروة الببيعية

- - - 

تدريا ا سواتاة والمدرسوين   2

وال خييووووووووات المهنيووووووووة 

 ا خرى

 اإل ص  والعصيات العامة والمراسيم

 ال تاص  الداخل  حتل اعس راتيجية

 ال حلي  اإلحيائ  دورة م قدمة + الجتدة

 ل ريية ا داء ا كاديم الدورة ا ساسية 

 إداريت ومتظف  اإل صم 

 أ ضاء هيئة تدريس

 ومتظفين

 أ ضاء هيئة تدريس

 ومتظفين

 الجدد  دريسالأ ضاء هيئة 

 سا ة 41

 سا ات 8

 سا ة 14

 سا ة 21

ال عليم لل نميوة  لوى مسو تى   3

 ا سرة والعم  والجما ة

 تإليير الةقافة الإلاائية

 إدارة التي،

 العم  المك ب اإلتيكي، ف  

 متظفين ومتظفات

 متظفين وغيرهم

 سكرتارية

 سا ة 41

 سا ة 14

 سا ة 14

ال ت ية وال ةقيف العا   ي    6

المتاطنوووووووة والمسوووووووئتليات 

 والحقتق والتايبات

تنمية اعتجاهات اإليجابية ل بتير العم  

 اإلدار 

 إدارة ا زمات وتبسيط اإليراءات

 يتانين الخدمة المدنية

 متظفين

 مشرفت البص  ومتظفين

 متظفين

 سا ة 14

 سا ات 8

 سا ات 2

إكسوووا  مهوووارات وتقنيووووات   7

 وييم ومعارف

 اللإلة اإلنجليزية

 مهارات مس خدم  المكاتا ا مامية

 اعس شعار  ن بعد

 متظفتن من وحدات مخ لفة

 الحر  الجامع 

 أ ضاء هيئة تدريس

 سا ة 21

 سا ة 14

 سا ة 41

أخووووووورى  يووووووو  ال نميوووووووة   8

 المس دامة تبتيرية

 مهارات اعب كار وال فكير اإلبدا  

 إ داد وصياغة تقارير ا داء اعس راتيج 

 دورة تدريا المدربين

 ال نب  اعس راتيج 

 متظفين

مخ يت الجتدة 

 واعس راتيجية

 بعض أ ضاء هيئة ال دريس

 كلية  لت  الحاست 

 سا ة 14

 سا ة 14

 سا ة 21

 سا ة 14
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 التدريب في المستوى القاعدي( يوضح 12جدول )

 العلوم الحضرية بالتعاون مع تنمية المجتمع في السودان المفتوحةسم المركز أو الكلية: ا     الزعيم األزهريجامعة اسم الجامعة: 

 المدة الزمنية المستهدفون  البرامج والدورات المجـــاالت رقم
 ساعا  6 ’المرا تدر بية ف  ملال حماية المرأةدورا   ال مو االلتماع  أللن الت مية المستدامة  1
 ساعا  9 المرأة والرلن دورا  ف  ملال ة ادة الدخن ال مو االقتصادي أللن الت مية المستدامة  4

 - - - حماية البيئة ومصادر الثروة الطبيعية  2

تووودريا ا سووواتاة والمدرسوووين   2

 وال خييات المهنية ا خرى
 أسبوع كافة أفراد الملتمع التعليل التف  تدر   مدربي  ف  ملال 

التعلددددديل للت ميدددددة علددددد  مسدددددتوى   3
 األسرة والعمن واللماعة

 ل ر إل   2 كافة أفراد الملتمع تعليل الفراءة وال تاوة محو أمية
 ل ور 6

التوعية والتثفيع العال أللدن المواط دة   6
 والمسئوليا  والحفوق والوالوا 

واجرلدداد محاضددرا  فدد  ملددال التوعيددة 
 الملتمع 

 ساعا  2 كافة أفراد الملتمع

إ سدددا  م دددارا  وتف يدددا  وقددديل   7
 ومعارف

ل ر إل   كن األفراد دورا  تدر بية ف  ملال الحاسو 
 ل ر  

أخوووووورى  يوووووو  ال نميووووووة المسوووووو دامة   8

 تبتيرية
 مستمر المرأة المعاقة تعليل المرأة المعاقة )كن اجعاقا (

 
 أهم نتائ  الدراس :

