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 كلمة العدد
نضع بٌن ٌدٌكم العدد األول من اصدارة نادى 

درها كلٌات االعالم )منبرنا( والتى تص طالبات
 ،بات كلٌات االعالم ، عضوات نادى االعالمالط

بمركز اآللك للتدرٌب  اتوالالتً تلمٌن تدرٌب
االعالمى ضمن مشروع )تعزٌز حماٌة 
الصحفٌات والنساء المدافعات عن حموق 
اإلنسان فً السودان والٌمن والعراق ولطاع 
غزة والضفة الغربٌة( بالشراكة مع منظمة 

 البدائل الكندٌة .
الهدف من إنشاء نادى الطالبات تعزٌز لدرات 

عى بمضاٌا طالبات االعالم المهنٌة ورفع الو
النساء الصحفٌات ، باإلضافة الى اٌجاد منابر 

ٌمكن عكس المضاٌا الحمولٌة  هاحرة من خالل
 والمجتمعٌة المختلفة.

كلٌات تناولت االصدارة عدد من المضاٌا ب
كالصرف الصحى والبٌئة  ،مختلفة جامعٌة

وانعكاسات  ،الجامعٌة ، والرسوم الدراسٌة

علً التعلٌم العالمً  األزمة االلتصادٌة
الشت . كما ن وأوضاع الطالبات والطالب

المنهج الجامعى وتأثٌره علً تحصٌل الطالب 
باإلضافة الً بعض المواد ، األكادٌمٌى
 المتنوعة. 

أخرى  جامعاتستتواصل الكتابة حول أوضاع 
 فً األعداد المادمة. ولضاٌا خاصة بالطالبات

 
، كما ستعكس اإلعداد المادمة ما ٌدور فً   

المنابر الحرة بعدد من الجامعات والتى تتناول 
موضوعات مختلفة تعكس ما ٌهم الشابات 

والشباب من لضاٌا إنسانٌة وحمولٌة وسٌاسٌة 
 . وطالبٌة

األول رضاكم مع حرصنا  عددنا  نتمنى أن ٌنال
هذه اإلعالم  طالبات وطالبعلً مواصلة 

التى ستعٌنهم فً بداٌة عملهم االصدارة 
كل من ساعد فً كما نتمدم بالشكر لالصحفً ، 

وصول هذا العدد لكم . كما نتمنى أن تصلنا 
تعلٌماتكم ومالحظاتكم حتى نجود عملنا فً 
 المستمبل ونستفٌد من خبراتكم الثرة والمختلفة 

 ولكم منا كل تمدٌر
 حواء رحمة 

 صحفٌة ومشرفة علً اإلصدارة
  ا()منبرن  
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 األزمة االلتصادٌة وأثرها على التعلٌم العالً 
 / ضحى داؤود موسىمرأن الكرٌمالجامعة 

 

 
 . 

األزمة االلتصادٌة التً ضربت البالد منذ سنوات ولم  
تفلح كل اإلصالحات فً الحد منها، أصبحت عمبة فً 

وأثرت بشكل عام على حٌاته   المواطن،طرٌك 
الٌومٌة، وكان للتعلٌم نصٌبا من هذه األزمة التً 
تسببت فً تسرب التالمٌذ والطالب من المدارس 
والجامعات. حول انعكاسات األزمة االلتصادٌة على 
التعلٌم، التمٌنا الخبٌر االلتصادي البروفسٌر دمحم الفاتح 

امعة المرآن الكرٌم، المغربً، عمٌد كلٌة االلتصاد بج
 .فإلى ما جاء فً إفادته

ونصف ملٌون  74دٌون السودان بلغت  
 دوالر؛ سٌدفعها هذا الجٌل

وطرحنا علٌه سؤالً حول األزمة االلتصادٌة التً  
أصبحت تؤرق الشعب السودانً، حٌث أشار إلى أن 
التضخم واحد من أهم أسباب األزمة الواضحة وضوح 

وذلن أن   مٌزان المدفوعات،الشمس، بجانب عجز 
اإلٌرادات التً تصل ال تغطً الواردات فً الدولة مما 
ٌسبب فجوة وعجًزا فً مٌزان المدفوعات. بجانب عدم 
استمرار سعر الصرف وهروب المستثمرٌن الذٌن كانوا 
ٌستثمرون فً السودان؛ وحتى المستثمرون 
السودانٌون اتجهوا للعمل خارج البالد؛ األمر الذي 

  .اهم فً ازدٌاد التضخمس

 
ِّ الكتلة النمدٌة   ً وأشار المغربً إلى انخفاض احتٌاط

% وحتى الودائع 11بمعنى أن لكل بنن مركزي احتٌاط 

% فمط، وكشف أن البنون 10التً تدخل ٌستثمر فٌها 
حالٌا أخرحت جمٌع النمود، األمر الذي نتج عنه 

