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الحاج آدم  :ال بد من منح األستاذ الجامعي حقوقه ليطلع بدوره التعليمي الوطني
رئيـ�س االحتـاد املهنـي يـ�ؤكـد �أهميـة دور الأ�ستـاذ اجلـامعـي يف تطـويـر املجتمـــع

تعهد الدكتور احلاج آدم نائب رئيس اجلمهورية اهتمام الدولة بالتوصيات
التي خرج بها مؤمتر قضايا االستاذ اجلامعي .جاء ذلك لدى مخاطبته اجللسة
االفتتاحية ملؤمتر قضايا االستاذ اجلامعي والذي نظمه االحتاد املهني العام
الساتذة اجلامعات واملعاهد العليا بالسودان بالتعاون مع النقابة العامة
مبؤسسات التعليم العالي والتي عقدت برعاية نائب رئيس اجلمهورية صباح
امس بقاعة مركز الشهيد الزبير محمد صالح للمؤمترات وقال ان هذا املؤمتر
يعقد ملناقشة قضايا هامة وان حضور هذا الكم الهائل من االساتذة يدل على
اهمية قضايا االستاذ اجلامعي ولذلك يجب ان نهتم بتوصيات هذا املؤمتر
النها جاءت من اهل االختصاص ولذلك سنولي هذه التوصيات اهتماما بالغا
وتدرس عبر مؤسسات الدولة.
وشدد د .آدم على اهمية البحث العلمي في مجال التخطيط وفي كل مجاالت
احلياة واضاف ان العلماء ال يحتاجون االستئذان من احد وكل واحد ميكن ان
يقدم رؤيته العلمية واننا كدولة سنأخذ تلك الرؤى التعليمية اذ انه ال نتقدم اال
بالبحث العلمي ،ودعا القطاع اخلاص بدعم البحث العلمي وقال يجب ان يعتمد
على نتائج البحث العلمي وذلك من خالل تعاون القطاع اخلاص مع مؤسسات
التعليم العالي وان املجتمع باكمله يجب ان يهتم بالبحث العلمي واضاف يجب
ان تتم ترجمة التوصيات التي خرجت بها املؤمتر على ارض الواقع وقال يجب
ان يحقق االستاذ اجلامعي ما يريد حتى يسهم في العملية التعليمية
وبالتالي يسهم في قيادة البلد واضاف ان الدولة تنتظر من االستاذ اجلامعي
الكثير الن كل حتد امامنا يعتبر من مسؤوليتنا جميعا وميكن ان تنفذ عبر
ال��رؤي��ة العلمية وعبر املؤسسات املختلفة وام��ن على اهمية منح االستاذ
اجلامعي استحقاقاته وحقه ،ودعا على اهمية معاجلة اخللل الذي نتج عن
هجرة االساتذة واكد ان الدولة ستولي اهتماما بهذا املوضوع.
اكد أ.د .عمر محمد توم رئيس االحتاد املهني ألساتذة اجلامعات أهمية دور
األستاذ اجلامعي ومساهمته الفعالة في تطوير املجتمع وحتقيق التنمية
املستدامة ،قائ ً
ال إن بصمات األستاذ اجلامعي واضحة في احلراك السياسي
واالقتصادي واالجتماعي.
جاء ذلك خالل مخاطبته ملؤمتر قضايا األستاذ اجلامعي الذي نظمه االحتاد
بالتعاون مع النقابة العامة للعاملني بالتعليم العالي ،وذل��ك مبركز الشهيد
الزبير للمؤمترات حت��ت شعار (األس��ت��اذ اجلامعي رائ��د التغيير والتنمية
املستدامة) برعاية الدكتور احلاج آدم نائب رئيس اجلمهورية وذلك في الرابع
عشر من ديسمبر.
وق��ال أ.د .عمر إن األستاذ اجلامعي ظل يشارك بفاعلية في تطوير املجتمع
ويعمل علي ترقية سلوكه احلضاري والثقافي والعلمي وان الكليات املتخصصة
ساهمت في حتقيق تطوير مؤسسات الدولة واملجتمع وأوجدت نهضة حديثة
في كل املجاالت.
وأضاف ان البحث العلمي يتطلب معلومات وهيئة تعليمية موهوبة ومعرفة
عالية وان��ه الب��د من ان يكون هيئة التدريس من حملة الدكتوراة للنهوض
بالتعليم والتطوير املستمر للمادة العلمية وإدارة األبحاث بصورة صحيحة،
مشيرا الي أن تطور الدول كان بفضل التعليم واالهتمامات باملعايير األكادميية،
داعيا اساتذة اجلامعات الي ضرورة االهتمام بالتدريب والتاهيل الذاتي جلهة
اداء الرسالة كاملة.
وأشار عمر الي ان هجرات األساتذة انعكست سلبا علي املجتمع وأثرت في
سياسات التعليم العالي ،داعيا ال��ى مزيد من االهتمام باألستاذ اجلامعي
واالستجابة ملتطلباته ،مبينا أن االحت��اد انشأ مركز للتطوير العلمي ومجلة
البحث العلمي وبيت خبرة لالستفادة من جتارب وخبرات األستاذ اجلامعي
بجانب منبر جامعي ،فيما سعي بالتعاون مع النقابة علي تقدمي خدمات متمثلة