 الدماسا ل نجميتكم على األسئلا النتم ج امت ا:   أ  
التنم ا اسستداما عمل ا مستمر   تل مهم اإلنسمد لتنم ا مكمماتل مب لالم التعل   اس  ن الستاممم ماوامده ل نطامم  .2

  تنمس  م  ظريةل الاممن ا ياسيمن ا.
 التعل   دعمما مسمس ا ل    ح مهداو التنم ا اسستداما. .2
 سستمر مدا اا م  مة ا كبري  ل    ح التنم ا اسستداما.للتعل   ا .3
مراكااااا يكل اااام  التنم ااااا اسسااااتمر  ل اجلممعاااام  السااااودان ا اسسااااتكدةا تن ااااا ديماً مكماااامً ل التعلاااا   ألجااااق التنم ااااا  .2

 اسستداما كقٌّ  س  ظريو التسس س يالت صمل يالرسملا ياألهداو.
ل اجلممعاام  السااودان ا اسسااتكدةا تضاا  ل  اامً يياارامج مساات بل ا متنوعااا  مراكااا يكل اام  ينداما  التعلاا   اسسااتمر .2

 لت و ر مدا كم ل التدم   يالتعل   اسستمر ألجق التنم ا اسستداما.
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 التوصيات:
 تواي البم اا عمي:

 تداما. ما د مب االهتممم يت و ر التعل   اسستمر ل اجلممعم  السودان ا ألجق    ح مهداو التنم ا اسس .2
مد تا اااد اجلممعااام  ماااب اساااتعداداهتم لت اااو ر مراكاااا يكل ااام  ينداما  التعلااا   اسساااتمر ل اجلممعااام  ألجاااق التنم اااا  .2

 اسستداما ل     اجملمال  ياسستوت .
مد تساااعى اجلممعااام  لتوث اااح العالقااام  مااا  اسنممااام  األمم اااا للمسااامةا ل متو اااق تنف ااا  ل ااان ييااارامج الت اااو ر ل  .3

 سستمر ألجق التنم ا اسستداما. التعل   ا
 مد تركا اجلممعم  مكار على ت و ر كل م  اجملتم  للنكو  علتعل   اسستمر . .2
 

 املراجع:
(، ل جملاااا العلاااوم اقتصااامدت  التعلااا   مااادا اا ااام  ل ال ااارد ااااامدش يالع ااار بم، )2022آدم، عصااامم الاااد ب ير ااار ،  -2

 (.73-37اإلسالم ا، )ص.ص: ، جممعا مم دمممد 23الييو ا، العدد 
م، الديم الوظ في لعضو ه ئا التادم س ل اجلممعام  األمدن اا، مساملا دكتاوماه غاري 2991ااراشا، حممد عبود موسى،  -2

 من وم ، جممعا اخلرطوم، السوداد.
3- Delors & Colleagues, 1995. Report of the Information on Education for Twenty One Century. 

UNESCO, 1-18. 
، التادم   األساس ياسبامدئ، سلسالا مكامما  ت او ر األداء التادم ،، اليتاما األيم، 2002حممد، عباد الغاين  ساب  -2

 .29ال مهر ، مركا ت و ر األداء يالتنم ا، ص: 
 www.ccaa.gov.e.g/.../sustain_def.aspقما األم ، الخاز ق  -2
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http:/www.al.sharq.com/news/details/181836#.VGSW7HBmg6Y 
، الاااارت ، ميتبااااا الرشااااد، اليي ااااا اسسااااتدلازتد ، مصاااا فى عبااااد ال اااامدم يآلااااريد، ةصااااوم ل اجتممع اااام  اليي ااااا،  -1

 .219م، ص2002
 م.2002، ت ر ر جلنا التنم ا اسستداما عمما مب مجق التنم ا اسستداماالتعل   يالتوع ا الال ونسيو:  -9

 مرج  سميح. -20
م )ت وب نم  اإلسنمد التعل مي ماب لاالم معرةاا  مجام  طاالا التعلا   عاب يعاد 2022حممد ااسب، نشراقا ممحد،  -22
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