جٌة، مضاربات عدة، كما أرجع األزمة إلى تدنً اإلنتا
والسٌاسات االلتصادٌة المالٌة والنمدٌة أثبتت عدم 
جدواها فً حل األزمة، بجانب ظهور عجز فً المٌزان 

الضرائب وتراكم الدٌون  التجاري مما أدى إلى ارتفاع
 ( ونصف ملٌون دوالر،74الخارجٌة فوصلت إلى )

ولال إنه لألسف سٌدفعها هذا الجٌل الذي ال ٌد له فً   
دأت منذ االستمالل. وحول البطالة، لال تراكمها فهً ب

بروف المغربً إن سببها ٌعود للكساد الحاصل فً 
بجانب تجنٌب   البالد والمشكالت االلتصادٌة المتراكمة،

المال العام وترهل هٌكلة الدولة وتوسٌع الهٌاكل فً 
  .الوالٌات

وحول أثر األزمة االلصادٌة على طالب الجامعات بشكل 
المغربً عن انعكاسات هذه األزمة  كشف بروف  عام،

على جمٌع شرائح المجتمع وبصورة خاصة على لطاع 
وأشار إلى أن زٌادة   العاملٌن والموظفٌن والعمال،

نسبة البطالة وارتفاع األسعار من األسباب المباشرة 
فً تفالم األزمة وهذا بدوره انعكس على التعلٌم مما 

 ارسأدى إلى ارتفاع نسبة التسرب من المد

حيث وصلت نسبة الفقر إلى   والجامعات،

 .%08  حوالي
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 البد من محاربة الفساد المالى واإلدارى

وحول الحلول التً ٌمكن أن تسهم فً حل  

لال إن الحلول تتمثل فً زٌادة اإلنتاج وتفعٌل   األزمة،
وتصفٌة جمٌع شركات المطاع   السٌاسات المالٌة،

تحرٌر الدولة ألنها الخاص ألنها ال تتماشى مع سٌاسة 
ولفت إلى أنه ٌجب االستفادة   وضعتها للمطاع العام،

من صناعة الذهب بحٌث ٌتم تصدٌره بواسطة بنن 
وإذا تم ذلن فعلٌا فإن هنان تنبؤات   السودان المركزي،

بأن اإلٌرادات المتولعة لد تصل إلى ) ثمانٌة ملٌار 

 .بالددوالر( وهذا بدوره ٌكفً لتغطٌة العجز المالً لل

ولفت المغربً إلى ضرورة محاربة الفساد المالً  

 .واإلداري الذي انتشر فً البالد منذ سنوات

 

وفً ذات السٌاق، فإن عدًدا من طالب الجامعات  
كشفوا عن معاناتهم المادٌة وعدم استطاعتهم توفٌر 

األمر الذي ٌضطرهم إلى ترن   الدراسة، منصرفات
لمساعدة أسرهم مماعدها واالنخراض فً العمل 

وزادت فً السنوات   الفمٌرة أو محدودة الدخل،
األخٌرة نسبة التسرب المدرسً والجامعً بسبب العجز 

  .عن دفع تكالٌف التعلٌم

جنٌها وال  ٠٧المصروف الٌومً ٌصل الى 
 احٌانا  تكفً

لالت : األلتصاد السودانً اصبح  أحمدالطالبة وفاء 
ستوٌاته ، وأضافت مرٌض لذا أثر على التعلٌم بكل م

البد من اإلستثمار االمثل للموارد االلتصادٌة لٌعود ذلن 
بالفائدة على الطالب وذلن باإلشراف على الموارد من 

 . لبل الوزارات المعنٌة

وفً السٌاق لالت الطالبة سلمى سلٌمان أن المصروف 
احٌانا ،   جنٌها وال تكفً ٠٧الٌومً ٌصل الى 

جنٌها ،  ٥١الطعمٌة الى واضافت لمد وصل سندوتش 
هذا غٌر مصارف المواصالت بالنسبة للطالب الذٌن 
ٌمطنون بالمرب من الجامعات فما بال الذٌن ٌسكنون 
 فً داخٌات بعٌدة تحتاج الى مزٌد من المصارٌف فً

 ظل دخل محدود

ومن جهته لال: مكً اسماعٌل ولً امر طالب جامعً 
 تفك مع دخلبأن الرسوم الجامعٌة امر ال ٌطاق وال ٌ

المواطن البسٌط الذي ٌعمل بأجر محدود واضاف كثٌر 
من االصدلاء لم ٌستطٌعوا اكمال تعلٌم ابنائهم بسبب 
ارتفاع الرسوم سنوٌا ، واضاف لذا نجد أن التسرب 
من الجامعات متزاٌد االمر الذي ٌساهم فً ضٌاع 

