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 دور التعليم العالي في التنمية
 بالجامعات السودانية أنموذجًا  «المجتمع»كليات 

 (*) جمذوب مبارك دمحم علي دكتورالاألستاذ 
 الدكتور الرشيد إمساعيل طاهر

صببت ا رأببحتأى ابهببا  كبريببلى اتببو  اببا رأعبببره راببون    بتلألكببل رأ ببر  ر  ببل      بريبب   ن ببو أ
رالابفبل  دوجبة  رختذ كذر رالكبريلى أش لاًل خمبافة نفق منلكج فاعبفةة مبدبو،ىا ر مبحت رابذ  جعببر  

راشبحت ةة نتقلاةبوكل  ألف ر  ل ةة اب قةبق ارابلا نفبق محت دةب بلأدل  كلرادريل  اا تزنجوصرب رأحتأى ن 
 .ا نألف   وألال  اا رأشلألاة رافل اة يف تنريةة  بريد لرال بريل ةة راعاةرية

 

رجملبريبب   تنريةببةكببر راعببتةل ة ببل،ى  رأبنر ببة رابخصببيف يف راداببرى رأبدببو،ى نشببد  رأدحتفببة
خنتبببة مبخصصبببة نمةبببل  أمبببة   بببل نأبببل العبببا  رياةبببة رابنريةبببة كببب  أل جبببة   نران بببرأل   مبببة

يف راوألر بببل   رأطار بببة رابخصصبببل بجعبببو  ببب  رامببب   ال  بببوابببل    نابببل مرر د بببل شبببحترا  ل
دلةجببة رعفصببل  أحملناببة يف  ا اةببل  رجملبريبب رحلل ببة انمبب  كنببل عشبب     رجملبريبب شببحترا  راداةببل ن 

خحترط بببببببباالع ابريبب  رأدحتفببةة  ،راببحتى  بببببببببنتر  اريل  ببببببنابقةببق رابببرر   رال ب اةبرانختببة  بب  ر مبب
 .ابصت  رأدحتفة  تةل رابنريةة راعةل ةة نرال بريل ةة نراثقلفةة اراشلماة خبطة رابنريةة

 :مقدمة
 42-31)اداه م  راشلا  نرأبدلألف  اةه أ  رابداةم رادل  ج ببم  اشبحت ة رادريحتجبة 

رجملبلال  نخمبابب  ا اةخبحت  البال ً مقببوألج  نمب كا  جببوفدرر  دجابة رابنريةبة يف شب  ( بنة
غببو أ  رجملبريبب  ال جقبصببحت  قةقببة   اببا كببذه راشببحت ة ن ببوكلا ف نلابب  .. رابخصصببل 

راشببة  نراشببتلب نرانعببليا راببذج  ا جنخحتالبببرر نا تببب  لببم رافحتصببة يف رابداببةم رانهبببلم ا 
                                                 

 .(السودان.. )، وزارة التعليم العالي والبحث العلميوزير الدولة (*)
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فضاًل    أ  رابنريةبة ابببل  مق  ل بوى نر بدة مب  رجملبريب ا تبوف   به مق ر مبلىا  شبلألاة 
 تقدبببوه  ببب  م بعبببتلته نمةل رتبببها نمار فقبببو  كبببذه راقل بببوىا راببب  تنبببل   بببوألرً فل ابببة ال

منل بببتلً مببب  رابدابببةما فبببذا  مبببل جقدبببو  ابنريةبببةا نتصبببو كبببذه راقل بببوى أ،رى كبببوى نتبببومو 
 .ناةس ن ةاة  نلي نتدريو

اب بر   ب ريلً مبقبوملً يف رابوف  « ااةبل  رجملبريب »نم  كنبل عتدبا ف بحتى معشبلي 
ااةببل  »أببلار : نمبب  كنببل شر مشببحتن ةة رحلببوج   بب .. ةببة رأنشببر،ىحنببر ابقةببق رابنري

 ؟«رجملبري 
 :«كليات المجتمع»فلسفة 
م بببببوه أاألم رةجلمدبببببة  بببببله رجملبريببببب ا  ةببببب  تحتت بببببز « ااةبببببل  رجملبريببببب »تدبببببب  »

رابداببةم نرات بب  راداريبب  نجملومببة رجملبريبب ا نمبب  كنببل : رةجلمدببل   اببا أاألم هببال  كبب 
 ابببا مأل  ،جببببين نمععبببل  جبقدما بببب  مببب   ةريببببة رافببببحت، « ااةبببل  رجملبريبببب » بببلي  فاعببببفة 