د .احلاج �آدم يو�سف
في متليك أجهزة حاسوب وسيارات ودار لالحتاد وتأمني األساتذة عبر صندوق
التامني وذلك بعد سن املعاش.
من جانبه اوضح ياسر محمد أحمد رئيس النقابة العامه لعمال التعليم العالي
إن األستاذ اجلامعي يواجه قضايا كبيرة ينغبي إيجاد طرق ملعاجلتها فضال
عن احلقوق مالية ،داعيا الي رفع سن املعاش الي  65مؤكدا ان استقرار التعليم
العالي هو أساسي لقضية اخلدمة املدنية.
ودع��ا البروفيسور حسن عباس حسن رئيس احت��اد اجلامعات السودانية
احلكومة ان تعطي أولوية لقضايا التعليم بتخصيص نسبة مقدرة من الدعم
اإلجمالي للدولة للتعليم مشيرا الي ان هجرة األستاذ اجلامعي تفقد البالد
كوادر وخبرات متميزة مما يؤثر علي جودة التعليم العالي ويجب العمل علي
معاجلة هذه القضية وإيجاد بنية جاذبة لألستاذ اجلامعي بالبالد.
ودعا احلكومة الي الوقوف مع االحتاد حتي يرتقي األستاذ اجلامعي وإعادة
مكانته في اجلامعات وحتسني الوضع األكادميي.
وهنأ أ.د .خميس كجو وزير التعليم العالي والبحث العلمي الشعب السوداني
بتكوين اجلمهورية االولى .وقال ان هذا املشروع االنساني يتركز على العلم
والعلماء ويجب ان يبني السودان على القيم االسالمية والبد من تقدير العلماء
ويجب ان يكونوا في املقدمة وحيا الشعب السوداني الذي صبر رغم كل الصعاب
والتحديات ودعا الى اهمية االهتمام بالتعليم العالي والبحث العلمي واالستاذ

تصور
تشكيل لجنة إلعداد دراسة ووضع
ُّ
إلنشاء كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات
التطور وتلبية احتياجات
في إطار سعي اجلامعة نحو
ُّ
مطلوبات املجتمع واإلسهام
في تخريج كوادر تعنى بتقنية العصر ،أصدر أ.د إبراهيم
ن��وري��ن إب��راه��ي��م م��دي��ر ج��ام��ع��ة ال��ق��رآن ال��ك��رمي والعلوم
اإلسالمية قرا ًرا قضى بالتالي :
تصور إلنشاء كلية
ووضع
أو ًال ُ -تشكل جلنة إلعداد دراسة
ُّ
علوم احلاسوب وتقانة املعلومات  ،من التالية أسماؤهم :
 -1د .يحيى حامد مصطفى  -عميد كلية العلوم اإلدارية
رئيسا
ً
 -2د .السماني عبد املطلب أحمد عميد كلية احلاسوب
بجامعة النيلني -عضوً ا
 -3د .ن��ورال��دي��ن عبد ال��رح��م��ن ن��ورال��دي��ن  -عميد كلية
احلاسوب بجامعة العلوم والتقانة  -عضوً ا
 -4د .محمود أحمد علي  -نائب عميد كلية العلوم الرياضية
 عضوً ابجامعة اخلرطوم
 -5د .سيف الدين فتوح عبد الرحمن  -عميد كلية اإلمارات

نور
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اخلاصة  -عضوً ا
 -6أ .خالد محمد موسى  -رئيس قسم نظم املعلومات
بكلية العلوم اإلدارية  -عضوً ا ومقر ًرا
عضوً ا -7أ .ياسر محمد محمد أحمد
 -8أ .علي الطيب محمد عبد الرحيم
 عضوً اتصور يشمل
ووضع
دراسة
بإعداد
اللجنة
تختص
ثان ًيا -
ُّ
مقترح الهيكل واخلطة الدراسية ومفردات اخلطة واملنهج
وأي أشياء أخرى ضرورية مبا يتفق ورسالة اجلامعة .
ثال ًثا  -تصطحب اللجنة جت��ارب الكليات املشابهة في
الداخل واخلارج .
راب��عً ��ا  -تستعني اللجنة مب��ن ت���راه معي ًنا لها ف��ي أداء
مهمتها .
خامسا  -تباشر اللجنة عملها ف��و ًرا و ُت ِ
قدّم تقريرها في
ً
موعد أقصاه ثالثة أشهر
من تأريخه .