 . مستمبل الطالب

 عزوفًا عن الدراسة وارتفاًعا فً معدالت الفمر

وفً ولت سابك أكدت عدد من التمارٌر على لسان  

أثر األزمة   أطباء نفسٌٌن وخبراء فً علم االجتماع،
االلتصادٌة على الحٌاة بصورة عامة وعلى المطاعات 
مثل التعلٌم والصحة وما ٌعانٌه المواطن من العجز 
المادي الذي ٌنعكس سلبًا على الحٌاة بصورة 

زمة االلتصادٌة على وفٌما ٌتصل بأثر األ  ٌومٌة،
العملٌة التعلٌمٌة لالوا إنها تؤدي إلى اضرابات نفسٌة 
بسبب الشعور بالعجز والدونٌة وضٌاع المستمبل 
وٌمكنها أن تؤدي إلى العزلة والمٌول إلى العنف أحٌانا 

ولفتوا إلى ضرورة وضع   بسبب اإلحساس بالغبن،

 .أسس تعلٌمٌة تتٌح فرًصا متساوٌة لكل فئات المجتمع
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 طالباتالطالب والأزمة السكن كابوس ٌؤرق 
  / مالن جمال بله جامعة المرآن الكرٌم 

  

السكن الجامعً ٌعدُّ أهم ما ٌمكن أن ٌوفر لطالب؛ 
سوى كان سكنا خاصا أو سكنا ٌتبع لمجمع الجامعة 
)الداخلٌات(، ومنذ سنوات ظلت الطالبات الجامعٌات فً 

السكنٌة، وبجانب معاناة مستمرة من سوء البٌئة 
المهددات األمنٌة مثل السرلات والمضاٌمات والمعاملة 
غٌر الكرٌمة التً ٌجدنها من بعض المشرفات على 
السكن، مما ٌتسبب فً معاناه نفسٌة تنعكس بدورها 

طالبات وطالب بجامعة المرآن   .على األداء األكادٌمً
 الكرٌم من لبل سموط النظام الهالن كانوا لد لفتوا فً
أكثر من مطالبة إلى المشكالت التً تواجههم 

ووجهوا رسائل واضحة إلى إدارة الجامعة، مطالبٌن   ،
وذلن وفك ما   فٌها بحموق تعلٌمٌة تلبً طموحاتهم

أشروا إلٌه فً المطالبة إلٌجاد معالجة للمشاكل 
اإلدارٌة والصحٌة والسكنٌة بجانب مشكالت تتعلك 

انً من عٌوب وال بطبٌعة المنهج الدراسً الذي ٌع
ٌوفر المعرفة العلمٌة والتطبٌمٌة وإنما ٌحتوي فمط 

ووصف    .على الجانب األكادٌمً على حد لول الطاالب
عدد من الطالبة والطالبات المجمع السكنً الحكومً 

توجد  بأنه ٌفتمر ألبسط الخدمات األساسٌة، إذ ال
وحدات عالجٌة بالنسبة للحاالت الخطرة واإلسعافات 

لٌة التً تعد من أبسط الخدمات التً ٌحب توفٌرها األو
للطوارئ، أما بالنسبة لدورات المٌاه فهً فً حالة 
تسرٌب دائما وطفح مستمر وعدم نظافة وتنبعث منها 

 .الروائح الكرٌهة التً ال تطاق
الحصول    من خالل استطالعنا أجمع الطالب على أن  

مار السكن على الوجبات فٌه معاناه كبٌرة، وذلن الفت
للبحث عن   لكافتٌرٌا أو مطعم األمر الذي ٌضطرهم

بجانب انعدام مٌاه الشرب    وجبات خارج السكن،
الصحٌة فالمٌاه بداخل السكن مالحة؛ األمر الذي تسبب 

واصبحوا عرضه   فً تدهور صحة العدٌد منهم
 . باستمرار لألمراض

فً منطمة شعبٌة فً  ٌمع مولع سكن طالب الجامعة  
ضواحً مدٌنة أم درمان، وٌبعد من مولع المواصالت 

عن زمن الدوام   مسافة األمر الذي ٌتسبب فً تأخٌرهم
 ..والمحاضرات الصباحٌة األمن والسالمة

وشكا عدد من الطالبة من انعدام األمن بمنطمة سكن   
النٌمرز(، األمر الذي )الجامعة وانتشار عصابات 

هجس وخوف مستمر، بجانب تعرضم ٌجعلهم فً ت
لسرلات ونهب بتلن المنطمة وتهدٌد فمدو علً إثره 
هواتف وبعض الممتنٌات. ولال الطالب مٌسرة ضو 

 إن الطالب متذمرون من وضع السكن، لذا  البٌت

لرروا االعتصام داخل الجامعة وتم تعلٌك الدراسة إلى 
حٌن اشعار آخر، وأفاد أنهم فً ولت سابك اعتصموا 
باالستراحة والمسجد وافترشوا األرض، بالرغم من 
برودة الجو، احتجاًجا على األوضاع المتردٌة وصمم 
الطالب على مواصلة االعتصامات حتى تحمٌك مطالبهم 

