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 59                               سٌرة ذاتٌة للكاتب. 38

 . مقدمة0

والتعلٌم العالً على التعلٌم عامة،  ىال جدال فً أن نهضة األمم ترتكز عل

 .طلٌعة مؤسسات التعلٌم العالًالجامعات فً ، و تأتً وجه الخصوص

 و البحث و التربٌة و التعلم و للتعلٌم كقادة مهما دورا الجامعات تلعب

 للوظابؾ المهنً التدرٌب الجامعات توفر التعلٌم مجال فًف. التكنولوجٌا

 المهارات و المعارؾ توفر كما. الشخصٌة لتنمٌة المطلوبة التربٌة و العلٌا

 مطلوبات و االجتماعً، الوعً رفع و المستدامة، التنمٌة تحدٌات لمقابلة

 الجامعات تعتبر و. المنضبط السلوك و المدروسة، القرارات اتخاذ

 هو لها دور أعظم أن ؼٌر التنمٌة، و االجتماعً للتحول أساسٌة مؤسسات

 آخر دور. محددة أهدافا ٌلبً بحثً إنتاج و المهارة، عالٌة قوة عاملة إعداد

 ثقافٌة قٌم تطوٌر و جدٌدة، مدنٌة مؤسسات إقامة فً ٌتمثل للجامعات

 مجمل و. جدٌدة لمرحلة لبلنتقال المجتمع أفراد تدرٌب و تأهٌل و جدٌدة،

 االقتصادٌة مجاالته فً للمجتمع تحول إحداث الجامعات على ٌتعٌن القول

 .الثقافٌة و االجتماعٌة و السٌاسٌة و

ومع التسلٌم بأن الجامعات فً الببلد النامٌة جمٌعها تواجه تحدٌات كبٌرة، 

إال أن الجامعات السودانٌة تواجه تحدٌات أكبر لحداثة عهدها و شح 

المشاكل التً تعٌق الجامعات فً أداء دورها  من جملة إمكاناتها المادٌة. و 

 :ما ٌلً

 ستوى.تدنً فً الم و ما رافقه منازدٌاد عدد الطبلب  -

و مكتبات و  األساسٌة من كادر بشري و مختبرات و ورش ةضعؾ البنٌ -

 و خبلفه. قاعات دراسة

فً الخارج أو حصر تلك  ألعضاء هٌبات التدرٌس انعدام فرص التأهٌل -

التأهٌل المحلً ؼٌر  و االعتماد علىالفرص فً دول بعٌنها مثل الصٌن، 

  .الناضج
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تخاذل  قل الشركات و المؤسسات، أو فً خلق شراكة معالجامعات  فشل -

 الشركات و المؤسسات فً الدخول فً شراكة مع الجامعات.

 ضعؾ العبلقة بٌن الجامعات المحلٌة و مثٌبلتها العالمٌة. -

 عدم ارتباط التعلٌم العالً باحتٌاجات المجتمع و سوق العمل. -

مً و عدم التوازن بٌن وظابؾ الجامعة و هً التدرٌس و البحث العل -

 خدمة المجتمع.

بمؤسسات  مما ٌناطانخراط الجامعات فٌما ٌعرؾ بخدمة المجتمع  -

 .و منظمات المجتمع المدنًالرعاٌة االجتماعٌة 

المعلومات و االتصاالت، و سوء  تقنٌةمن  بتؽاةعدم االستفادة الم -

 إن وجدت، بمعنى أٌن و متى و كٌؾ تستخدم. توظٌفها

 شبون الجامعات.التدخبلت السٌاسٌة فً  -

 . مسٌرة التعلٌم العالً 2

 كمدرسة للتعلٌم األوسط و فً السودان أول مؤسسة للتعلٌم العالًبدأت 

مركز للتدرٌب الحرفً و هً كلٌة ؼردون التذكارٌة و التً تأسست فً 

و مصلحة األشؽال  و كان الهدؾ منها سد حاجة السكة حدٌد ،1902العام 

من العمالة المحلٌة، ثم   بذٌوم الجدٌدةات من المؤسس ؼٌرهماو  العامة

انتهى بها المطاؾ فً  ثم كلٌة جامعٌة ثمتطورت الكلٌة إلى مدرسة ثانوٌة 

عام االستقبلل لتصبح جامعة الخرطوم المعروفة الٌوم. و رافق قٌام جامعة 

فرع الخرطوم و التً أصبحت فٌما بعد  –الخرطوم، جامعة القاهرة 

جامعة النٌلٌن. و شهدت السبعٌنات من القرن الماضً قٌام جامعتً 

بع كانت هنالك . بالط، ثم جامعة امدرمان اإلسبلمٌةالجزٌرة و جوبا

 ذيمؤسسات أخرى للتعلٌم العالً و مثال لذلك معهد الكلٌات التكنولوجٌة ال

، و كلٌة األحفاد التً أصبح فٌما بعد جامعة السودان للعلوم و التكنولوجٌا

للبنات، و كلٌة امدرمان األهلٌة و التً تعرؾ الٌوم  أصبحت جامعة األحفاد

اآلن جامعة  هًران الكرٌم و التً ، و كلٌة القبجامعة امدرمان األهلٌة

و فً بداٌة الحقبة الماٌوٌة فً نهاٌة . اإلسبلمٌةالقران الكرٌم و العلوم 
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الستٌنات من القرن الماضً ارتفع صوت ٌنادى بدٌمقراطٌة التعلٌم، أي 

التوزٌع العادل لمؤسسات التعلٌم العالً فً أنحاء الببلد. و نتٌجة لذلك 

القضارؾ، و ثانٌة للتجارة فً بورتسودان، و أقٌمت كلٌة للزراعة فً 

ثالثة للهندسة فً عطبرة. و قد فشلت كل من كلٌتً القضارؾ و 

بورتسودان فً االستمرار فً موطنٌهما، و عادتا إلى الخرطوم، و بقٌت 

أصبحت فٌما بعد نواة لجامعة  هً التً كلٌة عطبرة تؤدى رسالتها، و

 وادي النٌل.

الحكومة إلى مؤتمر لمعالجة إخفاقات التعلٌم دعت  1989و فً العام 

 العالً، و منها:

 ضعؾ القبول فً مؤسسات التعلٌم العالً. -

 تمركز معظم مؤسسات التعلٌم العالً فً الخرطوم دون األقالٌم.  -

 موارد استنزاؾ ما تبعه من، والخارجفً لطبلب الدارسٌن ا زدٌاد عددا -

 من العملة الصعبة. الببلد

 التعلٌم العالً. موٌلتضعؾ  -

 ضعؾ الرابطة بٌن التعلٌم العالً وقٌم المجتمع مادة ولؽة. -

 الحكومة ما ٌلً: او من ضمن توصٌات ذلك المؤتمر و التً تبنته

 . مضاعفة االستٌعاب فً مؤسسات التعلٌم العالً. 1

 . األخذ بنظام االنتساب فً مؤسسات التعلٌم العالً.2

األكادٌمٌة لتقوم الجامعات بمنح الدبلوم والشهادات األخرى . تعدٌل النظم 3

 بجانب البكالورٌوس.

 .و خاصة . قٌام كلٌات وجامعات جدٌدة حكومٌة4

 . اعتماد اللؽة العربٌة لؽة تدرٌس فً التعلٌم العالً.5

 . تشجٌع البحث العلمً، وربطه بالتدرٌس واإلنتاج.6
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 . االهتمام بالدراسات العلٌا.7

محدودا،  كان 1990قبل العام  التعلٌم العالً فً السودانٌجوز القول بأن 

. و كان الواحدة و كانت الجامعات آنذاك تحصً على أصابع الٌد

المحظوظون من طبلب المدارس الثانوٌة ٌجدون مقاعد للدراسة فً تلك 

ٌحصلون ال على دراسة أكادٌمٌة جٌدة فقط و إنما  من ثم الجامعات، و

تشمل السكن و اإلعاشة و  و التً كانت ٌر من الخدمات المجانٌةعلى كث

ؼٌرها من عبلج و معٌنات دراسة. و فً سنٌن خلت كان طبلب الجامعات 

فً مستوى  الداخلٌاتصل إلى حد الرفاهٌة، و كانت ٌمن العٌش  رؼدفً 

أن قلة  فهو من حٌث البٌبة و الخدمات. أما العٌب فً ذلك بعض الفنادق

من الطبلب كانوا ٌحصلون على تعلٌم متمٌز على حساب آخرٌن كانوا أقل 

حظا. و لهذا فعلى الرؼم من أن مخرجات التعلٌم كانت جٌدة إال أن التكلفة 

 فبة لخدمةكانت عالٌة، و ؼٌر مبررة، و ؼٌر عادلة ألنها كانت موجهة 

 على حساب فبة أخرى.  المواطنٌنمن 

ثت ثورة فً التعلٌم العالً ؼٌر مسبوقة ال على حد 1990و فً العام 

و تمثلت  على المستوى اإلقلٌمً و العالمً. إنماو  فحسبلً حالمستوى الم

حٌث  تلك الثورة فً شٌبٌن: أولهما التوسع فً مؤسسات التعلٌم العالً

، و الثانً ما ٌقارب خمسٌن جامعةوصل عدد الجامعات فً ٌومنا هذا 

 .اإلسبلمًلٌم الدٌن ا"أسلمتها" أي جعلها تتفق مع تعتعرٌب المناهج و 

سن نواٌا الذٌن أن ٌشكك فً ح إنسانال ٌستطٌع أي  فً الوقت الحاضر

لكن ألن الثورة كانت بقرار سٌاسً و لم تنطلق من  ،قادوا تلك الثورة

جوانب من القصور أقعدتها من تحقٌق  ها، فقد شابتو بالتدرج الجامعات

 .أهدافها النبٌلة

 و عام، بعد عاما التخصصات كل فً األلوؾ تخرج الجامعات ظلت لقد 

 ٌحدث لم ما هو و الناس، حٌاة تحسٌن إلى ذلك ٌقود أن المفترض من

 هنالك أن من التقرٌر تبناها التً الفرضٌة نشأت هنا من. المطلوبة بالدرجة

فٌما ٌلً نورد بعضا من جوانب  .للجامعات األكادٌمً األداء فً خلل

أن الترتٌب المستخدم ال ٌحمل أٌة داللة ب التذكٌر ، معالقصور و اإلخفاقات
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البلحق، وأن الموضوع برمته ٌتعلق منها على  السابقعلى عظم 

 .  ال بمؤسسات التعلٌم العالً جمٌعها و هً كثٌرة الحكومٌة بالجامعات

 . إدارة الجامعات3

كانت  التًمن الجامعات  ألساتذةأسندت أدارة الجامعات الجدٌدة آنذاك 

على دراٌة  و عمداء الكلٌات لبك المدراءوقابمة ٌومها. و كان بعض أ

إال  – ٌمثل العمود الفقري ألٌة مؤسسة أكادٌمٌة الذيو  - األكادٌمًبالعمل 

عمل فً ال انخرطواو من الوعً المستوى المطلوب بأن بعضهم لم ٌكن 

لبلنتباه، و تولوا مناصب مرموقة فً الحزب الحاكم،  تالسٌاسً بشكل ملف

الجهاز التشرٌعً فً  العمل فً الجامعة و إدارةبل أن منهم من جمع بٌن 

العاملٌن مما ال ٌلٌق انطلق من منطلق الوصاٌة على منهم من الوالٌة، و 

و الوصاٌة تكون للكبٌر على الصؽٌر، و للعاقل  بمؤسسات التعلٌم العالً.

عادة ما ٌقؾ . و ، و هً خبلؾ النصح الذي ٌكون بٌن األقرانعلى الجاهل

، فٌنقسم مجتمع الجامعة لسبب ما المدراء هؤالءأفراد من العاملٌن سندا ل

المرتبطة تلك النزعة  الكٌد للبعض اآلخر.على نفسه، و ٌأخذ البعض فً 

، و من ثم إلى رضاءالسخط وعدم الحالة من التسلط وخلقت بالوصاٌة 

ل القارئ كٌؾ ٌحدث الفساد اءو قد ٌتس .و أكادٌمً إداريو  مالًفساد 

عن الفساد المالً و  ًفً الحقٌقة ال ٌختلؾ الفساد األكادٌم !؟ًاألكادٌم

كاتب التقرٌر كان و  ،المؤسسٌة فساد ٌكون نتٌجة لتجاوزاإلداري، فكل 

فً واحدة من الجامعات  من الفساد األكادٌمً على صورشاهدا نفسه 

ازدادت أنه كلما ازدادت  اإلدارة سوءا،  قد ٌكون من فابض القول الوالبٌة.

و  .المؤسسة قلت فرص نجاح و لدى العاملٌنو اإلحباط  درجة السخط 

 إلى اإلحباطٌؤدي ألن الجامعات مؤسسات أكادٌمٌة، فبل ؼرابة أن 

 ها.مخرجات أدابها األكادٌمً و الذي ٌتمثل فً ؾاضعإ

دور المنوط الب عدم القٌام بعضها ربما ٌؤخذ علًأما مجالس الجامعات  

 بصورة فاعلة. و التنمٌة األكادٌمٌة بها فً التخطٌط المالً و اإلداري

 قد و ،مجلس ٌتم تسمٌتهم بالمؤسسات التً ٌعملون بهاالفبعض أعضاء 

عن  جٌداٌكون ملما الماما  قلماٌختلؾ الشخص من اجتماع آلخر، و لهذا 

و أما  فً أمور ٌجهلها.بنفسه و قد ٌفضل عدم الزج  الجامعة و مشكبلتها،
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الذٌن ٌداومون الحضور فقد ٌكون لهم رأى فً موضوع ما، و لكن عادة 

كاتب التقرٌر كان شاهدا على  .ٌنللعامبا باإلشادةما تنتهً االجتماعات 

، أجاز فٌها المجلس جمٌع التقارٌر التً والبٌة اجتماعات مجلس جامعة

اشتكً  و هنالك حالة انتقاد أو تعدٌل.أن تتعرض ألي عرضت علٌه بدون 

ا قد ظلم، و أن من معاملة ؼٌر البقة من مدٌر الجامعةلعاملٌن ا فٌها بعض

فامتنع عن التدخل فً  امعةالجإلى ربٌس مجلس  فلجبوا، لحق بهم

أخذوا  ملكنهلم ٌعتب العاملون على ربٌس المجلس عدم تدخله، . الموضوع

قد . المدٌر نفسه رأيعدم االهتمام برفع سماعة الهاتؾ و سماع  علٌه

 تكرار، و لكن بأو الظلم التسلطعلى فٌها داللة  الحادثة منفردة  تلك تكون

السٌل العرم ما هو إال ف ،لدى البعض و ٌزداد الؽبن تصدق الداللة مثٌبلتها

على مدٌر جامعة  الوحشً حادثة االعتداء ربما كانتو  مطر. قطرات من

 .ألسباب شبٌه بتلك قبل سنوات والبٌة

 . التدخل الخارج4ً

على مدراء الجامعات و توجٌههم فً مسار التعلٌم  السلطةتدخل أهل 

، الجامعات الولٌدة إرباكإلى  هبدورأدى  عل" و "ال تفعل""اف شاكلة

بفتح كلٌات فً قرى نابٌة  كالمطالبةوتحمٌلها ما ال تقدر علٌه من األحمال، 

من منطلق . كما أن تعٌٌن أفراد توفر القاعات مثبلعدم زٌادة القبول مع أو 

، أو السماح بنشاط فً الوظابؾ القٌادٌة فً الجامعات الوالء الحزبً 

أضاؾ  راءات أكادٌمٌة محدده تجاه بعض الطبلب،معٌن، أو اتخاذ إج

 األداء ضمنهمن أداء الجامعات و  تدنًبدوره لتردى بٌبة العمل و 

 أي أو تدور حوله أٌة جامعة فً أي مكان الذياألكادٌمً و هو المحور 

التً كان  ،ورد فً مذكرات أحد مدراء جامعة الخرطوم السابقٌن .زمان

الصحؾ المحلٌة، أن سبب إعفابه من ٌواظب على نشرها فً إحدى 

تدخل أهل  حرٌصا على استقبلل الجامعة و لهذا عارض منصبه أنه كان

  .هاالسلطة التنفٌذٌة فً شبون

 سٌاسةو ال. الجامعات 5
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حرمات الجامعات إلى المعارضة  أحزابوالحزب الحاكم  حول كل من

اتحاداتهم على أسس انشؽال الطبلب بتكوٌن  إلى أدى ممامنابر سٌاسٌة، 

و المثابرة  اإلبداعخمول روح اقتتال بٌنهم و سٌاسٌة، و ترتب على ذلك

على إحدى  للتحصٌل العلمً. فقد ذكر أحد أقطاب حزب معارض كبٌر

فً سبٌل المشاركة فً الحكم، اقترحوا على ، أنهم القنوات التلفزٌونٌة

م والمشاركة الوزارات السٌادٌة لحزبهالحزب الحاكم تخصٌص عددا من 

واضحة بأن  إشارةفً تعٌٌن مدراء الجامعات بالمناصفة، و فً ذلك 

 ساحة من ساحات التنافس الحزبً.ك ٌنظر لها الجامعات

 ساسٌةأل. البنٌات ا6

مبانً مدارس  إداراتهاتلت كلٌاتها و حؼرة، و ا حٌنالجامعات على  فأمت

و لم ٌكن لها فً البداٌة أٌة بنٌات أساسٌة   .حكومٌة أو أهلٌة مقارو مجففة 

. و توزعت الكلٌات على قاعات أو المختبرات أو الورش أو المكتباتكال

 ال تتوفر فٌها أدنىنطاق جؽرافً واسع، و كان بعضها فً بٌبات عدابٌة 

ألنماط من  األهالً البسطاء قبول مجرد أو حتى، كرٌمةمقومات الحٌاة ال

. و أحٌانا كان الوصول لتلك السلوك لدى الوافدٌن الجدد من الطبلب

 الزمانفً ذلك  العاملٌنبعض  بالفعل هلكالكلٌات فً ؼاٌة الصعوبة، و 

نراها  كالتًمعبدة  ؼٌر طرقعلى  وهم ٌحاولون الوصول إلى كلٌاتهم

 على ٌنطويالواحدة  الجامعةو لهذا كان التواصل بٌن مؤسسات  الٌوم.

علٌها على  اإلشراؾجعل  الجامعة مرافقكما أن التباعد بٌن . كبٌر تحدي

التواصل بٌن  قلةأدى إلى تشتٌت الموارد المتاحة، و  كما ،قدر من المشقة

و  هٌبة التدرٌس و كان لذلك مردود سلبً على األداء األكادٌمً. أعضاء

قص، و سٌظل الحال حتى الٌوم تعانً الجامعات من أنواع متعددة من الن

بعد  ،من أهم البنٌات التحتٌة ألٌة جامعة إنكذلك ربما لعقود من الزمن. 