بقالاها نتحتف  ببببريحتى تزجو م   وألرته نفل اةبه نر بببببناحترمبها نت م  أب  رابداةم  رياةة مع
تدب   زيرً م  رجملبريب  رابذ  « ااةل  رجملبري »ناريل ت م  أب  .. م   ةريبه يف رجملبري 

 .«مصلحله تر و فةها تعدا مق تاتةة ر بةل لته نابقةق ال
 :«كليات المجتمع»أهداف 

 :مي   ألصو رجمللال  رابلاةة   بتلألكل متثل أكورفلً  لمة أ ل ةة ا اةل  رجملبري 
  (:التنموي)يف اجملال االقتصادي  -

مت ب  رجملبريب  مب  تبرفو ر بةل لتبه ر  بل ا نااب  مب  جملبال  تنريةبة نألفب   ببوألر  
 .أفحتر،ه رةعبل ةة

  (:الدعوى)جتماعي يف اجملال الثقايف اال -
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راببببب هو م ببببل ً يف راقببببةم راثقلفةببببة نرال بريل ةببببة راعببببلاوىا ناابببب  مبببب  جملببببال  رانقببببو 
رأرضر   اادقاةة را  تب  م يف ف حت ن ارك أفحتر، رجملبري ا نحملاريب ل األصر  رادقوجة 

 .نراقةريةة ااريجبري 
 : يف اجملال السياسي -

شببببلألاة راعةل ببببةة يف رجملبةببببلأل  ةل،رتببببها  اي،ى معبببببره راببببر   راعةل بببب   قضببببلاي راببببرال  نرأ
 .نراب هو م ل ً يف  ةل لته را اةة  ل خيوى رأصا ة رادلمة

مشببحتنم ر ببجرتةج ا ج ببوف مق ابقةببق » تببلألى  بب  « ااةببل  رجملبريبب » اةببها تدببب 
 .«أكورف  لمةا ر بصل،جة نهقلفةة نر بريل ةة ن ةل ةة
 :ةة رابلاةةما ا مي   م حتر  كذه ر كورف يف رانقلط رأنطق

 : تنمية المجتمع -
أعشبب ا مبب  أ ببل رأعببلية يف تنريةببة رجملبريبب   ال بببجل ة التةدةببة « ااةببل  رجملبريبب »

 .الفبقلأل رجملبري  مق رأدلألف نراقوألر  ر  ل ةة ابرفو ر بةل لته راضحتنألجة
 : تنمية الفرد -

ااةبل  »ناًل  فبن  نأل العا تنريةة رجملبري  تقبض  تنريةة رافحت، رأ برِّ   لبذر رجملبريب  أ
أ  متاة ه ااريدلألف نرأ لألر  ر  ل ةة نراعد  )اوف مق تنريةة رافحت، ر بورًي « رجملبري 

 (.  بريحترأل مق تطرجحتكل
 : تنمية عالقة الفرد بالمجتمع والبيئة -

مببب   لعببب  (  ال بببة رافبببحت،  جملبريببب ) ابببا تنريةبببة نتطبببرجحت « ااةبببل  رجملبريببب »تحتابببز 
 .م   راه م   لع  آجملحت( ن ال به  اتة ة راطتةدةة)



 
 
 
 
 
 
 
 

 -182 -

 : تنمية البعد الديني -
نأببل العببا كببذه را اةببل   ببو أعشبب ا ،رجملببل  بريبب  مشببت   اقببةما اببل  مبب  ر يةببة 

 .  ل  أ  تدطا أنارجة نركبريلملً أا  ااتدو راوجين نراحتن   يف تنريةة رافحت،

 :«كليات المجتمع»مناهج وبرامج  -
ر ناةببة  ببو ألاببز  « ااةببل  رجملبريبب » ببحترمج نادببل مبب  رأنل بب  كنببل رةشببلألى مق أ  

 اببا رجملبريدببل  راحتجفةببة أن شببته راحتجفةببةا معبصبب تة مد ببل أ  ف ببحتى را اةببل  ال تشببجط 
ر   ر مببب  اريبببل بو،رً يف راقتبببر  لبببلا ما تعبببببال   اريةبببة نال  ريبببحترً حمببببر ببببورًي أ  م كببب

 .رأبداما م  راجاةز  اا تنريةة رأ لألر 
 (:فترته من سبعة إلى تسعة أشهر)لحالي المنهج الدراسي ا: أولً 

 ببر  رأبن ج راوألر ب  رحلبل   ابا ابس مبرر، ت طب  اعبة  بلال  أ ل بةة تببرفحت 
: ا يف  بببببلال (أ بببببو  جملصةصبببببلً ااريبببببحتأى)راضبببببحتنألجة اافبببببحت، ( رانهحتجبببببة نرادرياةبببببة)رأدحتفبببببة 