 .من لبل إدارة الجامعة

 
علم الدٌن الخٌر ان االوضاع بداخلٌة دمحم  وافاد الطالب

متدهوره وظروف غٌر انسانٌة   عبدهللا خلف هللا
وٌعانً الطالب من المٌاة الملوثة االمر الذي تسبب فً 
مشاكل صحٌة خطٌرة وذلن إلختالطها بمٌاة الصرف 

وكشف الخٌر عن انعدام االمن وتعرضهم   الصحً
معروف وتم للسرلات داخل غرفهم من مجموعات غٌر 

بالسالح األبٌض الفتا الى   االعتداء على بعض الطالب
اإلنمطاع المتكرر للمٌاة والكهرباء و ٌصادف ذلن أٌام 
االمتحانات واشار الى بعد المسافة وزٌادة تكلفة 

جنٌها ذهابا واٌابا فً ظل اوضاع  ٠٧المواصالت الى 
  التصادٌة خانمة للطالب
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 :طالبات جامعة المرآن الكرٌم
طفح مٌاه الصرف الصحى كارثة ال تجد االهتمام من   

 اإلدارة
 جامعة المرآن الكرٌم : أمل ٌحٌى

 
البٌئة الجامعٌة واحدة من ممومات األداء األكادٌمً   

وهً  ألنها تتٌح للطالب التواصل مع محٌط الجامعة،
جزء من اإلنتماء للجامعة حٌث تمضى الطالبات ساعات 

تفتمد البٌئة للصحة تصبح حاجزا وعندما  طوٌلة بها، 
، وتؤدي الى إنتشار .ما بٌن الطالب وحرم الجامعة

 .األوبئة واألمراض مما ٌجعل البٌئة الجامعٌة طاردة 
بكلٌة الدعوة واإلعالم حاولن كثٌرا الطرق على  طالبات

أبواب إدارة الجامعة للشكوى بخصوص مٌاه الصرف 
إلٌهن، وظل الحال الصحً إال إنهن لم ٌجدن من ٌلتفت 

كما هو علٌه منذ سنوات، وٌعد  عدم الحصول على بٌئة 
آمنة نوعا من العنف، لما ٌسببه من ضرر نفسً 

 .وجسدي للطالبات

فً هذا االستطالع عدد من اإلفادات عن المأساة  

   .بالكلٌة
أجمعت عدد من الطالبات على أن المعاناة مع مٌاه  

 -، ولالت طالبة الصرف الصحً مستمرة منذ سنوات
إن مشكلة الصرف لها أكثر من  -فضلت حجب اسمها 

وفً ذات  .عامٌن؛ أي منذ أن بدات الدراسة بالكلٌة
السٌاق، أكدت طالبة أخرى بالكلٌة حدٌث زمٌلتها حول 

األزمة ظلت    مٌاه الصرف الصحً مشٌره إلى أن
ألكثر من أربعة سنوات. من جهتها عبرت الطالبة 

ها من تسرب مٌاه الصرف بالكلٌة ضحى عن استٌائ
والروائح الكرٌهة تسبب لهن  ممززولالت إن منظرها 

الضٌك وعدم االستمرار وإن معظم الطالبات ٌخرجن 
لتناول وجبة اإلفطار فً أماكن نظٌفة خارج حرم 

  .الجامعة وذلن ألن الوضع داخل الجامعة غٌر صحً
 ال حٌاة لمن تنادى  ااإلدارة

وحول تمدٌم شكوى بالخصوص، أبانت الطالبة ضحى  
أن إدارة الجامعة لد تلمت خطابات حول المشكلة، ولكن 
ال توجد استجابة. وحول رفع شكوى رسمٌة لإلدارة 

إننا بصدد إٌصال صوتنا للمسؤولٌن ألجل وجود  :لالت
حل للمشكلة التً تشكل لنا هاجسا وضغطا نفسٌا 

مبادرة من لبل  كبٌرا، ولفتت إلى ضرورة وجود
 الطالبات الجدد لرفع الشكوى إلدارة الكلٌة

 
وعبرت عدد من الطالبات عن استٌائهن من تدهور  

البٌئة الجامعٌة واألوضاع الصحٌة وعدم اهتمام إدارة 
 .الكلٌة بالبٌئة التً أصبحت طاردة وغٌر محتملة

ولالت إحدى الطالبات إنها تطالب إدارة الجامعة بعدم 
ة الشفط للصرف الصحً أثناء الٌوم إحضار عرب

الدراسً لما تسببه الروائح الكرٌهة من ضٌك لهن 
األمر الذي ٌضطرهن إلى إغالق نوافذ الماعة فٌؤثر 

ولفتت إلى   ذلن فً تركٌزهن فً مادة المحاضرة.
ضرورة االهتمام بنظافة الكلٌة وتغٌٌر مولع دورات 

 المٌاه الذي ٌمع بالمرب من الكافتٌرٌا
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طالبات ٌطالبن بحل الصندوق المومً لرعاٌة 

 ..الطالب

  الخرطوم/ ربٌعة صدٌك إسماعٌل.