ٌجب أن تكون  التًهو قاعات المحاضرات و  ،توفر الكادر البشري

، و المقاعد و اإلضاءة و التهوٌةمساحة الواصفات قٌاسٌة من ناحٌة مب

 حابط أو عدة ٌتم إزالة. فً أحٌان كثٌرة كذلكقلما تكون  لكنها فً الحقٌقة

 مشٌد لؽرض آخرفً مبنً  أو أكثٌر صؽٌرتٌن حوابط تفصل بٌن حجرتٌن

تتسع لمابتٌن أو أكثر من الطبلب. و فً قد  للحصول على قاعة كبٌرة 
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مؤخرة من عدم القدرة فً متابعة الالطبلب فً  ٌشتكً قاعة كهذه

 .، و بالتالً ضعؾ التحصٌلالمحاضرات

 

 . الكادر البشري7

كانت تعانى من نقص فً الكادر البشري من  ةحٌن قامت الجامعات الجدٌد

أساتذة و تقنٌٌن مؤهلٌن و خبلفهم، و لهذا لجأت الستقطاب بعض العاملٌن 

كان حاصبل على لبك أوفً الخدمة المدنٌة. و على الرؼم من أن بعضا من 

أنهم كانوا مؤهبلت أكادٌمٌة إال أنهم كانوا عدٌمً الخبرة فً التدرٌس، كما 

ناقلٌن لبعض أدواء الخدمة المدنٌة. و لسد النقص فً هٌبات التدرٌس، 

كبٌرة من مساعدي التدرٌس و تم ابتعاثهم  أعدادقامت الجامعات بتعٌٌن 

ٌكونوا على الفور للتحضٌر لدرجة الماجستٌر. و كثٌر من أولبك الشباب لم 

، و لهذا لم ن لدٌهم والء لهاو لم ٌك تم تعٌٌنهم فٌها التًالكلٌات ب رتبطواقد ا

ٌعد كثٌر منهم إلى كلٌاتهم بعد حصولهم على الشهادات المطلوبة. و فً 

خضم البحث عن أساتذة تم تعٌٌن عدد من المحاضرٌن ممن أصبحوا فٌما 

 أو فً القدرات،ألنهم كانوا ٌعانون من ضعؾ  إمابعد عببا على الجامعات 

ما  مرحلةو فً  أداؤه.طلب منهم  الذيألن مؤهبلتهم لم تكن تناسب العمل 

استعانت الجامعات حظرت الدولة سفر أستاذة الجامعات للخارج، كما 

كثٌرا. و ال زالت  ٌتحسنبأساتذة عراقٌٌن و سورٌٌن، ولكن الحال لم 

أن  عجب فًالجامعات حتى الٌوم تعانً من نقص فً األساتذة، و لهذا فبل 

 مطلوب.زال دون ال مااألكادٌمً  اإلنجاز

، بسبب النقص فً هٌبات التدرٌس، إلى الجامعات الوالبٌةاضطرت 

تدرٌس كثٌر من المقررات بطرٌقة  مكثفة. و لاالستعانة بأساتذة زابرٌن 

الزابر بتدرٌس مقررٌن أو  األستاذمادٌا، ٌكلؾ  العمل مجزيكون ٌلكً 

 إلٌهالجأت تلك الحلول  خبلل أسبوعٌن أو أقل.فً  مقررات ثبلثة

عٌوبها. أول تلك العٌوب و أكثرها وضوحا أن لو هً مدركة  الجامعات

األساتذة الزابرٌن عادة من صؽار السن و محدودي الخبرة. أضؾ إلى 

ذلك إعطاء الطبلب كمٌة كبٌرة من المعلومات فً فترة قصٌرة جدا ال 
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. تمكنهم من استٌعابها خاصة أن المحاضرات ال تكون مصحوبة بمتابعات

بطعام ثبلثة شهور  ةالمادة العلمٌة فً المحاضرات المكثف بٌهٌمكن تش

معدة اإلنسان ال  أن افكمبضعة أٌام فقط.  فً تناوله الشخص ٌطلب من

 ٌحتاج اإلنسانتستطٌع أن تستوعب أكثر مما خلقت له، كذلك عقله. ثم أن 

كذلك فهو المزٌد منه، هضم ما ٌتناوله من طعام قبل تناول لإلى زمن 

، و هو المزٌد منها إعطابهحتاج إلى زمن الستٌعاب المادة العلمٌة قبل ٌ

و من عٌوب المحاضرات  .فً المحاضرات المكثفة ال ٌتحقق الذي الشًء

ٌر متصلة و ؼالمكثفة أن العبلقة بٌن الطبلب و األساتذة تكون محدودة و 

و على  .التأثٌر و التأثرو من ثم  المطلوب، التفاعلال ٌحدث من خبللها 

، نجد درجات الطبلب فً كثٌر من األحٌان تلكالرؼم من نقاط الضعؾ 

ٌحصلون علٌها فً المقررات التً ٌتولً  التًجٌدة مقارنة مع الدرجات 

لعل السبب وراء ذلك ٌكمن فً الشعور أو  تدرٌسها أساتذة مقٌمون.

 من ٌقومون بالتدرٌس المكثؾ بأن ظلما قد وقع على الطبلبالبلشعور عند 

 .بالتساهل فً وضع االمتحان وتصحٌحه مما ٌلزم التخفٌؾ من وطأته

ٌعتبر العمل فً التدرٌس فً الجامعات السودانٌة من األعمال ؼٌر الٌوم 

المرؼوب فٌها ممن ٌملكون المؤهبلت، و السبب هو ضعؾ األجور. فقد 

تتناقص على مدى عقود من الزمن حتى  للمرتباتالقٌمة الشرابٌة ظلت 

من طرابؾ ما  هزال.ضعؾ ٌصل إلى حد المن  آلت إلى ما هً علٌه الٌوم

و من البلٌة  - طرٌفة و مضحكة تجارب شخصٌة منٌتذكره كاتب التقرٌر 

و هو مساعد تدرٌس فً منتصؾ   ،مرتبهل القٌمة الشرابٌة أن - ما ٌضحك

تساوي عشرة خراؾ. أما فً ٌومنا ، كانت السبعٌنات من القرن الماضً

لهذا السبب ٌنفر كثٌر من  .هذا ال ٌتعدي أجر األستاذ البروفسٌر خروفٌن

من العمل فً الجامعات، كما أن بعضا  المتطلعٌن لمستقبل طٌب الشباب

، بٌنما انخرط للتفرغ لعمل آخر من األساتذة اختاروا التقاعد المبكر

لتوفٌر احتٌاجات أسرهم التً  إضافٌة حرة كثٌرون ؼٌرهم فً أعمال

فقد  ،ربما ٌجد المرء مبررا لمن ٌفعل ذلك تتزاٌد أسعارها بوتٌرة مزعجة.

فً أحد األسواق  أخرى ٌحصل بابع جرجٌر أو نعناع أو أي سلعة هامشٌة

هؤالء األساتذة من  على أكثر مما ٌحصل علٌة عضو هٌبة تدرٌس جامعً.

و لهذا فان  ٌس بنصؾ "نفس"الصنؾ األخٌر ٌؤدون واجبهم فً التدر
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، ألن الحكمة التقلٌدٌة تقول )ما خلق هللا المرئ من منقوصا ٌظل أداؤهم

. من المعروؾ أن ضعؾ األجور فً قطاع الخدمة المدنٌة قلبٌن فً جوفه(

فً السنوات كثرة الحدٌث و الدلٌل على ذلك  ٌقود إلى عواقب وخٌمة

مما ٌعنً أنها متردٌة و تحتاج إلى  عن إصبلح الخدمة المدنٌةاألخٌرة 

عواقب أكثر . أما ضعؾ األجور ألساتذة الجامعات فٌقود إلى إصبلح

من المحاضرٌن ٌتؽٌبون عن  ا، و الدلٌل على ذلك أن كثٌرسوءا

إذا جاءوا  –، و آخرٌن ؼٌرهم بدون مبرر بوتٌرة منتظمة و محاضراتهم

الكاتب  صدمالشًء الذي  جاءوا متأخرٌن و انصرفوا قبل األوان.  لكن –

ٌكتفً ال ٌنظر إلى الطبلب أثناء المحاضرة و ال ٌكلمهم، و أنه  أحدهم قول

، و هو فهم الطبلب أم لم ٌفهمواأ ؼٌر مبالًو ٌنصرؾ  باإلدالء بما عنده

من اإلحباط لدى بعض العاملٌن، و الذٌن ٌزداد  مزمنة إلى حالة مؤشر

زمبلبهم المحظوظٌن الذٌن ٌعملون فً حالهم بحال كلما قارنوا  إحباطهم

كل تلك  الء.ؤدول الخلٌج حٌث ال ٌمكن عقد مقارن بٌن دخول هؤالء و ه

، و هنا تكمن الممارسات و ؼبرها تؤدي إلى ضعؾ مخرجات الجامعات

 .المأساة الحقٌقٌة

عندما تصاعدت الشكوى من ضعؾ أجور أساتذة الجامعات فً وقت ما، 
راج العاملٌن فً الجامعات من مظلة الخدمة اتخذت الدولة قرارا بإخ

المدنٌة، حتى ٌتسنى معالجة مشاكلهم بٌسر. أما اآلن و بعد أن أقدمت 
الدولة على تعدٌل مرتبات العاملٌن فً الخدمة المدنٌة، تركت أمر تعدٌل 

توفٌرها من ب نفسها لتقوم مرتبات العاملٌن فً الجامعات إلى الجامعات
إن المتابع لمسٌرة دهشة الكثٌرٌن. أثار ما  ، و هومواردها الخاصة

الجامعات منذ سنوات، ٌبلحظ أن الدولة قد تخلت عن تموٌل جمٌع أنشطة 
بمرتبات العاملٌن، و حتى هذا االلتزام لم  أبقت على التزامهاالجامعات، و 

على تعدٌل المرتبات من  اإلنفاقمن الجامعات  تٌعد قابما عندما طلب
من الواضح أن الدولة مستعدة إلنشاء الجامعات لكنها مواردها الخاصة. 

مثل من ٌتخذ أبناء و ال فً ذلك ، و مثلها ؼٌر مستعدة لتوفٌر احتٌاجاتها
، فان بعض الجامعات قد ال تسد حاجاتها. و ألن موارد ٌتكفل بتربٌتهم

دعم تلك الجامعات، ٌعنً ن عتقاعس وزارة التعلٌم العالً و البحث العلمً 
، و قد ال تلٌق بمؤسسات التعلٌم العالًقد ممارسة أعمال ل هافعبوضوح د

 .ورد مثال لذلك فً مكان آخر فً هذا التقرٌر



 

13 
 

 . تأهٌل األساتذة8

تزامن التوسع فً التعلٌم العالً، هجرة كبٌرة ألساتذة الجامعات إلى 

 الخارجً للتدرٌب العالٌة للتكلفة نسبةو  الخارج لتحسٌن أوضاعهم المادٌة.

 فً السابعة انعقاده دورة فً للتعلٌم العالً القومً المجلس أصدر فقد

 حفز و الداخلً التدرٌب لتشجٌع القرارات من عددا 1997 أؼسطس

 هٌبة أعضاء و التدرٌس مساعدي من منسوبٌها ابتعاث على الجامعات

الدراسٌة  المنحو نتٌجة لتوقؾ  .السودان داخل العلٌا للدراسات التدرٌس

لدول الؽربٌة، لم ٌتبق للجٌل الجدٌد من األساتذة سوى تقدمها االتً كانت 

و أو فً بعض الببلد التً كانت  - رؼم شح معٌنات البحث - التأهٌل محلٌا

أجراها معد هذا التقرٌر  ةتوفر منحا دراسٌة كالصٌن. و فً مقابلال زالت 

عدة ل بق مع أمٌن الشبون العلمٌة فً جامعة الخرطوم حول هجرة األساتذة

 ،أن الجامعة بصدد ابتعاث ثبلثمابة أستاذ للصٌن لسد النقص ذكر،  سنوات

 .mass production عملٌة إنتاج بالجملة لقطع متشابهة شبهٌما هو و 

األجٌال لٌس أمام  -و حتى فً المستقبل المنظور  – هذا إلى ٌومناو 

قبول التأهٌل محلٌا أو سوى  من خٌارات الجدٌدة من أساتذة الجامعات

 .المؤهبلتاستنساخ  ، مما ٌقود إلىإن وجدت المنح الصٌنٌة

 . مقررات مطلوبات الجامعة9

تها: مطلوبات ٌتم تسم ةمقررات جدٌد إدخالرافق التوسع فً التعلٌم العالً 

جامعة. و فً الحقٌقة هً مطلوبات دولة و لٌست مطلوبات جامعة، ألن 

هً اللؽتٌن  ةمطلوبات الجامعالدولة هً التً فرضتها على الجامعات. و 

 ثم لحقت بها  أو الثقافة اإلسبلمٌة اإلسبلمٌةالعربٌة و االنجلٌزٌة و التربٌة 

الدراسات السودانٌة. و فً بادئ األمر كان المطلوب من الطالب النجاح 

تحسب  األخرىفً تلك المقررات، و لكن ما لبثت أن أصبحت كالمقررات 

تلك المقررات و ال  كانتو قد  فً معدل الطالب و فً التقدٌر عند التخرج.

تعٌن علٌها ٌ –أي الجامعات  –عببا ثقٌبل على الجامعات ألنها  تمثل زالت

و فً مرحلة ما مثلت  و الزمن لتدرٌس تلك المقررات. توفٌر األساتذة

فأحٌانا كانت  معضلة لدى الطبلب من ؼٌر المسلمٌن. اإلسبلمٌةالتربٌة 

كانت  التً، و لتدرٌس الطبلب المسٌحٌٌنالجامعات تستعٌن بالكنابس 
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و أحٌانا أخرى كانت الجامعات تستبدل عند التقوٌم. درجات كبٌرة  همتمنح

إلى أي مدى حققت  بمقرر آخر ال عبلقة له بالدٌن. اإلسبلمٌةالتربٌة  رمقر

نها لم تخضع للتقٌٌم و تلك المقررات أهدافها؟ ال أحد ٌعلم اإلجابة أل

ال ٌوجد اآلن مؤشر إلى أنها ستخضع لتلك العملٌة فً  كما أنه، التقوٌم

 . المستقبل المنظور

 . لغة التدرٌس01

نجحت الجامعات فً استخدام اللؽة العربٌة كلؽة للتدرٌس إال أن الدولة لم 

على الرؼم  تستطع أن تخلق حركة نشطة للترجمة أو التألٌؾ باللؽة العربٌة

المنهجً و الكتاب و التً أنٌط بها وضع  من وجود الهٌبة العلٌا للتعرٌب

المرجعً المعرب و تعرٌب المصطلحات العلمٌة و التألٌؾ و الترجمة و 

ٌر أن الهٌبة لم تنجح إال ؼ .النشر و التمكٌن لسٌاسة التعرٌب فً الجامعات

ربما لم تكن ذات فابدة  التًو  إصدار معاجم للمصطلحات العلمٌةفً 

من البدٌهً أن استخدام أٌة امة لؽتها  .كبٌرة بسبب مجٌبها متأخرة نسبٌا

ترسٌخ الهوٌة، لكن إلى أي مدى نجحت اللؽة  علىفً التدرٌس ٌعمل 

د ٌعلم، ح؟ مرة أخرى ال أ لمادة العلمٌةالطبلب ل العربٌة فً زٌادة استٌعاب

 إلى مؤشر اآلن ٌوجد ال أنه كما، وٌمو التق ألن التجربة لم تخضع للتقٌٌم

 .المنظور المستقبل فً العملٌة لتلك ستخضع أنها

 . رفع الوعً و رتق النسٌج االجتماعً 00

من أهداؾ الجامعات ؼٌر المعلنة بث الوعً لدى المجتمعات المحلٌة و 

الفوارق االثنٌة و الجهوٌة و خبلفهما من  إزالةرتق النسٌج االجتماعً، و 

 أسباب الفرقة و الشتات. و من الواضح أن الجامعات لم تنجح فً ذلك كما

لم تساعد على  الممارسة السٌاسٌةلك أن ٌنبؽً، و ربما كان السبب وراء ذ

تحقٌق النجاح. فالدولة كانت تعمل على ترسٌخ الهوٌتٌن العربٌة و 

تلك  فً بعض الناس أن رأي. و النعرات القبلٌة، و شجعت على اإلسبلمٌة

ب من المجتمع و االسٌاسة تهدٌدا لوجودهم، و لهذا آثر بعضهم االنسح

الهجرة إلى الخارج، بٌنما لجأ آخرون لرفع السبلح فً وجه الحكومة. و 

كنتٌجة لتلك السٌاسة، تحولت مشكلة جنوب السودان من مشكلة سٌاسٌة إلى 
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دٌنٌة، مما وفر للجنوبٌٌن الدعم من أطراؾ كانت تكن و مشكلة اثنٌة 

العداء للسودان، و هكذا انتهى المطاؾ بجنوب السودان باالنفصال. و من 

الزرقة و ب ما عرفوا تعلت الحرب فً دارفور على أساس اثنً بٌنشبعد ا

ك فً جبال النوبة و النٌل األزرق و مناطق العرب، و كان الحال كذل

إلى حرم  و هً تنتقل أحٌانا تلك الخبلفات لقد شهدناو  أخري فً الببلد.