   م طبلي نمي(. راوألر ل  رة المةةا راص ةا را ذري نراب ذجةا راتة ةا راثقلفة رةجريلاةة)
 :نص  تتعةط  حملبره ال مل،ى  اا رار ه رابل 

  :الدراسات اإلسالمية -1
نتضببببم تدحتجفببببلً خبصببببلايف رة ببببالى نفقببببه ر  ببببحتى نراج ةببببة نرادتببببل،ر  ن اببببرى راقببببحتآ  

 .نراعوى نرحلوج (  فهلً ن رجورً نتالنى)
 : الصحة العامة -2

  ببببحتىا مبببب  راجاةببببز  اببببا نتشببببريل راحت لجببببة راصبببب ةة ر ناةببببة نرابريببببحتج  يف  ببببون، ر
راحتضبببل ة راطتةدةبببة نراب ذجبببة رأب لمابببة نأمبببحترأل  بببري راب ذجبببةا راب صببب ا رة ببب لال ا 
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 .راص ة رةةل ةة نرانفعةةا ص ة رأعن ا رار لجة م  ر محترأل رأعبرالنة
 : الغذاء والتغذية -3

نرا تلأل    ج بم رةجلع  رانهحت   اج ةة را ذراةة نرا ذري نم رانته نغذري ر الفل  
 ببب  راشبببةخرجملةا أمبببل رادرياببب  فة ببببم  صبببنل ة رحلابببراي  نرأختبببر ر  نرادجبببلا  نراا بببرى 

 .نر اتل  نمشبقلال نرادصلاحت رأحتازى نرأحت   نراصاصل 
 : الدراسات البيئية -4

نابم  قضلاي رأررأل، راطتةدةةا نم ران  رانتل  نأيةبها رأشلتلا رابشبجو راشبد ا 
 .ص ة راتة ة

 : اجلماليات -5
 ريبل ) عبم رافنبر  رةجريةابةا ن عبم ر  ريبل  راةونجبة : تنقعم مق هالهبة أ عبلى نكب 

 .ا ن عم رابفصةل نرخلةلالة(رة حتى نرا حتنشةه نراع ع  نراعنلألر  نراقحتم
 (:نشاط مستمر)النشاط الثقافي والجتماعي المصاحب : ثانياً 

ل  بابدلن  م  جملحت ة ل نأكاةل   بل م،رألى را بلط جبم تنهةريه م   تبنكر عش
  اثبببوًر مببب  رأنلشبببة راثقلفةبببة بذه را اةبببل ا نج طببببل كببببس فة ببببة راببب  ت  ببببرأنطقببب

 .مخل...نرال بريل ةة نراو رجةا م  جملالنه نفصر  حمر أمةة ن اقل  راقحتآ 

 :«كليات المجتمع»المجال الجغرافي ألنشطة 
اةبببببةا  ابببببا رمببببببور، يف  بببببرر  هالهبببببة  شبببببحت  لمدبببببة نال« ااةبببببل  رجملبريببببب »تنبشبببببحت 

نالجببببة أباريا ببببلا  -تقحتجتببببلً -اببببل ااةببببة من ببببل (  لاةببببلً )راعببببر،ر ا نيف معببببل ل  ت طبببب  
أبعرر  ل رأبدو،ىا را   و تتاغ رادشحتج  فحت لً يف رارالجبة رارر بوىا نكب  مبزن،ى خبطبة جبحتر، 
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لببببببل أ  تعببببببب وف  طل ببببببل  نشببببببحترا  رجملبريبببببب  ااببببببها نأ  ختلالبببببب  ر بةل ببببببل  رافببببببحت، 
 .اةة ر  ل ةة اا لنرجملبريدل  رحمل

 :مشاركة المجتمع -
ا نجدبببب  رجملبريببب  «ااةبببل  رجملبريببب »رأشبببلألاة متثبببل  ةريبببة يف  بببو ارابببل تعبببب وف ل 

نألغببم اابب ا فنعببه  ببون  مشببلألاة  قةقةببة مبب  رجملبريبب  .. رحملابب  رأدبب  كببوفلً أ ل ببلً لببل
 .أ  ابقق أكورف ل  نجلح« ااةل  رجملبري »رحملا  ال تعبطة  
ة  وميبة تصبل  با  كر راذ  جقرى  تنلي مقحت اا اةةا أل ل ج ر  موأل فلجملبري  رحمل