البت طالبات جامعٌات بضرورة حل الصندوق ط 

المومً لرعاٌة الطالب الذي ظل ٌهضم حموق الطالب 
 .الجامعٌٌن منذ سنوات

وكشفت عدد منهن معاناتهن من الزٌادات المستمرة  
بأمر من   بوالٌة الخرطوملرسوم السكن بالداخلٌات 

%. واسنتكرت 10الصندوق، علما بأن الزٌادة الدورٌة 
طالبات داخلٌات حجار الزٌادة الكبٌرة التً وصلت إلى 

 .مما أدي إلى عجزهن عن الدفع  %22نسبة 
ولفتن الى أن هنان نمصا حادا فً الخدمات واستنكرن  

تصرف المائمٌن على الصندوق الذي ٌمارس ضغوطا 
 .الطالبعلى 

ونتٌجة لهذه التطورات فمد صعدت الطالبات لضٌة 
وهتفن: "اللٌلة ما   الرسوم ونظمن ولفات احتجاجٌة

و: "انا طالب من حمً   بنرجع إال الرسوم ترجع"،
وصممت 2000وساكتٌن لمتٌن الرسوم )" : "أسكن

الطالبات على مواصلت احتجاجهن إلى أن تحل مشكلة 
وم السكن تصل إلى زٌادة فً رس، ف رسوم السكن

 % وتهدٌد للطالبات العتراضهن22

  
 
وكان تجمع طالبات داخلٌات والٌة الخرطوم أصدر  

بٌانا رفضن فٌه الزٌادة غٌر المانونٌة لرسوم السكن 
التً اتخذها الصندوق الذي ظل ٌمارس تجاوزات منذ 
عهد النظام البائد دون االستناد ألي لانون أو لوائح، 

إلى التعامل السًء من لبل الصندوق  ولفتت الطالبات
الذي وصل إلى درجة الذل واإلهانة. وبحسب البٌان؛ 
كشفن عن تعرض بعضهن للتهدٌد والمساءلة فً حال 
اعتراضهن على لرارات الصندوق، وتساءلن عن 
الدعم الحكومً السنوي للصندوق وأٌن ٌذهب، وطالبن 
الجهات المختصة بمساءلة الصندوق ومراجعة 

ته، وكشفن عن مواصلت ولفاتهن واحتجاجهن سٌاسا
 .حتى تحمٌك مطالبهن واسترداد حمولهن كاملة

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األدوار الثالثيه للنساء:
 -الدور اإلنتاجي:

يشَو إّخبج اىبضبئغ واىخذٍبث ىالسخهالك واىخجبرة 

)اىسراػت:اىصيذ:اىخىظيف؛واىؼَو اىخبص( و هى دور ٍْىط 

 دخو ٍبديبببألػَبه ٍذفىػت األجر واىخي حجيب 

اىرجو واىَرأة ػيي قذً اىَسبواة يقىٍىُ ببىؼَو اإلّخبجي 

ىنِ وظبئفهٌ وٍسئىىيبحهٌ ٍخخيفت حبؼب ىيخقسيٌ اىَجخَؼي  

ىيؼَو فبىذور اإلّخبجي ىيَرأة غبىبب غير ٍرئي ويْظر ىه ػيي 

اّه  اقو قيَت  مَب اُ اىْسبء يقَِ بهذوار اّخبجيه ّسخهيل في 

هِ و غير ٍذفىع األجر )مبىؼَو في اىغبىب ثالثت ارببع زٍْ

 اىحقو و مبفت األػَبه اىَْسىيه( 

 الدور اإلنجابي

يحخىي ػيي رػبيت  األسرة  اىحفبظ ػيي اىبيج وإفراد 

األسرة ويشَو رػبيت األطفبه و خذٍخهٌ رػبيت اىَرضي و 

اىَبء واىىقىد؛إدارة اىَْسه  اىَسْيِ حجهيس اىطؼبً ؛جيب

ٍهٌ السخَرار ىؼَو اإلّجببي واىرػبيت اىصحيت ىألسرة ا

اىحيبة ي اىَجخَؼبث اىفقيرة  اىؼَو اإلّجببي ىيغبىبيت ػَو 

يذوي ويسخهيل زٍِ مثير وهى في اىغبىب األػٌ ٍسئىىيت 

 اىَرأة 

 -اإلجتماعي(:\الدور المجتمعي )السياسسي 

االجخَبػيت  يشَو اىؼَو اىخْظيَي و اىخطىػي ىيَْبسببث

اىَجخَؼي  ببّشطت اىخطىر واالحخفبءواىخذٍبث ؛واالحخفبالث 

؛اىَشبرمت في اىَجَىػبث واىخْظيَبث ؛األّشطت اىسيبسيت 

 ...... اىخ اىَحييت
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 الرسوم الدراسٌة عمبة فً مستمبل الطالب

  الخرطوم / راما العبٌد . 
 