 ،مرات كثٌرة الجامعات، مما تسبب فً إراقة الدماء و تعطٌل الدراسة

 ال تزال هشة فً تكوٌنها.والسٌما و أن الجامعات الجدٌدة كانت 

 . استنساخ الجامعات02

ات جامعاله ٌقامت عل الذيقامت الجامعات الجدٌدة على نفس النسق 

المعروؾ  أو االستنساخ مما ٌمكن تشبٌهه بتقنٌة "النسخ و اللصق" القدٌمة

حٌث نجد كل جامعة تتكون من عدد من cloning  فً علم األحٌاء

الكلٌات المعروفة تارٌخٌا كالطب و الهندسة و االقتصاد و التربٌة، و التً 

ع أشكال . هنالك بالطباإلبداعو بالتالً انتفى  ،ال ٌجمع بٌنها سوى المكان

كالجامعة المتخصصة المعروفة فً روسٌا و شرق  اتأخرى للجامع

 التًو الصٌن. فمثبل "جامعة الطب" تحتوى على كل التخصصات  أوروبا

و التمرٌض و هكذا. و مٌزة  المختبرات الطبٌةتتعلق بالطب كالصٌدلة و 

لبنٌات األساسٌة و الموارد لاالستؽبلل األمثل  ذلك الشكل من الجامعات

إلى أي مدى نجحت الجامعات المستنسخة  تجوٌد األداء. بالتالًالمتاحة و 

 فً أداء رسالتها و تحقٌق أهداؾ التعلٌم العالً و سد احتٌاجات المجتمعات

لم تخضع للتقٌٌم و  التجربة التً قامت فٌها؟ ال أحد ٌملك اإلجابة، ألن

 فً العملٌة لتلك ستخضع أنها إلى مؤشر اآلن ٌوجد ال أنه كما ،التقوٌم

 .المنظور المستقبل

 . المناهج الدراسٌة03

استعانت الجامعات الجدٌدة لوضع المناهج الدراسٌة بأساتذة من الجامعات 

القدٌمة، و لكن لؤلسؾ لم ٌتم وضع تلك المناهج بشكل مقبول، ال من ناحٌة 

على محتوى مقرر تم نقله  المحتوي و ال العرض. لقد اطلع كاتب التقرٌر

و من العالمٌة الثانٌة.  بصدرت بعد الحر التًمن أحد الكتب االنجلٌزٌة 
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الواضح أٌضا أن مناهج التخصصات المختلفة تم بمعزل عن بعضها 

فً نفس  البعض للدرجة التً نجد فٌها نفس المقرر فً تخصصٌن مختلفٌن

تحت عنوانٌن مختلفٌن، مما ٌعنى أنه لم ٌكن هنالك تنسٌقا بٌن  الكلٌة

تولت وضع تلك المناهج. و أحٌانا ٌجد المرء  التًالمجموعات المختلفة 

أو  جزأٌنتقسٌمها إلى  تمخلبل فً ترتٌب الموضوعات فً المقررات التً 

ٌقول أن األشٌاء تنتقل من  الذيثبلثة حٌث تجدها ال تتسق مع المنطق 

 إلى الصعب. السهلو من  ، و من األساس إلى ما فوقه،صل إلى الفرعاأل

فً الواقع لم تستطع الجامعات أن تبدع فً خلق تخصصات جدٌدة أو 

 تطوٌر مناهجها، فمعظم ما ٌدرس اآلن ظل ٌدرس لعقود.

 . االستقالل األكادٌمً 04

مستقلة مؤهلة  اتجامعات الجدٌدة تمارس عملها األكادٌمً كهٌبراحت ال

 الشًء الذي ،و قادرة على تقوٌم نفسها بنفسها لمنح الدرجات العلمٌة

 ال و ،فً الواقع كانت تلك الجامعات نطوي على قدر كبٌر من الخطورة.ا

كان من  لقد .ذلك الدور لممارسة ؼٌر مؤهلة ،زال بعضها حتى الٌوم

من مهامه  ٌكونمجلس قومً، لمهمة منح الدرجات العلمٌة  إسناداألجدى 

، و االمتحانات التحتٌةالتحقق من المناهج الدراسٌة و األساتذة و البنٌات 

من شواهد اٌجابٌة لؤلداء  تصحٌحها. و بناء على ما ٌتوفر لدٌهمستواها و 

األكادٌمً، ٌقوم بمنح الدرجات العلمٌة. لؤلسؾ هذا لم ٌحدث، و بالتالً لم 

صحٌح أن تلك . مقبوالا المجال ٌكن كثٌر مما مارسته الجامعات فً هذ

على  الطبلب ٌصٌرعندما  خارجٌٌن الجامعات كانت تستعٌن بمقومٌن

ٌكتبونها  التًكثٌرة لم تكن التقارٌر  ن، ولكن فً أحٌاأبواب التخرج

كما أن المقومٌن أنفسهم لم ٌكونوا من  ةالمجامل فهً ال تخلو منصادقة، 

فً  و على الرؼم من تأكٌدنا على وجود فوارق .الدقٌق التخصص أصحاب

بٌن خرٌجً الجامعات المختلفة، إال أنه ال توجد آلة لقٌاس تلك  التأهٌل

 .الفروق

 التعلٌم عن بعد. 05
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ألن الجامعات الجدٌدة لم تخضع إلشراؾ أكادٌمً من جهات أخرى، نتٌجة 

سرعان ما خرجت من حدودها الجؽرافٌة إلى فضاء أوسع، فقامت بطرح 

برامج دراسٌة فً مراكزها فً الخرطوم، ثم برامج التعلٌم عن بعد داخل 

، و ؼٌر شرٌفة بطرق أحٌاناالببلد و خارجها، و راحت تتنافس فٌما بٌنها 

لجذب  جوابزعلن عن ٌ بعضها فكان ،شركات االتصاللوك سلكت س

 برامج دراسٌة حسب الطلب. بتفصٌل قامت و أخطر من ذلك أنها. الطبلب

و قد راج بٌن بعض الطبلب العرب الذٌن التحقوا بمراكز الجامعات فً 

الخارج قولهم "بدفع مصاري بدي شهادة" و هو المقابل فً الدراجة 

أي الرسوم السودانٌة "بدفع رسوم دراسٌة علشان أحصل على شهادة" 

الدراسٌة مقابل الشهادة و لٌست مقابل التعلٌم. و قد استجابت بعض 

مقابل  ات األكادٌمٌةمنح الشهاد فً فانخرطتتلك الرؼبة، الجامعات ل

مراكز بعض الجامعات  إؼبلق السلٌمؼٌر و كان نتاج ذلك السلوك  .المال

لؤلسؾ تلك األموال تعرضت لئلهدار و الفساد ألنها لم تكن  فً الخارج.

و فً الداخل منعت وزارة التعلٌم العالً الجامعات  تخضع للمراجعة.

 لبللتفاؾمن طرح برامج دراسٌة فً مراكزها فً العاصمة، و  الوالبٌة

مج البكبلرٌوس و امن طرح بر الجامعات بعض حول ذلك القرار تحولت

 الدبلوم إلى طرح برامج الدراسات العلٌا.

 . الدراسات العلٌا06

لحاجة الملحة لملء الوظابؾ الشاؼرة فً هٌبات التدرٌس فً اأدت 

 تنافسإلى  موارد مالٌة جدٌدة، إلٌجاد الحاجة إلى باإلضافة، الجامعات

. و قد بدون روٌة و على عجل الدراسات العلٌا طرح برامج فً الجامعات

تعانً من نقص  كانت فعلت العدٌد من الجامعات ذلك رؼم أنها هً نفسها

فً معٌنات البحث العلمً من أساتذة و مختبرات و مكتبات و خبلفه. و 

بمنح  ،و ال زالت تقوم ،قامتف معة هذا المجالجامعات سٌبة الس تصدرت

فقد صرح أحد مدراء الجامعات  من الدرجات العلٌا كل عام. أعداد مهولة

لوسابل اإلعبلم أنهم، خبلل عام واحد، خرجوا بضعة ألوؾ من طبلب 

و قد علم كاتب  .كان فخورا بذلك فً األمر أنه الملفت الدراسات العلٌا. و 

على  اإلشراؾأنه ٌتولى  فً إحدى الجامعات مساعد أستاذالتقرٌر من 
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 المزٌد و قد طلب منه اإلشراؾ علىأربعٌن من طبلب الدراسات العلٌا، 

درجات الماجستٌر و من الواضح أن هنالك تساهل فً منح  رفض.ف منهم

 من ، ألنداء األكادٌمً فً الجامعاتألمن أسباب تدهور ا ، و هوالدكتوراه

تحول  ةالمبلحظب الجدٌر و .وا أساتذة فً الجامعاتأصبح منبٌن هؤالء 

الماجستٌر و الدكتوراه عن طرٌق البحث  برامجبعض تلك الجامعات من 

االعتماد على النفس  الطالب تعلمٌ من أنأي بدال  .الخالصة المقرراتإلى 

و كتابة التقرٌر النهابً و  فً جمع البٌانات و تحلٌلها و استخبلص النتابج

فً تلقً معلومات  إلى االعتماد على األستاذ المحاضر اتجه ،هالدفاع عن

أمرٌن:  السبب وراء ذلك ربما ٌكون أحد. و فٌهاو اجتٌاز امتحان  محددة

نقص المعٌنات أو  أو فً القٌام بالبحث الطالب عدم قدرةاألمر األول  أما

البحوث، أو عدم وجود أساتذة أكفاء ٌتولون  جراءإل شح التموٌل المطلوب

األمر الثانً اكتشاؾ حاالت ؼش فً األكادٌمً. أما  اإلشراؾعبء 

بٌانات ، أو ، و ربما تم اكتشاؾ بحوث منقولة من مصادر أخرىالبحوث

هشة حقا عند الحدٌث عن برامج الدراسات العلٌا دلكن ما ٌثٌر ال. مزٌفة

فً الهندسة.  بالمقررات برامج دكتوراهلجوء بعض الجامعات إلى طرح 

أساتذة على قدر عالً من التأهٌل و  توفرعدم بكاتب هذا التقرٌر  ٌقطع

 حتىاالطبلع للقٌام بالتدرٌس بكفاءة فً هذه البرامج. و ٌعتقد الكاتب أنه 

 جامعً ذاتأس لٌس كل – البرامجنشأ هذا النوع من  حٌث –فً أمرٌكا 

أن  الجامعات تحسب بعضو قد  .تلك البرامجبالتدرٌس فً ٌشارك  هناك

 و ما هو بانجاز.نوعا من االنجاز،  طرحها لبرامج الدراسات العلٌا

 أهداف التعلٌم. 07

اجب وحق، واجب على هو وو لعامة الناس من المعلوم أن التعلٌم العام

الدولة توفٌره و حق للمواطن للحصول علٌه، و من خبلله ٌرتفع وعً 

بدون  فً حٌاته المضً قدماٌساعده فً  الذي الحد المقبولالفرد إلى 

 لخاصة الناس ال عامتهم، و ٌقوم على . أما التعلٌم العالً فهوعثرات كبٌرة

محددة كالطب و الهندسة و الزراعة و  تأهٌل بعض األفراد للقٌام بمهام

القانون. و لهذا فان حاجة المجتمع لمثل هؤالء تعتمد على خطط التنمٌة 

التً تتبناها الدولة. ؼٌر أن مفهوم الدولة فً هذا المجال واضح و هو 
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 إعدادولما كانت عملٌة التنمٌة أبطأ من عملٌة   .التعلٌم من أجل التعلٌم

، فقد تراكمت أعداد العاطلٌن عن العمل فً القبول الخرٌجٌن نتٌجة للتوسع

ارد وو قد ٌكون من فابض القول أن شح الم من الخرٌجٌن عاما وراء عام.

المتاحة للجامعات مقترنا مع األعداد الكبٌرة للطبلب قاد بدوره إلى تدنً 

التوسع  من مبرراتو من أؼرب ما سمع كاتب المقال  التحصٌل الدراسً.

فً أحد القنوات لعالً، ما ذكره أحد قادة الحزب الحاكم فً التعلٌم ا

من  حاجة دول المنطقة سدبأن الهدؾ من التوسع هو التلفزٌونٌة 

 .الخرٌجٌن

 ترقٌة المجتمع . 08

. اقتصادٌا و اجتماعٌا و ثقافٌا و سٌاسٌامن أهداؾ التعلٌم ترقٌة المجتمع 

كثٌرة رؼم أن  أزماتلكن ال ٌخفى على أحد أن المجتمع ال زال ٌعانً من 

الجامعات تعمل و ترفد المجتمع كل عام بأعاد كبٌرة من الخرٌجٌن و فً 

أن تلك األزمات تستفحل أكثر و أكثر كلما زاد عدد  مجاالت متعددة، بل

حقا. و قد ٌقول قابل أن  رو هذا أمر محٌ الجامعات و عدد الخرٌجٌن.

لكن مثل . أو ضعؾ والبهم للوطن المعاناة ناتجة بسبب فساد بعض الناس

التعلٌم  سلمأن العٌب فً التعلٌم. فلو  ٌعنً بطرٌق ؼٌر مباشرهذا التعلٌل 

و إذا تم التسلٌم بهذه الفرضٌة، فبل بد أن هنالك خلل فً  مخرجاته.لسلمت 

سٌاسة الدولة فٌما ٌخص التعلٌم، و خلل مماثل فً الجامعات ٌجب تداركه 

 قٌل فوات األوان.

 نظام الدراسة. 09

رافق قٌام الجامعات الجدٌدة فً مطلع التسعٌنات من القرن الماضً، 

إحبلل نظام الفصل الدراسً محل السنة الدراسٌة باإلضافة الستخدام 

بعض  فًن المقررات المختلفة. لقد كان ذلك اوزأالساعات المعتمدة لقٌاس 

جوانبه تجدٌدا حسنا. لقد كانت المحاولة فً البدء استنساخ النظام الفصلً 

عمبل ٌتطلب ذلك النظام ، ؼٌر أن تلك المحاولة باءت بالفشل ألن ًمرٌكاأل

لتتبع السجل األكادٌمً للطالب خبلل سنوات  office workا كبٌر مكتبٌا

دراسً، و التً فً كل فصل  درسها كالساعات و المقررات التً الدراسة
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و إذا رسب الطالب فً أي من المقررات  .ٌمكن أن تختلؾ من طالب آلخر

قد ٌشترط و الفصول التالٌة  ٌتعٌن علٌه دراسته فًالتً اختارها بنفسه 

و وفق النظام  .، و ذلك تعقٌد آخرمنها دراسة مقرر آخر مقرردراسة ل

اإلعادة أو  أوبالتصعٌد  إماالفصلً ٌتم تقوٌم الطالب فً نهاٌة كل فصل 

أو المعدل الساعات المعتمد التً نجح فٌها  بحسابو ٌتم ذلك  االستبعاد،

و نتٌجة للتعقٌدات المصاحبة للنظام الفصلً  .حصل علٌه الذي الفصلً

مع  ، فقد تم استبداله بنظام فصلً معدل أو نظام سنوي هجٌناألمرٌكً

ً النظام الفصلً المعدل ال . ففالحفاظ على استخدام الساعات المعتمدة

ٌسمح للطالب باختٌار المقررات و الساعات المعتمدة التً ٌرؼب فً 

، كما ال ٌسمح له باالنتقال من فصل دراسً إلى إجبارٌة، فكلها دراستها

ٌلٌه إال بعد أن ٌنجح فً كل المقررات التً درسها فً ذلك الفصل،  الذي

ل دراسً. أما فً نظام السنة أي أن تقوٌم الطالب ٌتم فً نهاٌة كل فص

الهجٌن فهنالك فصبلن دراسٌان و ٌجري التقوٌم مرة واحدة فً نهاٌة 

السنة. و ألن عملٌة التقوٌم عادة تستؽرق وقتا لٌس بالقصٌر، علٌه ٌصبح 

ٌمكن أن  الفصل الثانً فً كل سنة دراسٌة ألننظام السنة الهجٌن أفضل 

 إعبلن امتحانات الفصل الدراسً األول و قبل الفراغ منٌبدأ مباشرة بعد 

و كنتٌجة طبٌعٌة للتعدٌبلت الكثٌرة التً تعرضت لها اللوابح  .النتابج

ٌمكن الجزم بأن  األكادٌمٌة، التً تتحكم فً االمتحانات و منح الدرجات،

 آثارا سلبٌة و أخرى اٌجابٌة قد طرأت على األداء األكادٌمً للجامعات.

 و المنافسة . نظام القبول21

ٌتم وفق اإلرث  فً الماضً البعٌدكان التنافس على المقاعد فً الجامعات 

ٌعتمد على الدرجات التً حصل  الذي خلفه المستعمر البرٌطانً، و كان

، و التً مقررات فً امتحانات الشهادة السودانٌة خمسةعلٌها الطالب فً 

التعلٌم العالً تم استبدال . و فً بداٌة ثورة تختلؾ باختبلؾ الكلٌات كانت

ذلك النظام بنظام آخر ٌعتمد على المنافسة القابم على النسبة المبوٌة فً 

، و كانت تلك المقررات تشمل بشرط النجاح فٌها جمٌعا سبعة مقررات

و ال زال هذا النظام  العربٌة و االنجلٌزٌة و التربٌة اإلسبلمٌة.اللؽتٌن 

 ٌقٌس أداءالنظامٌن أن النظام القدٌم كان  و الفرق بٌنحتى الٌوم.  مستخدما
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 )أي دراسته المستقبلٌةمجال ب مقررات تمت بصلة مباشرة الطالب فً

أداء الطالب فً ، بٌنما النظام الحالً ٌقٌس متوسط الخاصة( القدرات

و هو أسهل من سابقه فً  (ةالعام القدرات امتحانات الشهادة السودانٌة )أي

و بالتالً أصبح باإلمكان أن ٌنافس أصحاب القدرات العامة  .التطبٌق

فً البداٌة  بٌن الطبلب و قد اختصر التنافس أصحاب القدرات الخاصة.

و هو ما ٌعرؾ  ،فحسب التً حصل علٌها كل منهم على النسبة المبوٌة

بالقبول العام، و فً وقت الحق تم استحداث ما عرؾ بالقبول ألوالبً و 

مقاعد القبول العام ٌتنافس علٌها طبلب عدد % من 20ٌة فً البداكان 

ات األقل نموا، و شملت جمٌع الوالٌات ما عدا والٌتً الخرطوم و والٌال

%، و كان المبرر للقبول 50 إلً من بعد ارتفعت النسبةالجزٌرة، ثم 

 تلًفً الخرطوم. و  بمثٌبلتهارس فً الوالٌات االمدعدم تكافؤ  ألوالبً

استحداث القبول على النفقة الخاصة، و كان الؽرض منه زٌادة موارد  ذلك

دخول أعضاء هٌبات التدرٌس. و  رفعتحسٌن البٌبة الجامعٌة ولالجامعات 

% من 25 دها األقصىحفً  نسبة مقاعد القبول على النفقة الخاصة كانت

لً مقاعد القبول العام. و فً السنوات األخٌرة أصبحت سٌاسة التعلٌم العا

جامعة أي عدد من  ةؼٌر المعلنة رسمٌا تقول ال ؼضاضة فً أن تقبل أٌ

و من بعد  لك البنٌات األساسٌة.تالطبلب على النفقة الخاصة ما دامت تم

من القبول كقبول أبناء  أخريالقبول على النفقة الخاصة ظهرت أنواع 

أبناء ، و أخٌرا و ؼٌرهم العاملٌن فً التعلٌم العالً، و أبناء الشهداء

و فً كل أنواع القبول المستحدث ال  العاملٌن فً صندوق دعم الطبلب.