ببببببببررال ا أن  نبلًي  وجبورً نمدبه جملحتجبورً جب م  ه مببببببزاًل اتببببأن من ب لمدة ببببل رةجبدوكببببببببة تبطبب
 .أن ن وى را اةل 

 :المرأة وكليات المجتمع -
: رأببحتأى نرادريببل راعةل بب » جقببر   حتنفعببو الببه  ببل حت راداببرر  يف تصببوجحته ا بببلب

متثببل  ضببةة رأببحتأى  بب راًل اتببورً جطحت ببه رانريببرا  رأدببحتيف را ببحت   اببا »: «أل جببة م ببالمةة
ر مبببم الفبببةا ن ابببا ر ععبببلمل راثقلفةبببة رأر بببر،ى يف رادبببلا راةبببرى نيف مقبببومب ل رانعبببق 

حتها رأدحتيف رة الم ا يف حملنابة مب  رانريبرا  را بحت  ةجملبحتر  ر ععبلمل راثقلفةبة ر جملب
نتداةريل  .. ن،فد ل اإل عل   اونعةة  لكها نرال بدور، اابنل      جملصرصةلال

رانريببرا  را ببحت  راببذ  عببحتره راةببرى جضببةق األ ببلً  عببلاحت ر ععببلمل ر جملببحتها رابب  تعببل و 
ه راداريبل  رابف ة ب  تبذنجت ل أن بلظ ر مم خبصرصةل  ال جعبطة  منرا ب اا ر بف

 .«راقضلي  اة ل
مي نبببه أ  جا ببب   -أ ببباله-رأفبببحت،ر  نرأدبببل ا راببب  صبببلغ ل رادابببرر  م  رأب مبببل يف 
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 ريببق ر  مببة ن هببم راب ببو  راببذ  جرر ببه  بريدنببلا يف رار ببا راببذ  تشببو فةببه راببوالال  
اا ل مق غةلب راحت جة راثل تة نرأشحتنم رادريا ا راذ  مي   أ  جع م  قةقة يف مرر  ة 

 .رارر   رأزأل  ااريحتأى يف رجملبري 
ر  راحتمسةبببة ت ابببو أ  ععبببتة ر مةبببةا رأحتتفدبببة يف راعبببر،ر ا تشببب ل رأبببحتأى فلة صببلي

تة بببببببر،ر  ن بببببو أ  ععببببببببا  بببببل نأ  ر  بببببحتى ر اثبببببحت فقبببببحترً يف راع(تقحتجتبببببلً )من بببببل % 37
 ضببرجب ل مبب  رأببحتأى أ اببا مبب  تابب  رابب  ميثببل راببذارأل فة ببل رانعببتة ر  ابباا أضبب  مق 

ااجنع ا فقو ن بو أجضبلً أ  رأبحتأى أ بل  اا  رأعبره رابداةري  نفحتص رابداةم رأبل ة
 هببلً فة ريبببلا نااببب   ابببحتغم مببب  رالألتفببلم رأا بببرظ يف  ببب  رأبببحتأى فة ريبببل يف راعبببنرر  

 (.منذ  ورجة رابعدةنةل  تقحتجتلً )ر جملوى 

مارً مي   أ  خنايف مق أ  كنلك  تت  جدبر، ماة ريبل رابوف   قضبةة رأبحتأى مق نر  بة 
 :رالكبريلىا يل

 (:أو محلي)اخلي سبب د: األول
نكبر أ  رأببحتأى يف رجملبريب  راعببر،ر ا  ابا رأعبببره رال بصبل،  را ابب ا أ بل مشببلألاة 
يف  رياةة رةعبل  راقرم ا نأ ل م بلألر  ن بوألر   ريرمبلً  ب  راحت بلا نااب   ابا رابحتغم 

جقضببلف مق اابب  أ  .. مبب  أ ببل أاثببحت ر بببدور،رً نابريبباًل نصبب رً  اببا رادريببل مبب  راحت ببل
يف تزرجببو مطببحت،ا ن ابببل  فببن  ،نأل رأببحتأى ،رجملببل ر  ببحتى نرجملبريبب  ر ابب  يف أ ببور، رانعببلي 
 .تدلظم مطحت،

 (:أو دولي)سبب خارجي : الثاني
ا ببره رابببون  أصت ببببنكبببر أ  رأبببحتأى  ابببا رأعببب ا ابهبببا  كبريبببلى اتبببو  بببوًر