 

الرسوم الدراسٌة التً تم فرضها فً السنوات االخٌرة 
البائد على الطالب الذٌن ٌتم لبولهم ، فً عهد النظام 

بالجامعات السودانٌة ، ظلت تشكل حاجزا ما بٌن 
الطالب ومستمبلهم االكادٌمً وذلن لعجز العدٌد من 
االسر عن دفعها وظلت الرسوم فً زٌادة مستمرة دون 
مرعاة لدخل اولٌاء امور الطالب ، وتمدم العدٌد منهم 

جد اذاَ صاغٌة من بشكاوي فً هذا الصدد اال أنها لم ت
لبل وزارة التربٌة والتعلٌم ، االمر الذي اضطر عدد 

 كبٌر كم الطلبة والطالبات لترن مماعد الدراسة
 

  

الطالبة منارة اسماعٌل ) جامعة السودان( أن  وافادت  
وم الدراسٌة حرمت عدٌد من الطالب من مواصلت سالر

بسبب الدراسة وهنان من لم ٌتمكن من دخول الجامعة 
ازمة الرسوم التً حولت التعلٌم الى تجاري ، وادفت 
أن الجامعات بالرغم من المبالغ الطائلة التً تحصدها 
من الطالب اال انها ال توفر لهم خدكة تعلٌمٌة مرٌحة ، 

  . وٌتخرجون فً نهاٌة المطاف دون فائدة اكادٌمٌة
وفً السٌاق لالت : احدي الطالبات فضلت حجب 

لوحٌد التً تدرس وأن والدها عجز عن اسمها بأنها ا
توفٌر رسوم التعلٌم لبمٌة اخوتها وذلن بسبب غالء 
المعٌشة ودخله المحدود وفً السٌاق ذاته لال: احد 
الطالب ألنه لم ٌستطٌع تسدٌد رسوم الدراسة وتم 
تحدٌد زمن محدد للرسوم وذلن مما عرضه للحرمان 

عف اجر من الدراسة واالمتحانات ، وارجع السبب لض
والده المادي الذي ال ٌغطً للمنصرفات العامة ، 
واضاف بانه ترن الدراسة هو واخوته وذهب للعمل مع 

  . لتوفٌر مصارٌف العالج لجدته المرٌضة  والده
    

وكشف الطالب ابراهٌم حسن ان عدد كبٌر من الطالب  
والطالبات اضطروا للعمل فً فترات االجازة لتوفٌر 

ة ، واشار الى المهانة الكبٌرة التً الرسوم الجامعٌ
تواجه الطالبات على وجه التحدٌد بسبب العمل فً 

المصانع او بعض المحال االمر الذي ٌعرضهن 
للتحرش واردف فما بٌن نار االستمرار فً الجامعة 
وتركها ٌمضً الطالب معظم سنواتهم فً البحث عن 
حلول لرسوم الكبٌرة التً فرضتها وزارة التربٌة 

التعلٌم حتى على التعلٌم الحكومً بجانب المبالغة فً و
رسوم الجامعات الخاصة التً تدفع بالدوالر ، وطالب 

  . الراهٌم بضرورة مراجعة السٌاسات العلٌمٌة

 
 

ومن جهته لال: مكً اسماعٌل ولً امر طالب جامعً 
بأن الرسوم الجامعٌة امر ال ٌطاق وال ٌتفك مع دخل 

ٌعمل بأجر محدود واضاف كثٌر  المواطن البسٌط الذي
من االصدلاء لم ٌستطٌعوا اكمال تعلٌم ابنائهم بسبب 
 ارتفاع الرسوم سنوٌا ، واضاف لذا نجد أن التسرب
من الجامعات متزاٌد االمر الذي ٌساهم فً ضٌاع 

 . مستمبل الطالب
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 أخبار الجامعات

 بعد أن رفعوا بمذكرة للوزارة

 مازالت معاناتهم قائمة طالب كلية الصيدلة جامعة سنار

دفع طالب كلٌة الصٌدلة بجامعة سنار بمذكرة  لوزٌرة 
للتعلٌم العالً والبحث العلمى الدكتورة إنتصار 

بتحمٌك كافة مطالبهم أولها صغٌرون ، طالبوا فٌها 
استئناف الدراسة فوراً بعد لرار اٌمافها ألجل غٌر 

، أكدوا فٌها على اصرارهم  14، 11مسمى للدفعتٌن 
بسنار ، وبناء بتحوٌل كلٌة الصٌدلة الى المجمع الطبى 

وتوفٌر سكن للطالب مبانى خاصة بكلٌة الصٌدلة 
كوادر واستراحات متكاملة ، وشددوا علً أهمٌة وجود 

، بجانب الحاق المعامل التى لم تكتمل تدرٌس مؤهلة 
 فً السٌمسترات السابمة.