ن آخر نسبة عتقل نسبة الطالب فً الشهادة السودانٌة عن عشرة درجات 

. و قد اتضح للجامعات ضعؾ بعض للكلٌة أو القسم المعنً فً القبول العام

 اردومال، لكن أسهامهم فً تحسٌن الخاصة الطبلب المقبولٌن على النفقة

، رؼم أن أعضاء هٌبات التدرٌس لم ٌكونوا لجامعات كان مقدراالمالٌة ل

 .فً الؽالب األعم من المورد المالً الجدٌد من المستفٌدٌن

 معالجة نتائج الشهادة السودانٌة .20

فً الشهادة السودانٌة تختلؾ من مقرر فً الماضً كانت درجة النجاح   

أو  درجة ثبلثٌن أحٌانا تتدنً إلى و ،خرآلخر، كما كانت تتؽٌر من عام آل
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. فٌما بعد تم تثبٌت درجة النجاح من الدرجات الكلٌة و هً مابة دون ذلك

درجة، ولهذا  خمسٌنأصبحت ففً كل المقررات و فً كل األعوام 

عادة تخضع لمعالجات. أصبحت  أن نتٌجة الشهادة السودانٌةالواضح هو ف

 .رة لفبة قلٌلة لدى من ٌقومون بهاتظل أسٌ ال ٌتم البوح بتلك المعالجات و

ضرب الجذر هً حاصل  ةنسبة الطالب المعلنصح ما ٌشاع عن  إذاو 

 فً عشرة، ٌصبح أي فعبل للدرجة التً حصل علٌها الطالب ألتربٌعً

أو أدنى راسبا فً واقع  مبوٌة مقدارها سبعٌن نسبة طالب حاصل علً

عددا ال بأس به من الطبلب الذٌن ٌدرسون فً  بالتالً فانو  األمر.

 فً حقٌقة األمر هم سبعٌنو الذٌن تقل نسبهم عن  الجامعات فً ٌومنا هذا

، أو قل أصحاب قدرات من الطبلب الراسبٌن فً الشهادة السودانٌة

بٌن نجاح طبلب القبول العام و  مقارنةدراسة لؤلسؾ ال توجد  .منخفضة

  .بعد التحاقهم بالجامعات و القبول على النفقة الخاصة لوالبًأالقبول 

 األساتذةجٌل جدٌد من . 22

كل  –بعد ما ٌقارب مرور ثبلثة عقود على ثورة التعلٌم العالً  –الٌوم 

ما عدا كلٌات  –أساتذة الجامعات الذٌن تخرجوا من الكلٌات السودانٌة 

دون السابعة و األربعٌن من العمر قد تلقوا دراستهم هم و الذٌن  –الطب 

للبحث فً مصادر  بشكل مرٌح متمكنٌنباللؽة العربٌة، و بالتالً هم ؼٌر 

للتدرٌس  ؼٌر مؤهلٌن  بالتالً هم المعرفة المكتوبة باللؽة االنجلٌزٌة، و

ة ألساتذة للتدرٌس باللؽالهذا فان أٌة محاولة لدفع هؤالء  .االنجلٌزٌةباللؽة 

محاولة من جامعة ما  ، بمعنى أن أٌةاالنجلٌزٌة سٌكون مصٌرها الفشل

إذن استخدام اللؽة االنجلٌزٌة فً  .محكوم علٌها بالفشلإلى الماضً  للعودة

، و االتفاق على مؤسسات التعلٌم العالًتنسٌق بٌن حتاج إلى ٌالتدرٌس 

 لعربٌةتجربة التدرٌس باللؽة الكن قبل ذلك ٌجب إخضاع . خارطة طرٌق

أفضل من العودة إلى اللؽة  هافقد ٌتبٌن أن المضً فً استخدام، للدراسة

 االنجلٌزٌة.

 . تقٌٌم و تقوٌم التجارب23
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أن أٌة تجربة جدٌدة ٌجب دراستها بتأنً قبل  المرءربما ال ٌفوت على 

قد ٌكون كبٌرا التجارب الفاشلة  تداعٌات، ألن التخلص من الدخول فٌها

و  فً أن التوسع فً التعلٌم العالً و تعرٌب المناهج. و ال جدال جدا

افترضنا جدال أن  فإذاكانت تجارب جدٌدة.  استحداث مطلوبات الجامعة

للتقٌٌم و التقوٌم؟  إخضاعهادراسة متأنٌة، فهل تم  كانت ثمرةتلك التجارب 

، لم ٌحدث ذلك رؼم مرور ما ٌقارب ثبلثة عقود من الزمن، و ال اإلجابة

فً الواقع أن التوسع فً التعلٌم لن ٌحدث فً المستقبل القرٌب. أنه ٌبدو 

العالً مازال مستمرا حتى الٌوم، ال التعلٌم الحكومً فحسب و إنما التعلٌم 

األهلً كذلك. و ال زالت الجامعات الوالبٌة تتوسع بفتح كلٌات جدٌدة و 

، و هافٌ رؼبة لطبلبل ال، وإلٌها حاجةفً  لمجتمعا قد ال ٌكون أقسام جدٌدة

أن و ٌبدو من الوهلة األولً للعٌن الفاحصة  .مثال ذلك كلٌات الزراعة

و ال ٌستبعد  المجتمع.احتٌاجات  وفق وأ ةمدروس ال ٌتم بطرٌقةالتوسع 

، بمعنى طبلباو  موقعاألن تكون الجامعات والبٌة  تسعىالمرء أن الدولة 

الوالٌة لوحدهم دون ؼٌرهم من  تلك ة والبٌة ألبناءعجامكل تخصٌص 

و  لجهوٌة.ل، رؼم ما ٌنطوي علٌه ذلك من ترسٌخ األخرىأبناء الوالٌات 

للطالب، و فً الؽالب  كثٌرابالنسبة لمطلوبات الجامعة، ربما لم تضؾ 

صحٌح أن اللؽة العربٌة هً لؽة الؽالبٌة من  اهتمامه.تقع فً بؤرة األعم ال 

ال  ؟من المقرر المفروض علٌه فاد الطالبالشعب، و لكن إلى أي مدى است

،  الهوٌة العربٌةرسخ  تعرٌب المناهج صحٌح أٌضا أن أحد ٌملك اإلجابة.

مرة أخرى ال ؟ فً التحصٌل الدراسً و لكن إلى أي مدى كان ذا جدوى

 أحد ٌملك اإلجابة.

 رعاٌة الطالب. 24

و  اإلعاشة للطبلبقبل ثورة التعلٌم العالً كانت الجامعات توفر السكن و 

مستوي علً  ت تلك الخدماتكان فً البداٌة  .أصناؾ أخرى من الرعاٌة

فً  ىحت –، و لكنزمنال مع مرور ت، ثم تقلصصل إلى حد الترؾت عال

و  ،. ذلك النظام تؽٌر مع ثورة التعلٌم العالًلةمقبو تكان – اأسوأ حاالته

الذي أصبح فٌما تم إسناد سكن الطبلب و إعاشتهم لصندوق دعم الطبلب و 

 ٌضطلع أنه الصندوق أدبٌات فً نجد و .عاٌة الطبلببعد صندوق ر
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 و القدٌمة الداخلٌات استؽبلل و الجامعٌة المدن بناء و إنشاء فً بدوره

 المقبولٌن الطبلب أعداد فً الزٌادة لمجابهة المنازل استبجار و صٌانتها

 بٌبة - الصندوق ٌقول كما – الجامعٌة المدن توفر و. الوالٌات كافة فً

 و النفسً الطالب الستقرار كبٌرا قدرا تحقق و الدراسة و لئلعاشة جٌدة

 باإلضافة البلزمة الحٌاتٌة الخدمات كافة المدن بتلك توجد كما االجتماعً،

 و لبلطبلع صاالت و مساجد و مصلٌات من األخرى الخدمات لمراكز

 وسابل بها مرافق و المكتبات و لبلنترنت قاعات و الحدابق و المٌادٌن

 و التربوي و التنشٌطً األداء على المساعدة اإلدارات و الترفٌه،

 خدمات و عبلجٌة وحدات من الصحٌة الخدمات من مجموعة و الرٌاضً،

 .إسعاؾ

مع الزٌادة الكبٌرة فً أعداد الطبلب، لآلسؾ الواقع ٌشهد بؽٌر ذلك، ف 

 تجد مثبلؼٌر مناسب، حٌث  –فً أحٌانا كثٌرة  –أصبح ما ٌقدم من سكن 

حجرة صؽٌرة  ٌتقاسمون على أسرة من طابقٌن أو أكثر من الطبلب عشرة

 اتوفرم ٌكون قدفأما الطعام  كانت تخصص فٌما مضً إلٌواء طالبٌن فقط.

 تكون فً استطاعة كثٌر من الطبلب. ال بأسعارو  ه عادة ٌكون ردٌباو لكن

 أحٌانا ، ال ٌصل لمستحقٌه، رؼم قلتهأما الدعم المالً الذي ٌقدمه الصندوق

ذات  و هو ٌؽادر مكتبهو قد حكً أحد األساتذة فً جامعة والبٌة أنه  .كثرة

رأي كومة سواء فً فناء الكلٌة، و عندما اقترب وجدها طالبة قد  مساء

تكفلوا بنقلها  زمبلبهاثبلثة من  عثر علىأؼمً علٌها. ٌقول لحسن الحظ 

و  أنها لم تتناول طعاما طٌلة ذلك الٌوم. فٌما بعد إلى المستشفً، و اتضح

ٌصؾ أحد موظفً عمادة الطبلب فً جامعة والبٌة أخري حالة اكتظاظ 

 ".السراٌرحدى داخلٌات الطالبات بقوله: " بت سمٌنة ما تقدر تمشً بٌن إ

رعاٌة فً  تقصٌره، رؼم و الؽرٌب حقا أن تجد صندوق رعاٌة الطبلب

السؤال  تبلمٌذ التعلٌم العام.ل ٌشؽل نفسه بتوفٌر وجبة ،طبلب التعلٌم العالً

طرحه هو إلً أي مدى ٌتأثر األداء األكادٌمً للطالب  بما  جدرٌالذي 

، و ربما ال ٌوجد من بالطبع ال أحد ٌدري ٌتوفر له من سكن و إعاشة؟

 .ٌرٌد أن ٌدري

 . التعلٌم االلكترون25ً
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التعلٌم االلكترونً نظام للتعلٌم ٌستخدم أسالٌب التواصل الحدٌثة مثل 

االلكترونً، و أما وسابله فهً الحاسوب و االنترنت و الفٌدٌو و البرٌد 

 ٌتطلب القنوات التلفزٌونٌة و أجهزة الهاتؾ الذكٌة و األقراص المدمجة، و

أخصابٌٌن فً عرض المادة. و ٌمكن أن ٌحصل الطالب على التعلٌم فً 

أي مكان و فً أي زمان، كما ٌمكنه أن ٌدرس بمفرده أو بمشاركة زمبلبه 

 هما: و التعلٌم االلكترونً نوعان و المنتدٌات. من خبلل مجموعات النقاش

التعلٌم االلكترونً المتزامن: و هو التعلٌم عن طرٌق البث المباشر، األول: 

و ٌتطلب وجود المعلم و المتعلم فً نفس الوقت أمام أجهزة الحاسوب، أي 

ما ٌعرؾ بالفصول االفتراضٌة. و ٌمكن للمشاركٌن إدارة حوار مع 

النوع من التعلٌم أجهزة  اكذلك مع المعلم. و ٌتطلب هذبعضهم البعض و 

حدٌثة و شبكة اتصال جٌدة، كما ٌتطلب وجود الطبلب فً الوقت المحدد 

 .للمحاضرات

التعلٌم االلكترونً البلمتزامن: و هو تعلٌم ال ٌشترط وجود األستاذ  الثانً:

المحاضر و الطبلب فً نفس الوقت، حٌث ٌكون باستطاعة كل طالب 

الحصول على المادة العلمٌة و دراستها كٌفما ٌسمح به الوقت و الجهد، و 

بالتالً ٌمكن للطالب أن ٌعود لمراجعة موضوع الدراسة أكثر من مرة. و 

هذا النظام ٌستخدم البرٌد االلكترونً و االنترنت و األقراص المدمجة. و 

لب من عٌوبه عدم وجود اتصال مباشر بٌن األستاذ المحاضر و الطا

 ألنه التعلٌم فً االنطوابٌة إلى ٌؤدي، كما للنقاش و الرد على االستفسارات

 .المتعلم بعزل ٌقوم

 التعلٌمٌة األهداؾ تحدٌد ٌشترط االلكترونً التعلٌم إنجاح اجل من

 للقٌاس، قابلة تكون أن و واضح بأسلوب صٌاؼتها و تحقٌقها، المطلوب

 التعلٌم برامج تكون لكً و. للتقوٌم التعلٌمٌة العملٌة إخضاع ٌشترط كما

 حسن و بالبساطة العرض ٌتمٌز أن ٌجب  عالٌة جودة ذات اإللكترونً

 عبر التنقل سهولة و الدقة علً الحرص مع التكلؾ عدم و المظهر

 .المحتوي
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فً أحٌانا كثٌرة ٌسعً الناس حثٌثا لمواكبة العصر، و تدهشهم تقنٌاته، 

فقد  بالخٌر ٌنقلب شرا. فإذاونً بؽٌر روٌة، فٌندفعون إلى التعلٌم االلكتر

ٌنجح التعلٌم االلكترونً فً مراحل عمرٌة معٌنة و ٌفشل فً مراحل 

و  أخري، و قد ٌنجح فً بعض مجاالت العلوم و ٌفشل فً مجاالت أخري.

تلك هً األمور التً ٌجب التوقؾ عندها قبل الخوض فً تجارب قد تكون 

ال ندري إلى أي مدي ٌمكن أن ٌنجح التعلٌم و فً الحقٌقة  فاشلة.

 :ثبلثة أسباب هًك مرده إلى اإذا فشل، فذ لكنااللكترونً فً السودان، و 

ٌعتمد على التلقٌن و الحفظ، ال على البحث  لدٌنا األول هو أن التعلٌم السبب

ٌلقنه فالتلمٌذ فً المدرسة ٌكتفً بما الوصول إلى النتابج.  ثمو االستقصاء 

فً تقوم األمهات ، و مأخوذا من كتاب مدرسً معٌن المعلم فً الفصلله 

مثل  بعملٌة "تسمٌع" لما حفظه األبناء فً الفصل عن ظهر قلب. المنزل

سٌجد نفسه ع، استرجالحفظ و االهذا الطالب الذي ال ٌجٌد شٌبا ؼٌر 

ؼٌر مستعد نفسٌا بالقٌام بأي مجهود  بلعاجزا عن التحصٌل لوحده، 

عتماد على النفس حتى و لو قدمت له المعلومات األساسٌة فً ٌتطلب اال

 محاضرة تقلٌدٌة.

السبب الثانً ٌعود إلً طبٌعة المواد الدراسٌة، فالعلوم الطبٌعٌة تختلؾ عن 

 أن المجتهد لطالب الناضجفقد ٌستطٌع ا. فً تعقٌداتها العلوم اإلنسانٌة

ٌحتاج إلً من ٌقوده  قطعالكنه ٌستوعب بمفرده بعض العلوم اإلنسانٌة ، 

  ببطء لٌسلك دروب العلوم الطبٌعٌة الشابكة نسبٌا.

ٌرجع إلى طرٌقة عرض المادة. لقد واظب كاتب هذا المقال  لثالسبب الثا

 الدروس التً كانت تقدمهاقبل بضع و ثبلثٌن سنة على متابعة بعض 

. ربما شدت طرٌقة  BBCالجامعة المفتوحة فً برٌطانٌا عبر قناة 

ؼٌر الطبلب المستهدفٌن لجمال عرضها  آخرٌن من تلك البرامجعرض 

للمواد الدراسٌة، مما ٌؤشر إلى وجود اختصاصٌٌن على قدر كبٌر من 

التأهٌل و التدرٌب لتحوٌل المادة العلمٌة الجافة إلى موضوع جاذب 

أحٌانا ٌتابع الكاتب بعض الدروس التً تقدم لطبلب الشهادة  لبلنتباه.

قناة السودان، فبل ٌخفً علٌه الفرق بٌن هذه و تلك و هو  السودانٌة على

فرق ما بٌن السماء و األرض. لقد اطلع الكاتب أٌضا على محاضرة قدمها 
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التصوٌر  توجٌه كمرةالزابرٌن فً جامعة والبٌة، حٌث تم  األساتذة أحد

المتحدث و الذي كان ٌشٌر من حٌن آلخر إلى سبورة ال ٌتضح ما  على

 لفا.كتب علٌها س

إن للتعلٌم التقلٌدي مزاٌا قد ال تتوفر فً التعلٌم االلكترونً، و على سبٌل 

المثال مستوى التفاعل بٌن المحاضر و الطلبة، و كذلك التؽذٌة الراجعة. 

 التًفالتفاعل و التؽذٌة الراجعة ال تتمثل فً األسبلة و االستفسارات 

ات التفاعل و ، فلؽة الجسد هً أٌضا من عبلمفحسب ٌطرحها الطبلب

قد تكون أبلػ  الطبلب ترتسم على وجوه التًالتعابٌر  إنالتؽذٌة الراجعة. 

وتٌرة  تتباطأقد  ٌهاٌطرحونها، و بناء عل التً سبلة و االستفساراتألمن ا

تستدعً الكتابة على  التًفً حالة المحاضرات  والمحاضرة أو تتسارع. 

السبورة كما فً الرٌاضٌات و أمثالها، فان الزمن الذي ٌستخدمه المحاضر 

الوقت  ٌمثل فً الحقٌقة ٌجب أال ٌنظر إلٌه كوقت ضابع، فهو فً الكتابة

 .لفعل أي استٌعاب المعلومةرد ابٌن الفعل أي طرح المعلومة و المطلوب 

خلفة عن الفعل و هو ما ٌعرؾ فً مت االستجابة دابما تكون من المعلوم أن

إن التعلٌم االلكترونً  . و خبلصة القولtime lag ب االنجلٌزٌةاللؽة 

جمٌل كالبرق عندما ٌرسم خطوطا متعرجة فً السماء، و لكنه قد ٌكون 

 قاتبل، و لهذا ٌجب عدم االندفاع إلٌه بدون روٌة، و توخً عواقبه الوخٌمة.

 . االمتحان االلكترون26ً

واالتصاالت. و  آنفا أن التعلٌم االلكترونً ٌعتمد على تقنٌة المعلوماتورد 

إلكمال حلقة التعلٌم و التقوٌم، تستخدم االختبارات و االمتحانات 

االلكترونٌة، حٌث ٌتٌح نظام التعلٌم االلكترونً لعضو هٌبة التدرٌس 

ٌسهل فرصة عقد االمتحان أو االختبار على الموقع االلكترونً. هذا األمر 

و فً  عملٌة  التصحٌح و رصد النتابج حٌث تتم هذه العملٌة بشكل آلً.

فان استخدام  -كما هو حالنا اآلن  –حالة األعداد الكبٌرة من الطبلب 

االمتحان اإللكترونً ٌوفر التكالٌؾ المادٌة لبلمتحانات التقلٌدٌة من أوراق 

لتصحٌح و رصد و طباعة، وكذلك ٌوفر الوقت و المجهود الذي ٌبذل فً ا

مواطن الضعؾ فً  ٌقال أنو النتابج كما ٌضمن العدالة فً التقٌٌم.