، بلى  أبببببحبةبببب  صببببلأل رالكبريبببب حتأىا   بتلألكببببل رأ ببببر  ر  ببببل      بريبببب ا جق ببببوِّ
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م نهقلفببببل  راشبببدربا ن بببو رختبببذ كبببذر رالكبريببببلى بلاو ن ةببببو مببب   قبببب جملبببجرمل اثببب
 نه مب  خملالتبة  ضبلاي بج فاعف   اريبل  ميببم ش ةع ل نفق من بافة تبأش لاًل خمب

رادريبببل  عببببر  لعةة نرال بريل ةبببةا ر مبببحت رابببذ  تبععبببلال  رةبة رجملببببرأبببحتأى يف الفببب
ل ةةا رابب  مي بب  أ  ت ببر  مدةنببة لببل ب اببا تزنجببو نمت بب  رأببحتأى مبب  رأدببلألف ر  بب

 ل  ابببببا رأشبببببلألاة رافل ابببببة يف تنريةبببببة  بريد بببببل بيف ابقةبببببق ارابببببل نمببببب  صبببببم  وألتببببب
 .نرأورفدة     ضلايكل

ل،كل راف حتجببببببببة نراثقلفةببببببببة بلأل ماة ببببببببلا نأب دبببببببببا راقببببببببحترير  رأشبببببببببو أ  ريببببببببباقبببببببب
ببببببببنرال بص ب ب ب ببباعل،جة نربب ببببببببةة نر منةبةل بببببببب ب ببببببببحتنألى رانهبببببببحت يف نضبةا مق ضببببببببب ب ب ب ب ب ب ب ب   رأبببببببحتأى بب

اري  رابال ى ابري ةن بل مب  رابدبحتف  ابا بلناة  ذ  رةج و راف بحت  نرادببر،رعةة نحمبراع
 وألرالا نرادريبل  ابا تنريةب بلا نمب  د رابوفلم  ب   ضبلايكل نجملبرأل مدحتاب بل فة بل 

ل، معببببريحت  ابببا راحت بببل اةخبببرأل  ن بببل بلاة ر بريببببل ،نمبببًل يف  بببب نفعببب لا ال أ  تهببب
لى بكبب  مصببوأل رةلبب «ااةببل  رجملبريبب »ف لعببا ف ببحتى ... اةًل نجمللأل ةببلً بمدلألا ببل ،رجملبب

لى هبببببذر راببببونأل نيف كببببذر رار ببببا ب لب راقببببحترأل أب ببببل رأ  عببببة ر ععبببب  ااقةببببب صبببب
 .  اذر 

أ  جد ببونر مق  «ااةببل  رجملبريبب »ن نببلي  اببا اابب ا فقببو ألأه راقببلارير   اببا ف ببحتى 
 :را اةل   بتين ر كورف رال جرتةجةة رأحت اةة رابلاةةكذه 

 .ختفة   وى رافقحتا ن اي،ى ،جملل ر  حتىا ن نلي  وألرال- 
ألف  مقوألى رأحتأىا إباعبلهبل رأ بلألر  راال مبةا نتر بة   ل بوى رأشبلألاة  ب  الحتجبق  -

 .م،جملل  راصنل ل  راص وى يف راحتج 
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ريةبة  بوألرال  ابا رال بريبل،  ابا رابذر  ابع  أنضلم رأحتأى ر بريل ةبلًا نااب   بن -
 .نراشدرأل  أع ناةة

ألفبب  را فببليى رةعبل ةببة ااريببحتأىا ناابب   بب  الحتجببق تنريةببة  ببوألرال راداريةببة نتزنجببوكل  -
 . نلكج توألجتةة تف  حبل لال

ألفبببببب  ن بببببب  رجملبريبببببب  مبببببب  جملببببببال  تداببببببةم رأببببببحتأى ن اي،ى معببببببليب ل يف رادريببببببل  -
 .رال بريل  

 

 :«كليات المجتمع»ي تجربة إحصاءات وأرقام من وح
ا ت ريل  لم ل راثلاب   دبوا مال أ  نر ب  را اةبل  « ااةل  رجملبري »ألغم أ   حت ة 

جشو مق مةل ر  اريةة ناةفةبة  بو ابققبا  صبرألى أاكابا راقبلاري   ابا أمحتكبل أعفعب م 
نمي ببببب   بببببحتريى اثبببببو مببببب  رابببببوالال  مببببب  جملبببببال  .  تبببببل رأبببببحتر ت  لبببببل مببببب   لمبببببة رانبببببل 

 :نر أل لى رأشلأل ماة ل أ،انهرة صلير  
إحصاءات عامة عن المرأة في السودان
(1)

: 