هيئـــة التحــــرير :
حممـــد جعفـــر نــايــل
�سامر عو�ض ال�سـيد مـالك
ق�سمــــة �أحمــــد خليفــة
نهى حــامد عبد الرحمن

�أ.د .خمي�س كجو كندة

تشكيل لجنة إلعداد دراسة
تصور إلنشاء كلية ألصول الدين
ووضع ُّ
في إطار سعي اجلامعة للتطوير وترقية برامجها
التعليمية وتوسعها مبا يخدم أهداف رسالتها أصدر
أ.د إبراهيم نورين إبراهيم مدير جامعة القرآن الكرمي
والعلوم اإلسالمية قرا ًرا قضى بالتالي :
تصور إلنشاء
أو ًال ُ -تشكل جلنة إلعداد دراسة ووضع
ُّ
كلية ألصول الدين باجلامعة من التالية أسماؤهم :
رئيسا
		
 -1د .صديق محمد املقبول
ً
عضوا
 -2أ.د.محمد زين الهادي العرمابي
ً
عضوا
 -3أ.د .عبد الله عبد احلي أبو بكر
ً
 عضو ًا		
 -4أ.د .الفاحت احلبر عمر
 عضواً -5د .مختار عطا املنان علي الفكي
ومقر ًرا
عضوا
		
 -6د .عبد الله موسى يعقوب
ً
عضوا
		
 -7د .عثمان محمد حامد العالم
ً

مقــــر ال�صحيفـــة
الت�صحيــح اللغــوي:

د .خالد عبد اهلل علي

اجلامعي وتساءل ملاذا ال يستمر االستاذ اجلامعي في اخلدمة باجلامعات حتى
السبعني من عمره وجاء ذلك خالل مخاطبته اجللسة اخلتامية للمؤمتر.
واض��اف أ.د .كجو ان لالستاذ اجلامعي قضية منها قضايا البحث العلمي
وخ��دم��ة املجتمع ،ودع��ا ال��ى تكرمي ه��ؤالء العلماء ومنح حقوقهم وترجمة
التوصيات التي خرج بها هذا املؤمتر.
واجلدير بالذكر ان أ.د .جاد الله عبد الله نائب رئيس االحتاد املهني الساتذة
اجلامعات واملعاهد العليا قد استعرض التوصيات التي خرج بها املؤمتر.
أوض��ح الدكتور عمر محمد ال��ت��وم الشامي رئيس اإلحت���اد املهني الساتذة
اجلامعات السودانية أن اإلحتاد الذي مت تكوينه مؤخرا يسعي حاليا لوضع
ميثاق الشرف املهني الذي يشمل مهام وواجبات االستاذ اجلامعي
واكد الدكتور الشامي اهتمام االحتاد بالقضايا التي تواجه العاملني في التعليم
العالي والبحث العلمي وذلك في مسعي لالحتاد الستقرار العمل األكادميي
وتوفيق اوض��اع اساتذة اجلامعات الي جانب االهتمام بالدورات التدريبية
وتقدمي معينات البحث العلمي .
وم��ن جانبه ق��ال الدكتور الواثق عطا املنان عضو اإلحت��اد أن اإلحت��اد يأمل
في حتسني أوض��اع أساتذة اجلامعات والتواصل مع اإلحت���ادات اخلارجية
والداخلية بحشد طاقات أساتذة اجلامعات في خدمة املجتمع والتنمية في
البالد.

�أم درمان �شارع املوردة
ت 86/450018 /

E-mail:c.m.training@hotmail.com

عضوا
 -8د .صالح موسى محمد العقاد
ً
عضوا
 -8أ .املكاشفي الشيخ الزبير جاد الله
ً
عضوا
		
 -9أ .محمد نور موسى علي
ً
ث��ان� ًي��ا  -تختص اللجنة بتحديد أه����داف الكلية
واقتراح هيكلها واخلطة الدراسية ومفردات اخلطة
وامل��ن��اه��ج وأي أش��ي��اء أخ���رى ض��روري��ة مب��ا يتفق
ورسالة اجلامعة .
ثال ًثا  -تصطحب اللجنة معها جت��ارب اجلامعات
النظيرة في الداخل واخلارج .
رابعً ا  -تستعني اللجنة مبن تراه معي ًنا لها في أداء
مهمتها .
خامسا  -تباشر اللجنة عملها فو ًرا و ُت ِ
قدّم تقريرها
ً
مل��دي��ر اجل��ام��ع��ة ف��ي ف��ت��رة أق��ص��اه��ا ث�لاث��ة أش��ه��ر من
تأريخه .

اجلمـــــــع الإلكرتوين

و الإخــراج الفــــني

الطـــابعــــون :

دار جامعـــــــــة
القر�آن الكرمي للطباعة