بشكل عام فً الؽش وانتحال الشخصٌة،  تتلخص االمتحانات اإللكترونٌة
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باإلضافة إلى محاوالت القرصنة على األجهزة. و على افتراض أن 

أن االمتحان  كما لوٌبدو ٌمكن التؽلب علٌها، تلك مواطن الضعؾ 

تعمٌم هذه القناعة على كل . إال أن لكترونً أفضل من االمتحان التقلٌدياال

لتوضٌح ذلك االدعاء ما علٌنا إال  التخصصات قد ٌكون وباال على التعلٌم.

 ال تتعدى اآلتً، فهً االلكترونًأن ننظر إلى أنواع األسبلة فً االمتحان 

 :بكثٌر

                 Multiple choiceخٌارات متعددة  •

                                  True/falseصواب/خطأ  •

                                        Matchingمطابقة  •

 Simple calculationsعملٌات حسابٌة بسٌطة  ٍ •

                   Drag and dropسحب و إفبلت  •

 Select missing wordمفقودة  ةاختٌار كلم •

   Embedded answer أو مضمنة إجابة مطمورة •

واضح من أنواع األسبلة المذكورة آنفا أن االمتحان االلكترونً قد ٌفً 

، و قد بؽرض تقوٌم الطبلب فً بعض المقررات فً مراحل التعلٌم العام

، و لكنه ال و بعض المقررات األخرىاللؽات  امتحان ك أٌضا فًلٌفً بذ

و لمزٌد من التوضٌح، لنأخذ . الدراسات الجامعٌةٌفً بالؽرض فً كل 

 التروٌضفهً عصٌة على   -و هً اختصاص الكاتب  –دراسة الهندسة 

، و خاصة تلك على األقل فً الوقت الراهن لبلمتحان االلكترونً

ورقة االمتحان لمقرر هندسً فً  .المقررات ذات الطابع الرٌاضً

من األسبلة، حٌث ٌتعٌن على  االمتحان التقلٌدي عادة تحتوى على عدد

. فً الطالب اإلجابة على خمس منها فً زمن قدره ثبلثة ساعات

تصمٌم عملٌة كل سؤال  اعتبارالمقررات ذات الطابع الرٌاضً ٌمكن 

 بعض الطالب الممتحن إعطاءفً مجال محدود للؽاٌة، حٌث ٌتم صؽٌرة 

فً حقٌقة و ها.منه إٌجاد ٌطلب، و بٌانات و ٌتم حجب بعضها اآلخرال

. ، مهما كانت درجة تعقٌده ال ٌتجاوز التصمٌم الهندسً ذلك بكثٌراألمر 
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قٌود ال تمثل هندسً هنالك بٌانات معلومة  ففً أي تصمٌم

((constraints، .باالستعانة  و و بٌانات أخري مجهولة و هً المطلوبة

 باستخدام صٌػ و قوانٌن معٌنة ٌمكن حساب البٌانات بالبٌانات المعلومة و

 بلعتماد.ل محبل وو قاببل للتنفٌذ  سلٌماالتً تجعل العمل الهندسً  المجهولة

، و صؽٌر هندسً بأنه مشروع االمتحانفً  كل سؤالٌمكن وصؾ  إذن

التسلسل المنطقً و العلمً،  استخدام اإلجابة علٌه توضح قدرة الطالب فً

 فً الحقٌقة. درجة أو أكثر عن كل خطوة ٌخطوهاو بناء على ذلك ٌمنح 

ٌمكن أن ٌحصل  رؼم ذلكص درجات لئلجابات الصحٌحة، و ٌتخصٌتم 

 خطأ.اإلجابة  على الدرجات الكاملة فً أحد األسبلة حتى لو كانتالطالب 

 ٌتم الحكم علٌه من اإلجابة و خبلصة القول أن أداء الطالب فً االمتحان ال

 إجابةاألخٌرة كما ٌفهم من االمتحان االلكترونً. فكم من طالب أعطً 

حصل على صفر كبٌر من ، و لكنه فً االمتحان التقلٌدي أخٌرة صحٌحة

جذابا، و لكن لٌس كل جذاب  إن االمتحان االلكترونً قد ٌبدو الدرجات.

 .حرقا، فالحشرة التً تنجذب إلى النور تموت مفٌد

الجامعات التً تبنت االمتحان االلكترونً سوى من كاتب التقرٌر  ال ٌعلم 

و جامعة  جامعة أفرٌقٌا العالمٌة و جامعة السودان المفتوحة ًه ثبلثة

 من الجامعات ؼٌرها ربما و ، بٌنما تسٌر جامعة مروى التكنولوجٌةالنٌلٌن

جامعتا أفرٌقٌا . و مما ال شك فٌه أن المحفوؾ بالمخاطر دربهذا الفً 

عالً و قد ال تمثبلن فً التعلٌم ال لٌستا رابدتٌن العالمٌة و السودان المفتوحة

. أما جامعة النٌلٌن فٌبدو أنها لم فً ركابهاقدوة للجامعات األخرى لتسٌر 

مضً  كانت فً زمان التًتتخلص من ارثها من جامعة القاهرة الفرع، و 

 . لقد وردلكثرة طبلبها ٌشاع عنها طرابؾ حول تصحٌح االمتحانات و ذلك

 القومً للمركز العام المدٌر وقؾ)فً موقع الجامعة:  الخبر التالً

 فً النٌلٌن جامعة تجربة علً ٌس الرحٌم عبد محمد مهندس للمعلومات

 القانون كلٌة طبلب علً وطاؾ الجامعة كلٌات بكل االلكترونً االمتحان

 التابلت أجهزة علً االمتحان ٌؤدون طالب 1500 من أكثر جلس حٌث

 أن القانون كلٌة عمٌد إبان و ، واألقبلم األوراق من تماما   القاعة وخلو

 العام المدٌر أشاد و. األسبوع تتعدى ال اإللكترونً لبلمتحان النتٌجة أعمال

 الجامعة كلٌات كل انداحت التً الوطنٌة بالمفخرة وصفها التً بالتجربة
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 الجامعات كل علً وتعمٌمها   لنقلها داعٌا   الطبلبً الثقل ذات وهً السٌما

 المحسوبة االمتحانات انتهت. كما نقرأ الخبر التالً أٌضا: )(السودانٌة

 استخدام فٌها تم والتً النٌلٌن بجامعة الطبٌعً والعبلج التمرٌض لكلٌة

 جامعة أول الجامعة لتصبح النٌلٌن جامعة تارٌخ فً مرة ألول التاب جهاز

 كلل والذي التاب أجهزة طرٌق عن المحسوب االمتحان تطبق السودان فً

 ٠٢٢٢ لعدد الجامعة تملٌك تم أن بعد التاب استخدام وٌأتً. التام بالنجاح

 .(خٌر فاعل من تاب جهاز

و التقوٌم،  تجربة لم تخضع للتقٌٌم هذه الجامعات االمتحان االلكترونً عند

بالمفخرة الوطنٌة و ٌدعو إلى  بالنجاح التام و و رؼم ذلك تجد من ٌصفها

ٌصفها بأنها ذات ثقل طبلبً، و  كما، تعمٌمها على كل الجامعات السودانٌة

لقد اختزل الخبر نجاح االمتحان االلكترونً فً خلو  .هو كبلم ؼٌر مفهوم

 آفة التعلٌم التًكما لو أن الورق و األقبلم  القاعة من الورق و األقبلم،

نسً أو تناسً ازدحام القاعة بتلك األجهزة التً  ، فً حٌنااستبصاله ٌجب

و التً تبرع بها فاعل  بالتاب و أحٌانا أخري بالتابلتأحٌانا ر إلٌها أشا

الطبلب  كانو ال إذا ما  ،ةجهزاأل تلكخٌر. بالطبع لم ٌشر الخبر إلى تكلفة 

ً فً عقد ستمض كانت الجامعة و ال ندري إذا استخدامها،سنوا قد أح

صاحب  ٌعتمدبالطبع لم  فاعل خٌر. ٌكن هنالكلو لم االمتحان االلكترونً 

 نجاح ىلٌدلل بها عل ؼٌره قام بها علً دراسة قام بها هو نفسه أوالتصرٌح 

 علً عٌناه فٌها وقعت التً حظةللاحكمه كان نتٌجة انطباع  إنما،  التجربة

، و ربما لم ٌصدق عٌنٌه من هول الورق و األقبلم وهً خالٌة منالقاعة 

 .ما رأي

تمثل شكبل من أنماط التفكٌر و  المصٌرٌة تإن التسرع فً اتخاذ القرارا

إلى ما عدٌدة   تالببلد فً مناسبا قاد، و الذي السلوك المرتبط بالتسلط

 1500ٌنسب لجامعة النٌلٌن أن  الذيو الملفت فً الخبر . ٌشبه الهبلك

إنها جلسوا المتحان القانون. ترى ما مصٌر هؤالء بعد التخرج؟!  طالب

قضٌتٌن  ن: "كلهبقوله أحد المحامٌن فً مدٌنة عطبرة الحالة التً وصفها

 .وراها مٌة محامً"جارٌٌن 
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االمتحان االلكترونً سرعة  أن من محاسننكر ٌ ما من أحدبالطبع  

النتٌجة، لكن هل ٌعتبر خلو القاعة من األوراق و األقبلم  إعدادالتصحٌح و 

و هل الحال دابما  !الرقً كما ٌفهم من الخبر؟النضج و عبلمة من عبلمات 

هل  هل تمت استشارة أعضاء هٌبات التدرٌس، و و قد ٌسأل سابل كذلك؟ 

و هم  تم استطبلع آراء الطبلب قبل اعتماد االمتحانات االلكترونٌة

 االمتحان محاسن منال ٌنكر مكابر أن و ؟الحقٌقٌة ب المصلحةأصحا

الشفافٌة فً التصحٌح، و سرعة االنجاز، و منع األخطاء  االلكترونً

 االختٌار من متعدد العٌوب و منها لكن ٌجب أال تعمٌنا المحاسنالبشرٌة، و

 ٌكون كما أنه. اإلبداعٌةقدرة الطالب الفكرٌة و  ٌقٌسال  أنه ، وو مثٌبلته

 من تختلؾ التً و  األسبلة من كبٌرة مجموعة على ٌحتوى عندما مناسبا

 درجة أي فالً. األستاذعببا ضخما على  ٌضع، و بالتالً آخر إلى طالب

 من ٌكن ألم النظام؟ لنجاح ٌروجون الذٌن عنداألخٌر  الشرط هذا تحقق

 مشروعا نفذت و صممت الواحد التخصص ذات الكلٌات أن لو المفٌد

قبل الدعوة  التقوٌم و لتقٌٌمل هأخضعت ثم من و ،( pilot project) تجرٌبٌا

، بكل طرٌقها جامعة كل تسلك أن من أفضل المقاربة تلك ألٌست. لتعمٌمه

 ضلت؟ أم اهتدت تدري ال تخصصاتها المتباٌنة،

ٌجد القارئ فً الملحق )أ( دراسة حالة لبلمتحان االلكترونً فً مجال 

بعد االطبلع على ما جاء فً  .مجال تخصص الكاتب، و هو الهندسة

 تعمٌم فً عدم االندفاعبالحاجة إلى مع الكاتب القارئ  ٌتفققد  ،الدراسة

الجامعٌة على األقل فً الوقت جمٌع الدراسات  علىاالمتحان االلكترونً 

 القرٌب.  لالمستقب فً الراهن و ربما كذلك

  المشارٌع على القائم التعلٌم .27

ا حدٌثة تدرٌس طرٌقة المشارٌع على القابم التعلٌم ٌعتبر  ٌ  إحدى وهً ، نسب

 عن و. التعلم عملٌة أثناء المتعلم دور بتفعٌل تهتم التً االستراتٌجٌات

 بهم، المحٌط العالم فً الحقٌقٌة والتحدٌات المشاكل الطبلب ٌكتشؾ طرٌقه

 تعاونٌة مجموعات فً العمل عبر مهارات ٌكتسبون الوقت نفس وفً

 ٌمد فإنه المشاركة على ٌعتمد المشارٌع على القابم التعلم وألن. صؽٌرة

 المعرفة بٌن ما وٌجمع ٌدرسونها، التً بالمواد أعمق بمعرفة الطبلب
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 ٌعرفونه ما ٌطبقون بل فحسب، المعارؾ الطبلب ٌتلقً ال حٌث والفعل،

 تشّجع كما. للتطبٌق قابلة نتابج على والحصول حقٌقٌة مشاكل حل أجل من

ٌّة الطبلبٌة المشارٌع  مما بالتفكٌر واالرتقاء واالستفسار والتأّمل البحث عمل

 الذاتً التعلّم فً قدراتهم تعزٌز ٌتم كما العلمً، الطبلب نشاط على ٌنعكس

ٌّة مشكبلت حلّ  بأنفسهم ٌزاولون حٌنما المشكبلت وحلّ  ٌّة، حٌات  حقٌق

ٌّة الحقابق ارتباط بمدى وعٌا أكثر وٌجعلهم  .والحٌاة بالمهارات العلم

 المنهج تحوٌل على تقوم طرٌقة المشارٌع على القابم التعلم ٌعتبر عام بشكل

 له ٌتسنى  خبللها من و الطالب، معها لٌتفاعل واقعٌة مشارٌع إلى الدراسً

 أفكار واستخراج فٌها التفكٌر وإعادة زمبلبه مع وتبادلها أفكاره طرح

 .منها أفضل

 :ٌلً ما المشارٌع على القابم التعلم محاسن بعض

 للطبلب جذبا   أكثر التعلٌمٌة المؤسسة ٌجعل المشارٌع على القابم التعلم –

 وتعلقا   مشاركة أكثر و نشاطا ، أكثر ٌجعلهم التجربة طرٌق عن التعلم ألن

 .  العملٌة بالحٌاة ٌربطهم و بها،

 تعلموه ما ٌتذكرون الطبلب أن بمعنً التعلٌم ٌحسن بالمشارٌع التعلم –

 . التقلٌدٌة التعلٌم بطرق مقارنة أطول لفترات تعلموه ما وٌحتفظون

 و والمسؤولٌة كالمبادرة مفٌدة مهارات ٌنمً المشارٌع على القابم التعلم –

 .الذات فً الثقة

 التواصل و التعاون طرٌق عن المشاكل حل فً ٌساعد بالمشارٌع التعلم –

 .التجربة و

 و التكنولوجٌا الستخدام للطبلب الفرص ٌتٌح أن ٌمكن بالمشارٌع التعلم –

 .منهم الجدٌدة لؤلجٌال المتعة مصادر من مصدر هً التً

 من قربا   أكثر بشكل بالعمل لؤلساتذة ٌسمح المشارٌع على القابم التعلٌم –

 .فعالٌة وأكثر الطبلب
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 التعلٌمٌة والمؤسسات الطبلب ٌربط المشارٌع على القابم التعلم –

 .الواقعٌة الحٌاة و بالمجتمعات

 :للمبلحظة نقاط

 الهندسة كلٌات فً ٌستخدم المشارٌع على القابم التعلٌمهنالك نوع من . 1

 تكون العادة فً و .الهندسً التصمٌم مقررات تدرٌس فً السودانٌة

 على واحد وقت فً الطبلب ٌعمل و صؽٌرة و بحتة نظرٌة المشارٌع

 أداء أما و الذهنً، العصؾ على تعتمد و حده، على كل واحد مشروع

 إلٌهمبناء على شهادة بعض األساتذة الذٌن تحدث  ضعٌؾ فهو الطبلب

 على مستخدما المشارٌع على القابم التعلٌم ٌكون قد و. كاتب التقرٌر

 .أخرى تخصصات فً استحٌاء

 طرٌقة أمثل هو المشارٌع على القابم التعلٌم أن سرده، سبق مما ٌبدو. 2

 فهنالك عملٌا أما بحت، نظري منظور من كذلك ٌكون قد.  والتعلم للتعلٌم

 أو مناسب، ؼٌر المشروع  ٌكون ربما السلٌم التطبٌق تعٌق كثٌرة إشكاالت

 حلول إٌجاد مسبولٌة لتحمل النفسً االستعداد لدٌهم لٌس الطبلب أن

 بصورة مدربٌن ؼٌر األساتذة لكون السبب ٌرجع قد أو حقٌقٌة، لمشاكل

 لسواهم ال للطبلب تعود األساسٌة اإلشكالٌة أن فٌه شك ال مما لكن. مقبولة

 .للمشاكل الحلول إٌجاد عبء عواتقهم على ٌقع الذٌن هم ألنهم

 تسمً هكذا – التخرج مشارٌع الطبلب على تطرح النهابٌة السنة فً. 3

 من أكثر ٌشترك عادة و – بحثا تسمً ؼٌرها فً بٌنما الهندسة مجال فً

 الذٌن األساتذة قلة و الطبلب لكثرة عابد ذلك و الواحد المشروع فً طالب

 عن التقرٌر هذا معد كتب زمن قبل. المشارٌع تلك على األشراؾ ٌتولون

 ما أهم أما. عرضها طرق و نتابجها و أداؤها و أنواعها التخرج، مشارٌع

 بٌنما للمهمة واحد طالب ٌتصدى األعم الؽالب فً أنه الكاتب إلٌه توصل

 التقرٌر ٌحتوي العادة فً و. جدا محدودة اآلخرٌن الطبلب إسهامات تكون

 ال المناقشة فصل تجد بٌنما منه، فابدة ال الذي الحشو من هابل قدر على

 مشروع من الهدؾ أن المعروؾ من. العرض سٌبة واحدة صفحة ٌتجاوز

 هندسٌة مشاكل حل فً النفس على االعتماد على الطبلب تدرٌب التخرج
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 دراستهم خبلل علٌها حصلوا التً بالمعلومات ذلك فً االستعانة و حقٌقٌة،

 فً الطبلب درجات نجد بٌنما أٌضا المبلحظ من. السابقة السنوات فً

 ألن و. المشارٌع فً جدا مرتفعة نجدها متدنٌة، الدراسٌة المقررات

  دراسً، مقرر ألكبر المعتمدة الساعات ضعؾ للمشروع المعتمد الساعات

 .الصدق ٌنقصه مرتفع بتقدٌر ٌتخرجون الطبلب معظم نجد فإننا

 ذهنً تؽٌٌر إلى ٌحتاج المشارٌع على القابم التعلٌم أن القول خبلصة

 .علٌهم فرضه قبل للطبلب

 الطالب  ات. تدنً قدر28

و ، ال تدنً قدرة الطبلب على التحصٌلالحظ كاتب المق قبل بضع سنوات

. ربما نشأ ذلك نتٌجة للتوسع الكبٌر ظهرت أول بوادره عند طبلب الدبلوم

 القدرات المنخفضة ألصحاب أفسح المجالفً برامج البكبلرٌوس مما 

أصحاب  األخٌرٌن أن ٌنتقلوا من الدبلوم إلى البكبلرٌوس، فحل محل نسبٌا

 ٌسقطكان . و فً آخر عهده فً تدرٌس الدبلوم، انخفاضااألكثر  القدرات

الستحالة استٌعاب  عمدا تدرٌسها طلب منه التًأجزاء من المقررات 

أعبل من سقؾ قدراتهم. فالبشر كاآلنٌة ال ٌمكن أن  كانت ، ألنهاالطبلب لها

أن  فً هذا المقام . و فً الحقٌقة ٌجب أن نذكرأكثر من سعتها تتقبل ما هو

اقتطاع  تمٌ فعادة، البكبلرٌوس مناهج عن توضع مستقلةالدبلوم لم  مناهج

لطبلب الدبلوم، و فً هذا خلل كبٌر ألن جزء من برنامج البكبلرٌوس 

، و عمل المهندس المهنً حامل البكبلرٌوس ؼٌر عمل التقنً حامل الدبلوم

و من صور التدنً ما سجله الكاتب  .كل منهما إعدادبالتالً تختلؾ طرق 

آلة حاسبة من زمٌل  ٌسعً الستبلؾطالبا  وجدالمتابعات حٌن  إحدىفً 

آللة، أجاب ا دفعه الستبلؾ الذيعن السبب له على مسافة منه. و لما سأله 

 .6 ىعل 24أنه كان بصدد قسمة 

 .إلى البكبلرٌوس من الدبلوم االنتقال آخذ فً التدنً أن و قد الحظ الكاتب

اآللة الحاسبة  التعامل معو من الؽرٌب أن كثٌرا من الطبلب ال ٌحسنون 

و فً الحقٌقة كثٌر منهم ٌستخدم  تجدهم بارعٌن فً استخدام الموباٌل. بٌنما

 جودأن ثمن أ مع ،الموباٌل فً العملٌات الحسابٌة رؼم محدودٌة إمكاناته



 

35 
 

و من مظاهر الضعؾ عدم  آلة حاسبة ال ٌتجاوز ربع ثمن أرخص موباٌل.