 :نسبة وأعداد النساء وفقاً للسن -1
 النسبة العدد البيان

 % 2184 882888384  نة 32 -جرى 

 % 3283 3783178438  نة 12 - 33
                                                 

 :تيمكن الحصول على مزيد من هذه اإلحصاءات من الموقع التالي على شبكة اإلنترن (1)
http:education.yahoo.com.reference/factbook/su/popula.html  
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 % 481 2118337  نة..  - 13

 % 377 3388338337 جملة العدد

  :وسط املرأةنسبة التعليم  -2
 :فريل فرملا نك  الآلر -33كذه رانعتة فقة م     

 .مي ن   راقحتريى نرا بل ة %  3783 -أ
 .أمةل  %  2383 -ب
 :حتليل أويل لإلحصاءات أعاله -

رأال   أ  ععبتة أ بور، رةان  مق رابذارأل يف راعبر،ر  متثبل رانصب  متلمبلًا ما أ  
ا ن ابببببل  كببببذه (ى4773جراةببببر ) 2783838281رادببببو، را ابببب  ااعبببب ل  جعببببلن  

نأجضببلً جبضبب  مبب  . ر أل بلى ت اببو أيةببة ر ببب ورف رأبحتأى ن دا ببل  نصببحترً منبجببلً يف رجملبريب 
ا (أمةببل )ععبتة رعبشبلأل رابداببةم ن بة رأبحتأى أ  عصبب   بو،كل ال جدبحتف راقببحتريى نرا بل بة 

رانعببتة نكببر أل ببم جدببب  ضببخريلً  ببورً مقلألعببة  ادببو، را ابب  ااعبب ل ا نميثببل  ببرر  أل بب  
 .را اةة متلملً 

مارًا فببن  مضببلفة مثببل كببذه رانعببتة ابببوجملل ادلمببل م ببل  يف ابحتجبب  رابنريةببة جعببل و 
نكببذر كببر  ببركحت راببونأل راببذ  . ،ن  شبب  يف رة ببحترم  حتفبب  مدببوالال  وأل ببة  لاةببة  ببورً 

يف  دبل رأبحتأى  بل،ألى  ابا رمببالك أ،نر  رأدحتفبة نرابعبلب « ااةل  رجملبري »تعلكم  ه 
 .راال مة ااوجملر  يف  رمل رةعبل رأ لألر  

تدب  أا  ععتة لب  نأل بل  12-33يف    مل    ( رانعلي)نجبض  أجضلً أ  أ ور، 
جصببببا  أ  جطاببببق  اة ببببل ر اثببببحت تر دببببلً اإل بببب لى يف رةعبببببل ا ما تبضببببري  ،رجملا ببببل محت اببببة 

 هببة ن انهببحت يف رانعببتة رأببذارألى عفعبب ل مي بب  مال. راشببتلب نراقببوألى راطتةدةببة  اببا رادريببل
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ما ا فبببن  رانجبببلح يف (. أمةبببل )مبببن   ال جدبببحتف  راقبببحتريى نرا بل بببة %  37أ  مبببل ععبببتبه 
 ببنة جدببب  مةببل رً  قةقةببلً ا اةببل  رجملبريبب ا تعبب م  ببه يف  33ر ببقطلب رأببحتأى فببرمل  بب  راببب 

 .تحت ةة معبراي  رأدةشة األ حت رافقوى  اا ر  لا م  ا ج   ر  حت اا ل
 :للمرأة« كليات المجتمع» استيعاب -

يف  بل  ر ببةدلب رأبحتأى ضبري  من ج بل « ااةل  رجملبري » نو رانهحت يف م  لمل  
راب كةا ا مي   أ  عبت   ش ل نرض   ورً رةضلفة را  مثاب ل كذه را اةبل  يف  بل  

 :نماة م ر أل لى نرة صلير  را  تشو مق اا .. تنريةة رأحتأى
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 :ابجلامعات السودانية« كليات اجملتمع»إحصاءات عامة حول استيعاب املرأة يف 

نمببب  رأنل ببب  كنبببل رةشبببلألى مق ر ببببتةل  ن م يف نالجبببة  بببحت رانةبببلا يف  دببب  فبببحتنم 
ف بببحتى :  لمدبببة نر،  رانةبببلا تنبببلن  معبببلال ار  أيةبببة  اةبببة تبدابببق  بببب «ااةبببة رجملبريببب »

مخلا فجببلي  عبلاج ببل ت اببو ر يةببة رابب  ...را اةببل ا نمن ج ببلا نعهببلى راوألر ببة فة ببلا 
نمابببة م تفلصبببةل  دببب  عببببلاج كبببذر . رابعبببتب ل كبببذه را اةبببل  ن بببة رجملبريدبببل  رحملاةبببة