ً عدة ولفات  ولد نظم طالب جامعة سنار مؤخرا
احتجاجٌة  أمام المجلس الطبى مطالبٌن بالنظر فً 
لضٌتهم األكادٌمٌة والمظالم التى تعرضوا لها أبان فترة 

من  حكم النظام البائد وصلت الى درجة حرمانهم
 الدراسة ومن الجلوس لالمتحانات بعد لرار اإلٌماف.

وكان الطالب لد فوجئوا بعد المبول فً الكلٌة بعدم 
وجود كلٌة صٌدلة على األرض حٌث تم إنشاء الكلٌة 

بالتزامن مع إنشاء  كلٌةالمختبرات  2014فً العام 
الطبٌة بالمجمع الطبى وعلً أن تكون كلٌة الصٌدلة فً 

اكتمال مبنى المختبرات بمعامله ولم ٌتم  سنجة . ولد تم
 بناء كلٌة الصٌدلة.

 

ولال الطالب أن لضٌتهم تحولت الى حرب كانوا هم 
ضحاٌا لها وع العلم بأن لضٌتهم أكادٌمٌة بحتة على 
حد تعبٌرهم وأشاروا الى أنهم ٌرٌدون اسعاف ما تبمى 
من سنواتهم الدراسٌة فً المكان الصحٌح وهو المجمع 

به ووجود بٌئة مناسبة الطبى نسبة لتوفر المعامل 
 للدراسة وٌرون أن ذلن حك أصٌل لهم.

 

 

 

محذر الطالب من تسٌس لضٌتهم ولفتوا الى أنهم كانوا 
ٌأملون عمب إنتصار ثورة دٌسمبر المجٌدة أن ٌتغٌر 
حالهم لكنهم تفاجئوا بذات الوعود ومازالت الدراسة 

 مجهوالً.معلمة ومصٌرهم األكادٌمى 
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 دك المحاضرات  هروب من المقرر أم للتنفس

 

مصطلح دك المحاضرات ظهر الى السطح في السنوات 
األخيرة حيث ينتشر عدد كبير من الطلبة والطالبات 
خارج سور الجامعة أثناء ساعات المحاضرات ، ويشار 
الي الطلبة والطالبات المتسربيين )الداكين( بمعنى 

دخول المحاضرة ، وعزا عدد من في الغير راغبين 
المراقبين واالجتماعيين أن المقررات الدراسية التى 
وضعت في السنوات األخيرة  كانت فوق طاقة الطالب 

منها بالتسرب واالبتعاد عن قاعة  يهرب بعضهم لذا 
  .الدراسة

 

 

 

وكشفت استطالعات عن عدم رضى عدد غير قليل من 
 الطلبة والطالبات عن بعض المقررات التى وصفوها 

 

بالخالية من المعلومات ويرى أخرون أن المنهج الذى 
وضعته الحكومة البائدة كان أقرب للسياسى من المنهج 
األكاديمى ، لما فيه من لغة تحريضية وأخرى غير ذات 

الطالب من المحاضرات المملة فائدة أدت الى نفور 
 الخالية من الجذب والفائدة العامة.

 المنهج وطريقة التدريس غير جاذبة

عدة مرات أجد نفسى خارج القاعة لشعورى باإلختناق 
بسبب المواد التى أراها أرشيفية وال تمت للواقع بصلة 
. بهذه العبارات ابتدر دمحم سيد أحمد حديثه وأضاف 

نحتاج الي مناهج واقعية تحكى التاريخ بأسلوب يجعلنا 
ما حدث في الماضى وماذا علينا أن نفعل في نفهم 

 الحاضر .

 نسبة تسرب عالية

نصر الدين الحاج قال )في عهد الحكومة البائدة كانت 
األجواء داخل الجامعة غير مشجعة للتحصيل األكاديمى 

ة بين ، لذا نجد في كل سمستر نسبة الرسوب كبير
الطالب وتراجع في المستوى األكاديمى مما يؤدى الى 

مثال لذلك  هنالك طالب  اعادة السنة تلو األخرى 
درسوا بالجامعة أكثر من عشر سنوات باختصار ألنهم 
لم يستطيعوا تجاوز المنهج المعقد الذى هو أبعد من 

 الواقع بكثير 

عز الدين بكرى يرى بأن )دك المحاضرات( عادة 
ها الطالب بسبب الضغوط النفسية والمادية ابتكر

والظروف العامة للبالد وأضاف كانت السياسة تلعب 
دوراً سلبياً في استقرار الطالب وال تمنحهم الحرية في 
اختياراتهم وتوجهاتهم لذا كان الهروب أجدى للبعض 

 كي يتنفس ليستطيع االستمرار

 



11 
 

 منوعات من حوش الجامعة

 