المبادئ األساسٌة فً ب –وهم على أبواب التخرج  – الهندسة إلمام طبلب

ٌصعب  معضلة لدي كل الطبلب تقرٌبا، كما و تمثل وحدات القٌاسالعلوم. 

و هو  مثبل سطح اسطوانةحساب ك بسٌطةإجراء عملٌات  همعلى كثٌر من

ٌعود سبب ضعؾ الطبلب فً العلوم األساسٌة  قد. مما ٌلً التعلٌم الثانوي

إعطابها ما تستحق من  عدمل أو المٌكانٌكا التطبٌقٌة لمٌكانٌكا الهندسٌةكعلم ا

ى كل ما سبق ذكره من بناء علو  .فً المراحل المبكرة من الدراسة اهتمام

ندوة علمٌة  أقامواأنفسهم الطبلب أن  مفٌدا لوٌكون قد  ،أصناؾ الضعؾ

بعضها ذكر سٌرد  التً الظواهر السالبةلدراسة هذه الظاهرة و ؼٌرها من 

 .سهل عبلجها ،العلة عرفتأذا  ألنه ،اآلن

، الطبلب بعض عند أو االكتراث مباالةلاعدم من الظواهر الملفتة للنظر 

 شٌبا من معٌنات التحصٌل بمعٌتهمو لٌس  ةإلى قاعة المحاضر فهم ٌأتون

عن الواحد منهم مثل الورق و القلم و اآللة الحاسبة و المذكرة. و إذا سؤل 

 الواضح حرصال، عادة ٌرجع السبب إلى النسٌان، على الرؼم من ذلك

، و الذٌن القاعات الكبٌرة مؤخرة الطبلب فً أماو  الموباٌل. على حمل

األستاذ  ٌتمكنون من متابعةٌكونون بعٌدٌن عن الرقابة، و الذٌن قد ال 

ممارسة أنشطة  إلىالمحاضر أو رؤٌة ما ٌكتبه على السبورة، فقد ٌلجبون 

الموسٌقى من خبلل  إلىاالستماع ك ال تتفق مع موضوع المحاضرة

أو كتابة الرسابل أو االطبلع على  مٌكرفونات صؽٌرة محشورة فً آذانهم

و قد ٌظن كثٌر من  .عبر وسابل التواصل االجتماعً إلٌهمما ٌصل 

ذلك  الطبلب أن النجاح ٌمكن أن ٌتحقق بدون اجتهاد مقدر، و الدلٌل على

أن التمارٌن ال تجد منهم االهتمام المناسب ال داخل القاعة و ال خارجها. 

بل  إجاباتهمتشابه ، ٌبلحظ تخضع للتصحٌحأما الواجبات المنزلٌة التً 

، و أن ال هم لهم سوي ً أنهم ٌنقلون من بعضهم البعضمما ٌعن هاتطابق

ؼٌر عاببٌن فً التعلم.  تسلٌم الواجب و الحصول على بعض الدرجات

التً ٌعمل  كان ٌسٌر فً فناء الكلٌة ٌحكً أستاذ فً إحدى الجامعات أنه

سمع أحدهما ٌقول  ،ؼٌر مدركٌن أنه خلفهماو أمامه ٌمشى طالبان  ،فٌها

ربما  ٌعلق األستاذ بقوله لصاحبه أنه ال ٌدري كٌؾ نجح فً االمتحان.

جرٌها ٌا على المعالجات التً صدق الطالب فٌما باح به إلى زمٌله استناد
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و خبلصة القول أن عملٌة تقوٌم الطبلب فً على النتابج.  ةمجلس الكلٌ

لمعد التقرٌر . عوبة، و تزداد الصعوبة كلما زاد عدد الطبلبؼاٌة الص

تجربة تبٌن أن عملٌة تقوٌم الطبلب لٌست بالمهمة السهلة. مجموعة من 

مقرر ما، و كانت المراقبة  الطبلب لم تكن كبٌرة جلسوا الختبار فً

ذلك ٌؤكد أن المراقبة مهما كانت فعالة ال  دممتازة، و لكن ما حدث بع

فً الٌوم التالً لبلختبار جاء طالب،  ٌمكن أن تكون ضمانة ضد الؽش.

تبدو علٌه أمارات االنكسار، ٌبدي أسفه أنه ؼاب من بعض المحاضرات، 

الب آخر. ٌقول أن نفسه لنقل حل مسألة من ط ساعة االختبار و اضطر

    من تأنٌبها. ٌتحرركانت تؤنبه و أنه أراد أن 

. و اؼٌر حمٌدة و ال بد أن لها منشأ و مبررهنالك بالطبع سلوكٌات كثٌرة  

الحرص على نسخ المذكرات عدم  تتبع أسبابهامن األشٌاء التً ٌمكن 

، و فً الؽالب ذات فابدة عظٌمةالتً هً  لؽرض الدرس والمعدة أصبل 

 لطبلب.ل الشرابٌةوتدنً القدرات  ٌكون السبب ارتفاع تكلفة التصوٌر

أول عهده بالتدرٌس كانت القاعات صؽٌرة فً مساحتها  فً ٌتذكر الكاتب

و ال ٌتجاوز عدد الطبلب فً المحاضرة أربعٌن طالبا، و فً المتابعة 

تعلٌم كاملة ؼٌر بمعٌنات ال الطبلب ٌتم تزوٌدهمخمسة عشرة طالبا، و كان 

، و لهذا لم ٌكن األساتذة ٌضطرون إلى المنهجٌةمنقوصة بما فٌها الكتب 

كان الطبلب حرٌصٌن على نسخ  و حتى وقت قرٌب جدا .عمل مذكرات

قلٌل هم من ٌحرصون على  هذا الوضع تؽٌر اآلن، .وجدت إن المذكرات

إلقاء اللوم على الطبلب بسبب ضعؾ  لنا . بالطبع ال ٌجوزاقتناء مذكرة

ذلك الضعؾ المادي ٌقود إلى  ما هو مؤكد أن إمكاناتهم المادٌة، و لكن

تخرٌج أطباء  تمهمة الجامعات لٌس من المعلوم أن ضعؾ أكادٌمً خطٌر.

 نج مٌو مهندسٌن و ؼٌرهم فً التخصصات المختلفة، و لكن مهمتها تخر

ٌمكن أن ٌكونوا أطباء و مهندسٌن ناجحٌن، و ذلك بتزوٌدهم بالحد األدنى 

مكنهم من ممارسة المهنة بعد سنوات من تً تال المهاراتمن المعارؾ و 

الحقل. أن عدم االلتزام بذلك الحد األدنى من  التدرٌب فًالتخرج و 

 بل.بكل الس تجنبهسٌكون فٌه فساد للمجتمع و ٌجب  المهارات المعارؾ و
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. لدي الطبلب ذهنالت ٌو تشت ظاهرة أخري تتمثل فً عدم التركٌزهنالك 

، و قً المحاضرة الواحدة ٌتكرر ذكر معلومة ما عدة مرات متتالٌة قدف

إلى أي عامل أو  .بعد بضع دقابق لكن قل من ٌتذكرها عند السؤال عنها

اللجوء ، و ؼٌرها من آفات التعلم؟ ٌمكن بالطبع تلك اآلفةعوامل ٌمكن رد 

، و لهذا فان األمر ٌحتاج ال ٌؽنً عن الحق شٌبا الظن، و لكن إلى الظن

ت ظل اآنف المذكورة و على الرؼم من كل السلبٌات إلى دراسة عمٌقة.

 .حترامالتقدٌر و اال و الطالب جٌدة، ٌسودها المحاضر األستاذ العبلقة بٌن

 طرفً العملٌة التعلٌمٌةهذه العبلقة الفرٌدة بٌن بالطبع ٌمكن االستفادة من 

، و هو الشًء الذي لم الحسنة األسوةعن طرٌق  تنمٌة قدرات الطبلبل

 .ذلك ٌكونٌحدث ربما بسبب عدم معرفة كٌؾ 

 المجتمع تنمٌة. 29

كلٌة تهتم بتنمٌة المجتمع، و لها مراكز فً  المرء جدٌفً كل جامعة  الٌوم

المدن و القرى. الناظر لما تقدمه تلك المراكز ٌتبٌن له من الوهلة األولى 

وزارة الرعاٌة  بالمهام التً هً من صمٌم عمل تقوم أن الجامعات

 . فالبرامج التً تنفق علٌهاو مؤسسات المجتمع المدنً االجتماعٌة

المرأة القروٌة  فتدرٌبٌحة ال تلٌق بالجامعات. الشح هامن موارد الجامعات

أو  المبلبس، تطرٌز على نساء المدٌنة تدرٌب، أو مثبل الجبن على صناعة

الناس على إتقان  عامة تدرٌبأو  تدرٌب الشباب على اإلسعافات األولٌة،

ٌجب أن تكون  مهام الجامعات إن من مهام الجامعات. ٌبدو أنهال  ،الصبلة

فً  لدى النخب الوعً مستوى رفع تتمثل فً قد و من ذلك بكثٌر أعظم 

عن طرٌق  ٌر العادات السالبةٌو تؽ، و خلق قٌادات راشدة، المجتمع

المحاضرات و الندوات، و العمل على ترقٌة الزراعة و الصناعة و 

 معا. رها بالمشاركة العلمٌة و العملٌةالسٌاحة و ؼٌ

 . االستشارات31

أنشأت كل جامعة مؤسسة أو وحدة تسمى عادة "وحدة االستشارات" تقوم 

ستشارات هندسٌة و دراسات جدوى و حلول لبعض مشاكل ابتقدٌم 

كاتب هذا المقال ال ٌقطع بفشل تلك . و خبلفها الصناعة و الزراعة
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الوحدات، و لكن مما ال شك فٌه أن استجابة المجتمع للخدمات التً 

ثقة  لضعؾٌس بالمستوى المقبول، و ربما ٌعود ذلك تعرضها الجامعات ل

أصحاب الحاجة فً الجامعات، أو لعدم قدرة الجامعات للوصول 

أوربا، تتقدم الجامعات على فً  للمستهدفٌن، و إقناعهم بالخدمات المقدمة.

 ، وهًالصناعة و الزراعة و الطب، و فً كل منحى من مناحً الحٌاة

من خبلل  جدٌد فً العلوم و التكنولوجٌاترفد الصناعة و خبلفها بكل 

الجامعات متخلفة عن  حٌث نجد األمر مختلؾ فً ببلدنا .ٌةالبحث هامؤسسات

 فٌهاٌلتحق الصناعة. لهذا السبب، فالخرٌج ٌصاب بصدمة أول وهلة 

الصناعة تستورد تكنولوجٌا حدٌثة،  نأو هو  الصناعة، و السبب بسٌط،ب

 .أنفسهمو أهل االختصاص  اتأساتذة الجامع حتى قد ٌجهل كنهها

 الذاتً. التقوٌم 30

أنشأتها  التًهً إحدى اإلدارات وحدة التقوٌم و الجودة و االعتماد 

تحسٌن و  و لكن مهمتها تظل واحدة و هً ،و قد تتعدد أسماؤها ،الجامعات

تطوٌر و جودة المناشط التعلٌمٌة و البحثٌة و اإلدارٌة. و لما كانت 

هتمام هذه جل االجامعات فً األصل مؤسسات أكادٌمٌة، فقد انصرؾ 

 :هااإلدارات للشبون األكادٌمٌة.  و من أهداف

 منهج التقوٌم الذاتً لتحسٌن و تطوٌر األداء. توظٌؾ • 

 .وضمان الجودة ادٌمًاألكبات االعتماد ومطل تحقٌق • 

 .التعلٌمٌةكسب ثقة المجتمع فً مخرجات العملٌة  • 

 .اإلدارات المختلفة لضمان الجودة و االعتماد مساعدة األقسام العلمٌة و • 

 .والتعلمتطوٌر مهارات أعضاء هٌبة التدرٌس فٌما ٌتعلق بالتعلٌم  • 

 .تطوٌر مهارات الطبلب المرتبطة بالتعلم • 

 .مخرجات البحث العلمً وفق معاٌٌر الجودةتطوٌر  • 

الشاهد أن الجامعات لم تعانً من عدم االعتراؾ بمخرجاتها ال محلٌا و ال 

 ذيال المحلً عدم االعتراؾ حاالتفً القلٌل جدا من  إقلٌمٌا و ال دولٌا إال

، و لكن لو أمر جامعاتناٌر معنٌة بؼ فهً الخارجٌة الهٌبات أما تم تسوٌته. 

 فإذاأما الجودة فهً ترتكز على البنٌات التحتٌة.  .دعٌت الستجابتأنها 
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التقوٌم الذاتً كأسلوب البنٌات، فبل جودة ٌمكن ادعاؤها. أما  انعدمت تلك

شًء طٌب ال شك فً ذلك. لكن متى و كٌؾ فهو للنقد و إصبلح المسار 

الحد األدنى  وجودعند  ذا جدوى التقوٌم ٌكونفً تقدٌر الكاتب ٌتم التقوٌم؟ 

عندما مثبل ف. المقومات و التً بدونها ٌصبح التقوٌم كالحرث فً الماء من

بالمواصفات المطلوبة، أو ال توجد مكتبة أو  للمحاضرات ال توجد قاعة

لقد اطلع الكاتب على  ، ٌصبح التقوٌم األكادٌمً عدٌم الفابدة.محاضر أستاذ

ات لبناء قاعة تتسع إعبلن صحفً لجامعة والبٌة ٌدعو لتقدٌم عطاء

وجد فما مبدأ التقوٌم من أصله.  تلك الجامعة هزمتلقد لستمابة طالب. 

 تقوٌم.على الٌستعصى  فهومعوجا  ناقصا ٌمكن إكماله، أما ما خلق

 . االستثمار32

 و مستدامة موارد جدٌدة إٌجادأقامت الجامعات مشارٌع استثمارٌة من أجل 

 ، تلك الفجوة التًلردم الفجوة بٌن التموٌل الحكومً و االحتٌاجات الفعلٌة

. الفكرة تبدو جٌدة، لكن التجربة العملٌة تشٌر تتسع عاما بعد اآلخر ظلت

 اشاهد كان باءت به تلك المشارٌع. و كاتب المقال الذي عالذرٌإلى الفشل 

 اإلنتاجفً مجال الزراعة و  متنوعةفً مشارٌع  أهدرتعلى أموال طابلة 

سبب  أما .مردود كقبض الرٌحال، و كان و التجارة و الصناعة الحٌوانً

 فقد كانواتلك المشارٌع،  إدارةطبٌعة الذٌن تولوا  فًواضح  فهو الفشل

، فً أدارة االستثمار دراٌةمن أعضاء هٌبة التدرٌس، و لم تكن لدٌهم  ؼالبا

. أضؾ إلى ذلك كل مٌسر لما خلق له ألنهم معلمون ال رجال أعمال، و

من البٌروقراطٌة التً أقعدت بتلك المشارٌع حتى عند وجود قدر معقول 

أفضل مشروع لبلستثمار بالنسبة  إن .الخبرة لدي القابمٌن على إدارتها

 لذلك بشرط أن ٌكون دافعها ، و لكنحرفتها ه، ألنللجامعات هو التعلٌم

 .فحسب جنً األموالال  جودة المخرجات

 الجامعٌة التقالٌد .33

 النظم و القوانٌن مجموعةهً  الجامعٌة التقالٌد أن الناس بعض ٌعتبر

 المصطلح مع ٌتفق ال التعرٌؾ هذا أن ؼٌر. التعلم و التعلٌم بعملٌة المتعلقة

 فعل و قول من الممارسات كل منها ٌفهم التً و" تقالٌد" لمفردة اللؽوي
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 أن الؽالب و. جٌل بعد من بلجٌ أجٌالهم تتوارثها و ما، قوم علٌها تعارؾ