 :رال بتةل   ع  ر ش ل  رابرضة ةة رخلريس رابلاةة
 

 (1)الشكل 

 عدد اخلرجيات (اآلن)عدد الدارسات  الفروع عدد لكليةا/اجلامعة م
 213 477 1 سنار 1
 883 177 34 اجلزيرة 2
 بب 133 3 املهدي 3
 343 181 37 وادي النيل 4
 418 334 1 كسال 5
 347 177 1 شندى 6
 437 437 2 الفاشر 7
 337 113 1 النيل األزرق 8
 37 244 8 خبت الرضا 9
 37 337 2 الدلنج 11
-  17 1 نياال 11
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 تقييم الدارسات لفكرة وأهداف املركز
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 (2)الشكل 
 وضور للدراسةالغرض من احل
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 (3)الشكل 
 رأي الدارسات حول مواعيد الدراسة
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 (4)الشكل 
 مدى استفادة الدارسات من املقررات املطروحة

0

20

40

60

80

100

120

الصحة الجماليات البيئية

الصحة

التغذية

الجماليات

اإلسالمية

البيئية

 
 

 (5)الشكل 
 نززلأثر الدراسة على برانمج الدارسات اليومي ابمل
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ن و أاو  عبلاج رال بتةل  ر يةة را  ها راب   هةبا هببل كبذه را اةبل  ن بة 

ن ببو أتدببا غلاتةببة راورأل ببل  يف كببذه را اةببل   اببا رافلاببوى . شببحترا  رانعببلي رأخبافببة
ةجوجبوىا را   نةن ل م  رالاب لمل هبلا ال  ةريل م   ة  رأدلألف نرأ بلألر  نرخلب ر  ر

أضببببب  مق ااببببب  شاةبببببو . راببببب  رابعبببببتن ل يف  بببببلال  راصببببب ة نراب ذجبببببة نرةجريلاةبببببل 
راورأل بببل  أعفعببب    ابببا محتنعبببة عهبببلى راوألر بببة نفدلاةببببه ،ن  أ  جببب هحت ااببب  يف  بببحتر  م 

 .رأنبزاةة راةرمةة
 33مق  33نرةجوجحت  اذاحت أ  أ ريلأل راورأل ل    اةل  رجملبري  تحترن با مبل  ب  

موه راقتر  رابذ  ال ببه كبذه را اةبل  عبةجبة ر ببجل ب ل رافل ابة ا لاتةبة   نةا مل ج او
 .تطادل  رأحتأى راعر،رعةة ألغم رجملبالف راتة ل  را  أعش ا فة ل كذه را اةل 

أ  : ا را  أ حت كل رال بتةل   رضبرح كب «ااةل  رجملبري »نم  راهرركحت راالفبة يف  حت ة 
راببب ق   ا اةببة ألغتببة مببن   يف رحلصببر   اببا كنببلك ععببتة مقببوألى  ببورً مبب  راورأل ببل   ببو 

 .نكذر ج او ألغتة رأحتأى راعر،رعةة يف رابدام(   لاحتجر -، ارى)ش ل،ى  اريةة  اةل 
 :كليات المجتمع ومنظمات المجتمع المدني -

حتيف رأفقبببر، ا ثببببو مببب  منهريببببل  برابببذألرم رأدبببب«  بااةبببل  رجملبريبببب»اقبببو مثاببببا 
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ما  لمبببا  بقبببود راتدبببو رأدبببحتيف  -جمللصبببة-أبببحتأى ل  رباة يف  ببببرجملبريببب  رأبببو  رادلمببب
ارب اقطببلم رأببحتأى رأعببب وفا مببل م بب  را ثببو مببن   مبب  رأعببلية بنرأ ببلأل  رأطبب

رافل اببببببة يف ابعبببببب  أنضببببببل    نأنضببببببلم  ببببببلاالا  رال بصببببببل،جة  صببببببفة جمللصببببببة 
 .نرال بريل ةة  ش ل  لى

مي ب   حتى نفحتجوى جصد   صحتكل يف كذه رأعل ة نا ب بلا  اثةبنكنلك من
را  نر بببببو يف ااببببب ا نكببببب   حت بببببة راببببببل، رأبببببحتأى بلألى مق منببببببنل   ةشببببببرال ب ببببب

ور  بيف اثبو مب  رابرالاي ا  ةب  ت ر ب ب« ري بااةل  رجملبب»راعر،رعةة م  
لن  يف رةجري  مل    مم لان  ن دة رعبشبلأل رالاببل، مب  ب حتى اابدبأش ل  متب