اختفً بفضل الدفتر الجامعً هل  
 التكنولوجٌا

الدفتر الجامعً ٌعدُّ أبرز داللة على أنن )برلوم( تعد  
خطواتن األولً نحو الجامعة، ٌنظر إلٌن )السناٌر( 
كمستجد، فتتم حٌاكة الممالب وتمع ضحٌة لمزاح 
الزمالء داخل حرم الجامعة. لد تتمبل ذلن األمر بروح 

ل هً رٌاضٌة ولد تحس بالحرج، ولكن فً كل األحوا
فرصة لتثبٌت لدمٌن فً الكلٌة ومع مرور األٌام تعتاد 

 .على األجواء العامة أكادٌمٌة واجتماعٌة
 دفتر الجامعة  

 

هو من الممتنٌات التً تحرص على حملها فً أول ٌوم 
فً طرٌمن نحو بوابة الكلٌة التً تم اختٌارن فٌها، 

 وطلتنالدفتر غالبا ٌكون أنٌك المظهر، مكمال لهندامن 
 

 التجربة األولً
  

أول مرة، لد تكتب فٌه أول محاضرة أو تحتفظ به لعدة 
أٌام ثم تبدأ الكتابة فٌه فٌما بعد. دفتر الجامعة تم حجبه 

أصبح استخدام    فً السنوات األخٌرة، وذلن بعد أن

التكنولوجٌا أساسٌا فً تدوٌن المحاضرات، حٌث اتخذ 
كثٌر من الطالب موالع التواصل االجتماعً دفترا 

أصبح    لكتابة المحاضرات وتبادلها، وذلن بعد أن
)دن( المحاضرات ظاهرة والتسرب عادة لبعض الطالب 
للتهرب من المحاضرات بحجة الساعات الطوٌلة 

 للمحاضرة. 

ٌب دفتر الجامعة من هل سٌغ
  المحاضرات؟

 
فً عدد من اللماءات مع مختصٌن فً مجال التعلٌم 
وعلم االجتماع ٌرون أن حمل دفتر الجامعة لد ٌختفً 

وسائل    تدرٌجٌا إن لم ٌكن ملزما، وأشاروا إلى أن
التواصل االجتماعً تلعب دورا مهما فً تطوٌر 

ألنها ال توفر التعلٌم، إال أن ذلن ال ٌخلو من العٌوب 
المعلومة أحٌانا الرتباطها بشبكة اإلنترنت، بجانب 
تعرض األجهزة الشخصٌة إلى التلف وضٌاع 

بجانب الهكر   المحتوٌات من الذاكرة الداخلٌه للهواتف،
لذا فإن    الذي ٌعمل على ضرب الحسابات الشخصٌة،

الدفتر ٌعد وسٌلة تعلٌمٌة مهمة ومكملة للدور 
حرص الطالب على حفظ المواد األكادٌمً وٌؤكد 

 .ومراجعتها فً أي ولت كان
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 بينشات الجامعة       

 

 

 

 

 بداية مهمة

بٌنشات الجامعة بداٌة للترابط االجتماعً واإلبداع 
الطالبً. داخل الحرم الجامعً العاللة ال تمتصر على 
األكادٌمٌات فمط، وإنما تمتد للعاللات اإلنسانٌة األخري 
كالصدالة والتعارف وحتى العاللات العاطفٌة واإلبداع 

 والمهارات الفردٌة والجماعٌة.

 
 تحول فً أشكال المماومة

شهدت الجامعات السودانٌة فً السنوات األخٌرة إبان  
المبضة األمنٌة لنظام البشٌر البائد تحوال كبٌرا فً شكل 
المماومة والدفاع عن حموق اإلنسان والمضاٌا الوطنٌة 
بالرغم من العنف الممنهج الذي أسست له الحكومة 

أن الطالب السودانٌٌن بمختلف فئاتهم كان البائدة إال 
ور فً انتشال الوطن من وحل وكتم الحرٌات، لهم الد

وتوج ذلن بثورة دٌسمبر المجٌدة التى مازالت تسعى 
  .لتحمٌك التحول الدٌممراطً الكامل

 

 ؟ تالبٌنشاما هى 
هً عبارة عن مماعد خشبٌة أو إسمنتٌة تم إنشائها  

داخل سور الجامعة كاستراحة للطالب، وهً ال تتسع 

إلى اآلالف من الطالب، إال أنها تتٌح لهم فرصة 
التعارف وتكوٌن العاللات والصدالات وتبادل الخبرات 
واألفكار والمعرفة، وتعد منطلما للبرامج الثمافٌة 

مهارات الفردٌة. وتعتبر والرٌاضٌة والمواهب وال
البٌنشات( ملتمى اجتماعٌا وفكرٌا وأٌضا استراحة )

حكاوي( كثٌرة سنحكً عنها )لالستجمام، وللبٌنشات 
 .بلسان الطالب فً فمرات منوعة الحما

 