 من نظام أو القوانٌن من قانون فً بالنص واردة ال تكون التقالٌد تلك

 و متى المثال سبٌل على. ال بالتوجٌه أو األوامر القدوةب تنتقلو األنظمة،

 ٌرد ال قد الكبلم، عن ٌكؾ متى و رسمً اجتماع فً المرء ٌتحدث كٌؾ

 ٌتصرفون الجمٌع تجد جامعٌة تقالٌد وجود عند لكن و نظام، يأ فً ذلك

 وقت فً أكثر أو دراسٌٌن لفصلٌن الدراسً التقوٌم نشر. الطرٌقة بنفس

 على الطبلب و األساتذة حرص. تقلٌدا ٌصبح قد به االلتزام و معلوم

 أن ٌمكن اآلخر هو الدراسة بدء من األول الٌوم من للمحاضرات الحضور

 بداٌة فً المعنٌة للجهات تسلٌمها و االمتحانات وضع. التقالٌد من ٌصبح

 كذلك و التقالٌد، من ٌصبح أن ٌمكن لما آخر مثال هو الدراسً الفصل

 التقالٌد من أمثلة كانت تلك. النتابج تسلٌم و االمتحانات تصحٌح من الفراغ

لكن التقالٌد لٌست حكرا على األكادٌمٌات  و األكادٌمً، للنشاط الجامعٌة

 بٌن العبلقات حتى أو كاإلدارة أخرى مجاالت فً تنشأفحسب، فقد 

 أو عاملٌن كانوا سواء الناس، أن مبلحظة المرء على ٌفوت ال قد. األفراد

 تلك تنتهً كثٌرة أحٌانا و مثمر، حوار إدارة فً ٌفشلون ما كثٌرا طبلبا،

.  جامعٌة تقالٌد وجود عدم على مؤشر هو و باألٌدي، بالتعارك الحوارات

 و سنها، لحداثة الجدٌدة الجامعات فً الجامعٌة للتقالٌد أمثلة توجد ال بالطبع

 التً تسهل العمل و التقالٌد لخلق كل الجامعات تسعً أن المهم من لكن

 .الجامعة رسالة تحقٌق فً تساعد

 العلمً البحث حرٌة. 34

 الحٌاة تتطور البحث طرٌق عن و الجامعة، أنشطة من واحد العلمً البحث

 المقصود و. خبلفها و االقتصادٌة و الثقافٌة و العلمٌة نواحٌها جمٌع فً

 قٌود بدون نتابجها نشر و البحوث إجراء فً الباحثٌن حرٌة هنا بالحرٌة

 الجامعات بأن القطع ٌمكن. سوى ما ٌملٌه علٌه ضمٌر الباحث نفسه

 و البحث و التفكٌر حرٌة على حجر أو النتهاك تتعرض ال السودانٌة

 ببذل العلمً البحث لتشجٌع عدٌدة مناسبات فً الدولة تسعً و النشر،

إلى  ما د بحثٌقو كان واردا أن إذا كثٌرا لكن األمر قد ٌختلؾ .المال

اعتبار التعلٌم العالً من  إن. عٌوب كبٌرة فً مؤسسات التعلٌم العالً
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أعظم االنجازات منذ استقبلل السودان، قد ٌمثل رادعا للباحثٌن للخوض 

 .ٌة أن ٌقود البحث إلى نتٌجة خبلؾ ما استقر فً العقولشخ فٌه

 التعلٌم ثورة لتقٌٌم الوقت حان، عقود ثبلثة ٌقارب ما مرور بعدو  اآلن، 

 به لعبلجه و االنطبلق وجدت،، إن و التعرؾ على مواطن الخلل العالً

 إجراء على القدرة و الرؼبة لدٌهم من الباحثٌن من هنالك ربما. مرة أخرى

 ،الدراسة تلك. التجربة تقوٌم فً تساعد التً النتابج ستخبلصال الدراسة

أن  لهذا ٌتعٌن على الدولة و ،اتشجٌع و بلتموٌ تتطلب ،البحوث من ؽٌرهاك

 و االختصاص بتكلٌؾ فرٌق من أهل الثقةتأخذ بزمام المبادرة فتقوم 

 على جاءت إن و الدراسة نتابج لقبول مستعدة أنها ٌعنً مما ،لدراسة األمر

هنالك  أن لو مفٌدا ٌكون قد و. العالً التعلٌم على القابمون ٌشتهى ما ؼٌر

عمل كل منها فً مجال تخصصً ٌفرق متعددة مدعومة بخبرات أجنبٌة 

: عرض حال دراسة أجرت جامعة كل أٌضا لو أنمعٌن. و قد ٌكون مفٌدا 

 االنجازات بٌان مع انتهت، شًء أي إلى و تطورت كٌؾ و بدأت كٌؾ

 إن ،حلها طرق و مسٌرتها اعترضت التً المشاكل و تحققت، التً

 تقوم التً الدراسات مجموع. للجامعة مستقبلٌة صورة عرض مع وجدت،

 لمن عون نعم ستكون الخاصة و منها الحكومٌة المختلفة الجامعات بها

 الجامعات إصبلح شأنها من التً النتابج الستخبلص الشامل البحث ٌتولى

 .الصحٌح المسار فً وضعها و

  تقوٌم و اعتماد الجامعات. 35

 حكومٌة علمٌة مؤسسة تعرؾ نفسها بأنها عتمادالوا لتقوٌمل العلٌا الهٌبة

 القومً المجلس مظلة تحت عام، وخاتم اعتبارٌة شخصٌة ولها مستقلة

 مؤسسات واعتماد تقوٌم بمهام طلعضت العلمً، والبحث العالً للتعلٌم

 من خبلل اآلتً: أدابها جودة لتعزٌز العالً التعلٌم

 .العالً التعلٌم مؤسسات جودة لضمان القٌاسٌة المعاٌٌر وضع (أ) 

 .الذاتً بالتقوٌم للقٌام للمؤسسات الذاتٌة تاالقدر دعم (ب)
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 ومنح القٌاسٌة، للمعاٌٌر وفقا   ،رامجالب و للمؤسسات الشامل التقوٌم (ج)

 .االعتماد شهادة

 .الجودة بثقافة الوعً وتعزٌز نشر (د)

 وتعمٌق المعرفة، وإنتاج وتطوٌر بناء فً المؤسسات دور وتعزٌز دعم (ه)

 .المجتمع وخدمة ،المهارات وتنمٌة العلمً، البحث مفهوم

 :هً آنفا المذكورة والمعاٌٌر

 .واإلدارة الحوكمة.  1

 .التعلٌم ومعٌنات التحتٌة البنً.2

 .ومصادرهما والتعلم التعلٌم. 3

 .الجامعٌة اإلجازة برامج. 4

 .العلٌا والدراسات العلمً البحث. 5

 .والخرٌجون الطبلب. 6

 .المجتمعٌة ولٌةبالمس.  7

 المكلؾ التقوٌم فرٌق انتهاء عندفإنها تأتً  المؤسسة اعتماد إجراءات أما

 ، و اإلجراءات هً:للهٌبة النهابً تقرٌره وتسلٌمه عمله من

 .إلجازته القومً للتعلٌم العالً المجلس على التقرٌر ٌعرض - 1

 .أحرزته الذي بالتقدٌر المؤسسة المجلس ٌخطر - 2

 .الهٌبة متطلبات استٌفابها حالة فً االعتماد شهادة المؤسسة تمنح - 3

 .العام لبلطبلع متاحا   وٌكون التقوٌم بتقرٌر الهٌبة تحتفظ - 4

 نهاٌة عند للهٌبة دورٌا   ا  رتقرٌ المؤسسة تقدم االعتماد نتٌجة استبلم بعد - 5

 .االعتماد مدة خبلل عام كل
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 لبلرتقاء المؤسسة أنجزته وما الحالً الوضع الدوري التقرٌر ٌتضمن - 6

 .إستراتٌجٌتها وفق وتعزٌزها الجودة بمستوى

 .الجدٌد التقوٌم اءرإج عند االعتبار فً التقارٌر تلك محتوى ٌؤخذ - 7

 .سنوات خمس اؾراالعت مدة تكون - 8

ال ندري إن كانت الهٌبة قد قامت بمهمة تقوٌم و اعتماد جامعة من أخٌرا، 

ما ٌترتب على اجتٌاز أو عدم اجتٌاز جامعة  لم تبٌن الهٌبة كماالجامعات، 

ما معاٌٌر االعتماد. ثم هل هنالك قانون ٌجبر الجامعات على الخضوع 

تقدم لمن ٌرؼب فٌها لعملٌة التقوٌم؟ و على كل حال ٌبدو أن تلك الخدمة 

 للحصول علٌها طواعٌة. الجامعات لهذا لن تلجأبمقابل مادي و 

 الجامعات و الدبلوم. 36

الجامعات على طرح برامج  الدولة شجعتفً بداٌة ثورة التعلٌم العالً 

الدبلوم بجانب برامج البكبلرٌوس، فاستجاب الكثٌر منها أوال ثم لحق بهم 

من تقاعس فً البدء. و الٌوم تقرٌبا تجد مقابل كل برنامج للبكبلرٌوس 

برنامجا للدبلوم. و بعد قٌام الهٌبة العلٌا للتعلٌم التقنً و المعاهد التقنٌة، 

جامعات عن طرح برامج الدبلوم، كما سعً حاولت الدولة أن تثنً ال

المجلس الهندسً فً ذلك االتجاه، لكن الزمن كان قد فات، ألن موارد 

بعض الجامعات من الدبلومات كان كبٌرا جدا بحٌث ال ٌمكن التنازل عنها. 

و ال شك أن تلك الجامعات  مثلت مراكز قوى فً معارضة أٌة محاولة 

الهابلة التً تدرها برامج الدبلوم على بعض لتقلٌص مواردها. تلك الموارد 

الجامعات مثل جامعة السودان للعلوم و التكنولوجٌا و جامعة النٌلٌن، 

جعلت جامعة الخرطوم، و التً كانت متقاعسة، تهرول مسرعة للحاق 

بركب الدبلوم. لقد استفاد أعضاء هٌبات التدرٌس فً بعض الجامعات من 

شر و هو التدرٌس و إما بطرٌق ؼٌر مباشر موارد الدبلوم إما بطرٌق مبا

كالحصول على بعض االستحقاقات المالٌة التً تلكأت الدولة فً الوفاء 

بها، و مثال ذلك ما عرؾ بتذاكر الطابرة.  أحد األساتذة ممن انتقلوا من 

جامعة والبٌة إلى جامعة النٌلٌن ٌحكً قاببل أنه قابل صراؾ الجامعة ذات 

ر رزمة من النقود تبلػ عشرٌن ملٌونا عبارة عن تذاكر مرة، فدفع له األخٌ
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و هو ٌقول أنه لم  أحٌانا أخرى ٌقهقه واألستاذ ٌبتسم حٌنا  ظلالطابرة. 

ٌصدق ذلك. فً ذلك الوقت ٌحكً مدٌر جامعة والبٌة أنه اقترح فً أحد 

اجتماعات المجلس القومً للتعلٌم العالً أن تتكفل الوزارة بدفع نصؾ 

كر الطابرة، فأخذه أحد العاملٌن فً الوزارة من ٌده جانبا استحقاق تذا

مستنكرا اقتراحه، و أخبره أنه ٌحصل على عشرٌن ملٌون، و اقترح علٌه 

فلٌصمت. إذن كان ذلك  إالأن ٌصرؾ على أساتذته إن كانت له موارد و 

هو الجانب المشرق للدبلوم و تلك كانت بعض منافعه. لكن هنالك جانب 

م ربما أشار إلٌه موظؾ حسابات فً إحدى الجامعات بقوله مظلم للدبلو

)مال الدبلوم حرام، لكن برضو بناخد منه(. لم ٌستفسر كاتب التقرٌر من 

المحاسب المذكور عن حرمة مال الدبلوم، و لكن مما ال شك فٌه أنه كان 

ٌعتقد أن الجامعة تروج لبضاعة مزجاة، أو بمعنً أكثر وضوحا أن 

ن الطبلب على المال و مقابل ذلك تمنحهم شهادات و ال الجامعة تحصل م

تمنحهم علما ٌنتفع به. ربما بالػ موظؾ الحسابات قلٌبل فً حكمه على 

الدبلوم آنؾ الذكر، لكن مما شك فٌه أن طالب الدبلوم و أن حصل على 

 معلومات نظرٌه فانه ال ٌحصل على المهارات المطلوبة. 

اردها و بشتى السبل. فعندما طرحت ستظل الجامعات تلهث لزٌادة مو

برامج  -فٌما بعد  جامعة إلى تحولت -الهٌبة العلٌا للتعلٌم التقنً و التقانً 

البكبلرٌوس فً بعض معاهدها، سارعت الجامعات للحاق بالسوق بطرح 

برامج البكبلرٌوس التقنً. ما هً الفروق بٌن هذا و ذاك؟ ربما ال تكون 

 الفروق سوى فروقا شكلٌة. 

 و توصٌات . خالصة37

جمع بٌانات ثم قام  قد هذا التقرٌر لٌس تقرٌرا علمٌا بمعنى أن الكاتب

على  بدراستها و تحلٌلها للوصول إلى النتابج. فً الواقع احتوى التقرٌر

اختزنتها  من الزمنطوٌلة خبلل حقبة  مجموعة صور للجامعات السودانٌة

على  تسلٌط الضوء هوفعله  تم كل ما إن .هافٌمخٌلة الكاتب بحكم عمله 

 .من خبرة لكاتبل، و نقدها على خلفٌة ما توفر التأمل فٌها ثم، الصور تلك

 اإلشارة هكفٌت قد ، وفً بعض ما ورد و أخطأأ التقرٌر و ربما أصاب

 للجامعات مما شك فٌه أن قدرا من النجاح قد تحقق .مكامن الضعؾل
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بالطبع  .ه التقرٌرعن هو ما أؼفل، و و اجتهاد العاملٌن فٌها بفضل إصرار

إذا  – و لهذا فان الفشل ،ال ٌتوقع المرء من وراء أي عمل سوى النجاح

و لهذا فبل عجب أن كانت النجاح.  بالدراسة من أجدرٌكون  – حدث

ٌمكن القطع بأن مٌبلد تلك الجامعات كان  .هً موضوع التقرٌر اإلخفاقات

زمنا طوٌبل،  ٌستؽرق اتخاذهربما لم  و الذي سهبل، ألنه جاء بقرار سٌاسً

فهو  من أحشابها –أي المخرجات السلٌمة  –خروج الجنٌن المعافى و أما 

أن الزمن كفٌل  .الذي تصدر عنوان التقرٌر المخاض العسٌرالذي ٌمثل 

الجامعات على  فٌه ، و سٌأتً ٌوم تقؾاإلخفاقات اآلنٌةبمعالجة كل 

 المجتمع. بفضلها ٌنهضمنارات للعلوم و التكنولوجٌا، و  و تصبحأقدامها، 

سٌمر وقت لٌس  لكن لكً تصل الجامعات إلى تلك المرحلة من النضوج

 السبب ٌرجعو  .و المراجعات و إعادة الحسابات ملا بالعثرات بالقصٌر

ٌبدأ صؽٌرا  او حٌوانأ ا كاننبات مخلق. فكل للنشأة ؼٌر الطبٌعٌة للجامعات

حركة بل تكاد العٌن ترصد ف ،و هكذا خلٌة من بعد خلٌة إضافةب ثم ٌكبر

فٌما ٌلً  ، على خبلؾ الجامعات التً قامت كبٌرة و على حٌن ؼرة.النمو

 لجامعات:ا فًٌؤدي إلى تحسٌن األداء  قدمما  انعرض جانب

  سن التشرٌعات التً من شأنها الحفاظ على الجامعات كمؤسسات

 أكادٌمٌة مستقلة و قومٌة.

  االمتناع عن إنشاء كلٌات جدٌدة تكون عالة على الجامعة و ال

 تخدم خطط التنمٌة فً الببلد.

  تجمٌع كلٌات كل جامعة فً مكان واحد إذا أمكن ذلك لبلستفادة

عن  االمتناعالقصوى من اإلمكانات المتاحة. و إذا تعذر ذلك ٌجب 

 أماكن نابٌة. فً -إذا دعت الضرورة  – فتح كلٌات

  وضع برنامج لسد النقص فً هٌبات التدرٌس، و تأهٌلهم فً بلدان

بحثٌة و مصداقٌة، و ذلك عن طرٌق البعثات  إمكاناتمتعددة ذات 

 .البلدانالحكومٌة و المنح المقدمة من تلك 

 أجنبٌة بؽرض و مؤسسات بحثٌة  عبلقات مع جامعات إقامة

بنٌات و تطوٌر ال ،تطوٌر المناهج و تنمٌة الكوادر البشرٌة

 .و تبادل الخبرات األساسٌة من مختبرات و خبلفه،
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 عدم االندفاع فً التوسع النظر فً برامج الدراسات العلٌا و  إعادة

، و لحٌن توفر معٌنات البحث العلمً و األساتذة األكفاء هافٌ

 .االستعانة بمقومٌن من خارج الببلد

 من ناحٌتً ،النظري منها و العملً ،مراجعة المناهج الدراسٌة 

 المحتوى و العرض.

 ألسباب عملٌة استخدام اللؽة االنجلٌزٌة فً التدرٌس االمتناع عن 

 فً نفس الوقت ، وو ذلك لحٌن تقٌٌم تجربة التدرٌس باللؽة العربٌة

االطبلع على مصادر من لتمكٌن الطبلب  هاتعلٌماالهتمام ب

 المعرفة. 

  ًالتخصصات ال قد ٌكون ذا جدوى فً بعض التعلٌم االلكترون

 إلخراجصلح إال بعد تدرٌب كوادر مؤهلة ٌال . كما أنه اجمٌع هافٌ

لهذا من المفٌد اآلن الكؾ عن ، و بشكل مقبول المادة العلمٌة

 التوسع فً هذا المجال.

  التعلٌم القابم على المشروعات طرٌقة حدٌثة تتطلب دراسة وافٌة

 قبل التطبٌق العملً. 

  ٌفً بؽرض تقوٌم الطبلب فً كثٌر من االمتحان االلكترونً ال

  .التخصصات، و من الحكمة إخضاع الموضوع للدراسة قبل تبنٌه

 و المال ببذل المنهجٌة للكتب والترجمة التعرٌب عملٌة تنشٌط 

 .الحوافز من خبلفه

 بروز، و االستٌعاب قدرة ورش عمل لدراسة أسباب تدنً إقامة 

، وذلك بؽرض لدى الطبلب أنماط مختلفة من السلوك السلبً

 .معالجتها

  السكن و  مشاكللدراسة التعاون مع صندوق رعاٌة الطبلب

 اإلعاشة المتوفرة للطبلب، و أثر ذلك على األداء األكادٌمً.

 التً برامج ال تموٌلالنظر فً برامج تنمٌة المجتمع، و عدم  إعادة

من صمٌم عمل وزارة الرعاٌة االجتماعٌة و مؤسسات هً 

 مع المدنً األخرى.المجت
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  الزراعً و الصناعً و أمثاله من مراجعة أداء وحدات االستثمار

ؼٌر التعلٌم، و الدخول فً شراكات مع مؤسسات ذات خبرة فً 

 االستثمار بأشكاله المتنوعة.

  منظومة تقالٌد جامعٌة.  إلقامةالسعً الحثٌث 

 

 

 

 

 ملحق )أ( أمثلة المتحانات الكترونٌة

 جامعة مروي للتكنولوجٌا( من 0المثال )

Example  0  

The following question is taken from the  Dec. 2018 

midterm exam in Engineering Mechanics (Dynamics), 

the Faculty of Engineering at Merowe University of 

Technology. 
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The acceleration of a package sliding at Point A is 4m/s2. 

Assuming that the coefficient of kinetic friction is the 

same for each section, determine the acceleration of the 

package at Point B. 