ااةببببل  »اةببببة ا ببببرر،أل  لعبببب  ن بببب  رأببببن ج راداريبببب  نراقببببوألر  رافنةببببة نرادري
يف « ااةببل  رجملبريبب »ابصبب  يف صببلا م ل ةببل  نم بب لمل   حت ببة « رجملبريبب 

 .تنريةة رأحتأى
 :نمي   مال هة مل أير

ج را اةبل   خلالتبة رحلل بل  ر  ل بةة نرحلقةقةبة ااريبحتأى نر  بحتىا بمتةز من ب -
 .مل صل،ف ر ب علانً اوه غلاتةة راورأل ل 

هبببلى راوألر بببة  ا اةبببل  شبببج  رأبببحتأى  ابببا رالاب بببلمل رأحتنعبببة راببب  متبببب  هببببل ع -
 . اوألر ة نرالعبهلى فة ل

ا  لاقبببلً جصبببد  راب اببب   اةبببها نأ  بة ااريبببحتأى اةعببببحت ة أ  ر مةببببأهتببببا رابجببب -
 . ل اةعا   حترً  اا رأبداريل  من   فقةبلألجة نرابعل بررع  رأ برةج
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 قةقةبببببة يف رأدحتفبببببة أهتببببببا رابجحت بببببة ابببببذا  أب  رأبببببحتأى راعبببببر،رعةة لبببببل ألغتبببببة  -
  مبن  ا نابةس اريبل بلأل راع  ناتبلأل راعببنرابعلب رأ لألر ا نجعبر  يف اا  ص 

الً يف ابعببب  أنضبببل ه أن ب حت مببب  ال ألغتبببة ابببه أصبببب بببلن  را ثبببون  أ  جه حتنكبببل  هببب
 .   معل وى عفعه

 ل رأبببحتأى مببب  راوألر بببة بلألى راببب  رابعتبببببة نرأ ببببلً أ  رأدحتفببببأهتببببا رابجحت بببة أجضببب -
ة يف ابعبببب  با  ااريعليبببببلً شببببوجورً اال بببببزر،ى نرابطبببببل ش فببببباقا فة ببببب ا اةببببل  جملبببب

 اةل  يف بن ببو أ بب ريا كببذه رابب. أنضببلم أ ببحتال نتنريةببة  بريد ببل رحملابب   اببا ر  ببل
ل  اتد  رأنبجل  را ذراةة نرحلابراي  بال  معبل  راورأل بحتى م  جملبل ر  ب اي،ى ،جمل

 .كل ن ةد ل نرال بفل،ى م   لاورالنرادصلاحت ن د  راصنل ل  راةونجة نغو 

افبببا  حت ببة را اةببل  مق أ  أ ببور، راحتصببةو راج ببر  مبب  رانعببلي اتببو  ببورًا  -
 .نأظ حت  راحتغتة رأا ة اوج   ةاريل  تداةري  
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 :في تنمية المرأة «كليات المجتمع»تحديات تجربة  -
 : أحتأىا مل أيريف تنريةة ر« ااةل  رجملبري »م  أكم راب واي  را  ترر ه  حت ة 

 ا رابببببببذ  مي ِّ ببببببب  را اةبببببببل  مببببببب  رارصبببببببر  ا بببببببل بابقةبببببببق رالعبشبببببببلأل رارر ببببببب -
 .رأعب وفل  يف أملان  

م ببببور، منببببلكج أجملببببحته ت ببببر  أاثببببحت ختصصببببلًا أن يف  ببببلال   وجببببوى تابببب   -
 .رال بةل ل  رحلقةقةة ااريحتأى نرجملبريدل  رحملاةة مدلً 

 ببل  را اةببل ا ناابب  تببرفو مشببحتن ل  معبل ةببة تدريببل  اببا ر بببةدلب جملحت  -
ال  ابحتجبب  م  عببل  راوناببة رادلماببة يف كببذر رجملببل  أن تابب  رأ بريببة  قضببلاي بمبب  جملبب

 .نأنضلم رأحتأى
رالألتقببلي  قببوألى را اةببل   اببا ر بببةدلب راحتصببةو راج ببر  مبب  رجملبريبب   لمببة  -

نرأببببحتأى  صببببفة جمللصببببة يف  ببببحترمج أال،ميةببببة تعببببل و راورأل بببب   اببببا رحلصببببر   اببببا 
مضببلفة مق ركبريلم ببل ( ، اببرى ن ببةة أن   ببلارألجر )دببجف هبببل شبب ل،ر   اريةببة م

 .رآل   ابعلب رأ لألر  را   دا ل أ،رى فل اة يف رابنريةة
 
 

 

 