Select one: 

a.   a = 5.5297m/s2 

b.   a = 9.5297m/s2 

c.   a = 6.5297m/s2 

d.   a = 4.5297m/s2 

e.   a = 1.5297m/s2 

The correct answer is e: a = 1.5297m/s2 

The model answer is as follows: 

The free body diagram of the block is shown in the 

figure 
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                                                                                    (1 mark) 

The equation of motion is obtained by resolving forces 

parallel to the inclined plane 

      mgsinθ – Fc =ma …………………………….  1        (3 marks) 

Where m is the mass of the block, θ is the angle of the 

inclined plane, a  is the acceleration of the block, g is the 

gravitational acceleration, and Fc the friction force 

between the block and the inclined pane. 

Resolve forces perpendicular to the inclined plane to 

get: 

      FN= mgcosθ ………………………………………. 2     (1 mark) 

Where FN  is the normal force and μ is the coefficient of 

friction (not given). The friction force is: 
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      Fc = μFN  =  μmgcosθ ……………………..… 3       (1 mark) 

Now substitute eqn. (3) in eqn. (1) to get: 

      mgsinθ- μmgcosθ = ma …………………..... 4  

This equation can be simplified by cancelling m 

      gsinθ- μgcosθ = a ………………………………. 5  

Now at position A:  θ = 31º  and a = 4m/s2 , and eqn. (5) 

gives: 

      9.81sin30 - 9.81 μcos30 = 4 

From which we find the coefficient of friction 

      μ = 1.1166                                                         (2 marks) 

Now  at position B:  θ = 15º and μ = 1.1166, eqn. (5) 

gives the acceleration at position B: 

       a = 9.81(sin15  - 0.1066cos15)   

   a = 1.5289 m/s2 (answer)                                 (2 marks) 

 (0مالحظات حول المثال )

 منتصؾ ختبارفً ا وردت . السؤال المبٌن أعبله واحد من عشرة أسبلة1

كلٌة الهندسة، جامعة  ،مٌكانٌكا هندسٌة )دٌنامٌكا( مقررل الدراسً الفصل

مروى للتكنولوجٌا. و قد أفرد األستاذ الممتحن عشرة درجات لكل سؤال، 

 درجة.111 أي أن درجات االمتحان 

 قلٌبل تختلؾ( 1.5289m/s2)التقرٌر كاتب علٌها حصل التً اإلجابة .2

هذا  (.1.5297m/s2) الصحٌحة اإلجابة بأنها إلٌها أشٌر التً اإلجابة عن

حصل على إجابة ما تختلؾ عن  إذااألمر قد ال ٌكون خطٌرا ألن الطالب 
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كل الخٌارات المبٌنة، فانه سٌختار الخٌار األقرب لئلجابة التً حصل 

علٌها بشرط أن تكون االختبلفات بٌن الخٌارات كبٌرة، و لكن الخروج من 

 الٌقٌن قد تكلفه وقتا و هو أؼلى ما فً االمتحان. إلىحالة الشك 

عمل استنتاجات رٌاضٌة و  . لئلجابة على السؤال ٌتعٌن على الطالب3

 الطالبال ٌحاسب  االلكترونً إجراء عملٌات حسابٌة، و لكن فً االمتحان

 باإلجابة األخٌرة فقط. إال

 اإلجابة ٌختار. فً الواقع أي طالب على قدر معقول من النباهة ٌمكن أن 4

الصحٌحة بدون أن ٌقوم بأٌة عملٌة حسابٌة. من المعلوم أن عجلة الجسم 

على منحدر تقل كلما قل االنحدار. نبلحظ أن العجلة كانت  المنزلق

4m/s2  31عندما كانت زاوٌة المنحدرº
 إلى، و عندما انخفضت الزاوٌة 

15º 4أقل من  إلىت ضفان العجلة ال بد أنها انخفm/s2 و بمعاٌنة .

. لو أن 1.5289m/s2 ال ٌجد المرء سوى خٌار واحد فقط و هو الخٌارات

األستاذ الممتحن انتبه لهذه المعلومة، ربما كانت الخٌارات ؼٌر تلك التً 

 وردت فً السؤال. 

. كما ورد آنفا تم تخصٌص عشرة درجات لئلجابة الصحٌحة، و لهذا 5

فالطالب فً االمتحان االلكترونً إما أن ٌحصل على الدرجة الكاملة أو ال 

تم تصحٌح  إذاشًء على اإلطبلق، و فً ذلك ظلم كبٌر له. فً المقابل 

اإلجابة المفصلة كما فً االمتحان التقلٌدي، فقد ٌحصل الطالب على درجة 

ما تتراوح بٌن الصفر و الدرجة الكاملة )انظر لتوزٌع الدرجات المبٌنة 

(. إذن درجات الطبلب و هً من عمل معد التقرٌر على الحل النموذجً

  امقداره طوةبخدرجة  111 فً االمتحان االلكترونً تتراوح بٌن  صفر و

 مشوهة لتوزٌع الدرجات. ةدرجات، و هً صور 11

ألنه  االلكترونً. لقد تمت اإلشارة إلى أن الطالب ٌتضرر من االمتحان 6

باإلجابة النهابٌة، بٌنما ال تستفٌد الجامعة  إالٌقوم بعمل كبٌر و ال ٌحاسب 

و ثمن شٌبا سوى توفٌر تكلفة كراسات اإلجابة فً االمتحان التقلٌدي، و ه

قٌست بتكالٌؾ االمتحان االلكترونً، دعك من الظلم الذي ٌقع  إذازهٌد 

على الطالب و الذي ال ٌقدر بثمن. ثم أن الطالب ٌحتاج فً االمتحان 
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االلكترونً لكمٌة من الورق إلجراء بعض الحسابات، فما هً الجهة التً 

ان توفره؟ فإن كانت الجامعة هً التً تفعل ذلك، فما جدوى االمتح

كان الطالب من ٌفعل ذلك فما هً الضمانة المتناع  إذاااللكترونً إذن. أما 

 الؽش فً االمتحان.

عنً لو  ٌ. هنالك خمسة إجابات للسؤال، ٌختار الطالب واحدة منها. هذا 7

جلس لبلمتحان، فان احتمال اختٌاره  لم ٌبذل مجهودا فً المذاكرةأن طالبا 

%، و قد ٌنجح بضربة حظ. مثل هذا 21 بشكل عشوابً اإلجابة الصحٌحة

 الطالب ال حظ له من النجاح فً االمتحان التقلٌدي.

 فً التكهن تساعد أن ٌمكن واستراتٌجٌات تدابٌر عن فً سبٌل البحث

 bbc.com/futureٌقول صاحب مقال فً موقع  ، الصحٌحة باإلجابات

 مدارس من منها 34 اختبار، 111 من لنماذج  إحصاء ىأجرأنه 

 .سؤاال   2456 بلػ كلً بمجموع أخرى، مصادر من منها 66و وجامعات

ٌّنو قد  ًّ  بشكل تب  أن هو أحدهما. ألسبلة من نوع صواب/خطأ  نمطان جل

 أن ظهر فقد ،"الخطأ" إجابات من شٌوعا   أكثر هً" الصواب" إجابات

كما  – ذلك تفسٌرو  .خطألل %44و للصواب %56 كانت بٌنهما النسبة

 أكثر بشكل الذهن إلى تتبادر التً هً الصحٌحة اإلجابات أنهو  –ٌقول 

و . كاذب شًء اختبلق من أسرع بصورة تذكُّرها ٌمكن فالحقٌقة. سهولة

 .كثٌرة صواب بإجابات اختبارا   وٌعدون الطرق أسهل الممتحنونلهذا ٌتبع 

 أكثر كان( خطأ-صواب-خطأ-صواب) تعاقب نمط أن هً الثانٌة، النتٌجة

 التالٌة اإلجابة تكون أن احتمالٌة كانت آخر، بمعنى .العشوابً النمط من

 االحتمال من أكبر هً النسبة وهذه ،%63 هً الحالٌة اإلجابة عن مختلفة

 .51 وهو المتوقع العشوابً

 مما شًء ال" مثل األجوبة أن وجدو فً األسبلة ذات الخٌارات المتعددة، 

و قد  صحٌحة كبٌر بشكل األرجح على تكون" أعبله ُذكر ما كل" أو" سبق

 متعددة إجابات بٌن األطول اإلجابة أن كما وجد .%65 إلىتصل النسبة 

و بعد أن ٌعدد طرقا أخرى  و أخٌرا .األحٌان أؼلب فً األصح، هً

أمر  كفذا ،الفطري هبإحساس  ٌثق الطالب بأن ٌنصح الكاتب لبلختٌار،
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هذا المقال ٌؤكد أن النجاح فً  .فعال، حتى دون أي ترتٌب أو نظام محدد

 و قد حاول االمتحان االلكترونً ٌمكن أن ٌتحقق بطرق خبلؾ االجتهاد.

 و تدابٌرالتقرٌر التحقق مما ورد فً المقال فقام بتطبٌق الكاتب 

على أسبلة ٌجهل اإلجابة علٌها، و وجد أن  نصابحاالستراتٌجٌات و ال

 من االختٌار العشوابً. كثٌرا احتمال نجاحها مرتفعة، بمعنى أنها أفضل

ٌعتمد  –كان هنالك ثمة نجاح  إذا –. ٌبدو أن نجاح االمتحان االلكترونً 8

على بنك األسبلة. كلما كان المخزون فً بنك األسبلة كبٌرا كلما كان 

االمتحان أكثر نجاحا. كاتب التقرٌر ٌرى أن بنك األسبلة ال ٌمكن أن ٌكون 

كبٌرا لطبٌعة األسبلة نفسها. وألن بنك األسبلة محدود،  سٌلجأ األساتذة 

 ذلك و لو بعد حٌن.لتكرار األٍسبلة عاما بعد اآلخر، و سٌكتشؾ الطبلب 

. واضح أن االمتحان االلكترونً ٌصبح على قدر كبٌر من التعقٌد عندما 9

 رسم أشكال هندسٌة. علٌها اإلجابةتكون هنالك أسبلة تستدعً 

 ىباإلجابة النهابٌة، فٌترتب عل فقطاالمتحان االلكترونً ٌهتم  ما دام. 11

القصٌرة، لنقل خمسٌن ذلك أن ٌحتوى االمتحان على عدد كبٌر من األسبلة 

سؤاال، بحٌث ال تتجاوز درجة السؤال الواحد درجة واحدة أو درجتٌن أو 

إن امتحان على تلك الشاكلة قد ٌصعب ثبلثة درجات على أكثر تقدٌر. 

ة، و ٌستحٌل وضعه فً تخصصات تألٌفه فً بعض التخصصات الجامعٌ

 أخرى

 أفرٌقٌا العالمٌة جامعة من( 9) المثال

 الهندسة، كلٌة التصنٌع، عملٌات مقرر فً امتحان منالمثال التالً مأخوذ 

 .تستخدم فٌه تقنٌة السحب و اإلفبلت العالمٌة أفرٌقٌا جامعة

 (Drag and Drop on Text  ) 
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 النموذجٌة: اإلجابة

 

 

 (9مالحظات حول المثال )

الهندسة . السؤال من مقرر عملٌات تصنٌع، و هو واحد من مقررات 0

المٌكانٌكٌة أو هندسة التصنٌع التى عادة ال تتضمن عملٌات حسابٌة معقدة 

. و السؤال استثنابً فً بساطته و )على األقل هذا هو الحال فً السودان(
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 قد ٌناسب االمتحان االلكترونً، و اإلجابة علٌه ال تستؽرق وقتا، و

  خصصت لها درجة و نصؾ الدرجة.

، و شاكلة المثال المذكور علىال اسؤ 35حوالً  . االمتحان ٌحتوي على2

كالخٌارات المتعددة و  اإلجابة، و تتنوع تقنٌة الزمن المسموح به ساعتان

 و السحب و اإلفبلت. المطابقة و العملٌات الحسابٌة البسٌطة

ٌحتوي على أسبلة تتطلب . االمتحان التقلٌدي فً المقرر المذكور عادة 3

، كما ٌمكن أن تتطلب لعملٌة من عملٌات التصنٌع كتابة مقاال ٌتناول وصؾ

 االمتحان على عصٌة األسبلة هذه مثل بالطبع استنتاجات رٌاضٌة.

 .االلكترونً

: فً تشؽٌل المعادن الراٌش صٌؽته كما ٌلً . السؤال الوارد فً المثال4

المناسب محل النقاط، و  الخٌارٌتكسر بسبب ..........، و المطلوب وضع 

هً: الصبلبة، المرونة، الصبلدة الناجمة من التشؽٌل، اللدونة. و  الخٌارات

 الصبلدة الناجمة من التشؽٌل.  و:الصحٌح ه الخٌار

 تكونس صٌؽتهفً امتحان تقلٌدي، فان  وردلو افترضنا جدال أن السؤال 

تكسر الراٌش فً عملٌة  إلىسباب التً تؤدي أل: أذكر السبب أو اكما ٌلً

 تشؽٌل المعادن. 

االلكترونً و التقلٌدي.  ٌنالسؤال فً االمتحان واضح الفرق بٌن صٌؽتً

فتح أفقا واسعا ال مؤشر فٌه تفً االمتحان التقلٌدي  السؤال فبٌنما صٌؽة

على اإلجابة الصحٌحة، نجد صٌؽته فً االمتحان االلكترونً تبطن 

 زٌة بانه من نوع األسبلة التً ٌمكن وصفها باللؽة االنجلٌ بمعنً ،اإلجابة

guided question  ، و  فً المحاكم أالستدراجًالسؤال هو شبٌه بو

 .الذي ٌرفض استخدامه

 )امرٌكا( لهندسة و المساحةا المتحانات القومً مجلسال من( 3) المثال

The following example is a fundamental engineering (FE) 

sample question in mechanical engineering exam set by 
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the National Council of Examiners for Engineering and 

Surveying (USA). 

The exam contains 110 multi-choice questions. A 6-hour 

appointment time includes a tutorial, the exam, a break, 

and a surveying. The students have 5 hours and 20 

minutes to complete the actual exam. Here is the 

example: 

A pulley is driven by a belt as shown in the figure below. 

Neglecting centrifugal effects, the minimum coefficient 

of friction that will prevent slipping between the belt 

and the pulley is most nearly: 

 

A. 0.61 

B. 0.56 
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 C. 0.31 

 D. 0.20 

 

The model answer is as follows: 

       F1  = F2 e
µ

 
θ 

Where F1=3000N and F2=450N are the tension in the 

belt on the tied and slag sides respectively.  

      3000 = 450 eµ θ 

µ is the coefficient of friction between the belt and the 

pulley, and θ is the lap angle. 

       µ θ = ln(3000/450) 

when the value of θ = π (not explicitly given) is 

substituted in the above equation, the coefficient of 

friction is found to be approximately 1.6139. 

Therefore the correct answer is A. 

 

 

 

 

 (3حول المثال ) مالحظات  
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 فً سؤال 111 على اإلجابة األمرٌكً المهندسٌن امتحان فً المطلوب. 1

 األسبلة أن افترضنا إذا و. دقٌقة عشرٌن و ساعات خمسة مقداره زمن

 السؤال على لئلجابة المخصص الزمن أن ٌعنً فذلك درجاتها فً متساوٌة

 .السودانٌة بالمقاٌٌس قلٌل زمن هو و دقابق، ثبلثة من أقل الواحد

 من عدد على االمتحان ٌحتوي أن السودانٌة الجامعات فً العادة جرت. 2

 فً منها خمسة على اإلجابة الطالب على ٌتعٌن و نسبٌا، الطوٌلة األسبلة

 على لئلجابة المخصص الزمن متوسط أن أي ساعات، ثبلثة مقداره زمن

 الزمن منظور من ٌكافا التقلٌدي السؤال أن أي. دقٌقة 36 الواحد السؤال

 فً بٌنما األمرٌكً، االمتحان فً المستخدمة األسبلة صنؾ من سؤال 12

 .االثنٌن بٌن تكافؤا نجد ال و المجهود المطلوب لبلجابة المحتوي

 قٌاسا - األمرٌكً المهندسٌن امتحان فأن أعبله المبلحظتٌن ضوء على. 3

. التقلٌدٌة السودانٌة االمتحانات من امتحانٌن ٌساوى  - االمتحان زمن على

 االمتحان شاكلة على وضعه تم إذا السودانً االمتحان فان ذلك على بناء

 ثبلثة زمنه و نسبٌا قصٌرا سؤاال 55 على ٌحتويٌجب أن ف األمرٌكً

 من أقل سؤال كل درجات متوسط سٌكون الحالة هذه فً و. ساعات

. الطالب و األستاذ من لكل متٌسرا لٌس االمتحان هذا مثل. درجتٌن

 ٌضطره مما جدا، طوٌبل زمنا االمتحان وضع ٌتطلب لؤلستاذ فبالنسبة

 كاتب خبرة من – للطالب النجاح فرص أما. مرة بعد مرة األسبلة لتكرار

 .معدومة تكون فتكاد  - التقرٌر

 ٌستوفً ال مروي جامعة امتحان أن الثالث و األول المثالٌن من ٌتضح. 4

 األسبلة تشابهت أن و أألسبلة عدد فً األمرٌكً المهندسٌن امتحان معاٌٌر

 و ذلك رؼم و. )أسبلة مروى أطول قلٌبل( االمتحانٌن كبل فً ما حد إلى

 امتحان فً النجاح نسبة أن التقرٌر معد ٌدعً أن ٌمكن التجربة بحكم

 .رؼم أن زمن االمتحان لم ٌكن محددا للؽاٌة متدنٌة كانت أنها بد ال مروى

 قلم و ورق توفٌر من بد ال أنه الثالث و األول المثالٌن من أٌضا ٌتضح. 5

 على ٌتعٌن و إلٌها، المشار الحسابات إلجراء طالب لكل حاسبة آلة و
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 طرٌق عن الؽش إلى الطبلب لجوء عدم من التأكد الحالة هذه فً المراقبٌن

 .األوراق تلك تداول

تري لو خٌر الطبلب بٌن االمتحان االلكترونً و االمتحان التقلٌدي، . 6

. فً الواقع قد ٌنقسم الطبلب بٌن هذا و ذاك المفضل فأٌهما ٌكون خٌارهم

و لكن بناء على طبٌعة أسبلة االمتحان. فاذا كانت األسبلة تعتمد على خٌار 

لثانً، من متعدد و ال تستدعً اجراء عملٌات حسابٌة كما فً المثال ا

سبلة تتطلب عملٌات ألكانت ا إذافسٌفضلون االمتحان االلكترونً. أما 

، فسٌكون خٌارهم المفضل كما فً المثالٌن األول و الثالث حسابٌة طوٌلة

 الخطوات علىهو االمتحان التقلٌدي، ألن الدرجات فً هذه الحالة تمنح 

 االمتحان فً كما لوحدها النهابٌة االجابةعلى  ال الطالب خطاها التً

 .االلكترونً
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