
         

 الـرؤية  

 . ةوالتعليمي ةالتربويو ةالمهني تالريادة والتميز في المجاال

 رسالة ـال

  سهام الفاعل في رفع كفايات المعلم المهنية والقيادية ، من خالل اإلوذلك ر وترقية المهنة ييجابي في تطوسهام اإلاإل

 .قبل توقيادة المس داد جيل قادر على تحمل المسؤوليةعإ صالح ، ومجتمع   بناءل

 يم :ـــالق

 والحفاظ علي وحدته .جتماعي سخة والتراث والتنوع الثقافي واإلسالمية الراإحترام القيم اإل •

 بما يحقق العدالة ويعزز الثقة والمصداقية والمساءلة المؤسسية . نلتزم بأعلى مبادئ النزاهة والشفافية •

، فندعم بعضنا البعض في عملنا ومهامنا من خالل التعاون والعمل الجماعي واشراك عضويتنا  العمل بروح الفريق •

 في أهم البرامج والمشروعات واألنشطة .

نطبق أفضل الممارسات المهنية بتكار والمبادرة والتميز روح االبداع واإلننمي ل ب المستمريالريادة والتعلم والتدر •

 مجنا لنحقق األهداف األساسية وفق معايير الجودة .عالية الموثوقية في تنفيذ برا

وملتزمون بتبني نظم ،  المستمر ادها الى التحليل والتقويمباسنملتزمون في قرارتنا وخططنا ،  فاعلية اتخاذ القرار •

 جراءات فعالة تتسم بالكفاءة .وإ

ياتها وتبني قضايا المهنة كافة مستومتنوعة مع عضويتنا على ملتزمون بتفعيل قنوات االتصال ال التواصل الفعال ، •

 وتحديات العصر اآلنية .

 

 داف : ـاأله

نعمل على  ، ت القرن الماضيايمؤتمر الحوار النقابي في تسعين منذ تحادات المهنيةاألساسية لقيام اإلبجانب األهداف 

 : تحقيق هذه األهداف استمرار

 المستجدات والنظيرات التربوية المتجددة .كافة ليواكب  النمو المهني للمعلممعدالت رفع  في سهاماإل •

  . عقدية وقادر على قيادة المستقبلجيل قادر على التعامل مع المتغيرات الفكرية وال لبناء رفع قدرات المعلم المهنية •

 في المجاالت التربوية والتعليمية . بداعمعلم في مجاالت البحث واإلبتكار واإلتطوير قدرات ال •

 . خالق المهنةت التميز المهني والحفاظ على أدرجاتحقيق أعلى  •

 .ستراتيجياتها ، ونقل المهارات لخدمة المجتمع في نقل المعرفة و تطوير إ ثبات دور المعلم •

 العمل وفق معايير الجودة والكفاءة . المتصلة بمحيط وبيئةوالفنية دارية واإلية التعليم تقديم كافة الخدمات •

 . ليواكب تحديات العصر في بيئات العمل المؤسسي بداعواإلترسيخ مفاهيم اإلبتكار  •
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 : النشأة
فكانت أولى دوراته   منصة تكوين االتحادات المهنيةالماضي ات القرن ييعد مؤتمر الحوار النقابي في تسعين 

 م . 1997 –م  1993

من دستور  ( 1( )  90المادة )  م تحت 2004لسنة  قانون تنظيم االتحادات المهنية ) تعديل ( وأجيز

 وعمال  . عطاء   ومن ثم توالت دورات اإلتحادات المهنيةم .  1998السودان لسنة جمهورية 

تستكمل فيه لامتدادا  طبيعيا  لمسيرة العمل المهني بالوالية ، (  م 2019 – م 2014فكانت هذه الدورة  )  

قات الرأسية واألفقية لعضوية على قانون ينظم العاللتستند هياكله و، جازتها الدولة ولتحقق المهام التي ااألدوار 

  تحادات المهنية .اإل

 

 التكوين :

ا  و معلمة ( معلم 38921حوالي )  هاتقاعدة عضوي يتكون اإلتحاد المهني للمعلمين بوالية الخرطوم من

من ( عضوا   45لس الوالئي من ) المج السودان . ويتكونات واليتحادات المهنية على مستوى بالوالية ، وكأكبر اإل

 .من عضوية المجلس الوالئي ( عضوا   18كون المكتب التنفيذي لالتحاد من  ) . ويتالمؤتمر الوالئي العام 

( أمانات مختصة ، لكل أمانة إختصاصاتها ومهامها  7عبر  ) يدير المكتب التنفيذي أعمال اإلتحاد 

 :ومسؤولياتها 

 

 والتكافل أمانة شؤون العضوية ▪
 أمانة المدارس  ▪
 أمانة االعالم  ▪
 أمانة التعبئة والتنظيم  ▪
 أمانة المشروعات  ▪
 أمانة ترقية المهنة  ▪
 أمانة الــدار ▪

يتم انتخابهم في المؤتمر  ( عضوا   36لس محلية بالمحليات ، وعضوية المجلس المحلي ) اسبعة مج هنالك

، يدير أعمال من عضوية المجلس المحلي ( عضوا   15المكتب التنفيذي من عدد ) ويتكون ، المحلي 

 االتحاد بالمحلية . 

 :   لمحلية والمجلس الوالئينعقاد المجالس ادورات إ

و  خطابي األمانة العامة والميزانية ،جازة إ، لمناقشة و تتم دورات إنعقاد المجلس الوالئي والمجالس المحلية سنويا   

 للعام .خطته  -عبر أماناته المختصة  - ي، ليبني عليها المكتب التنفيذه وتوصيات همقرراتمن ثم إيداع 

 جتماعا  دوريا  واحدا  كل شهر لمتابعة تنفيذ خطط األمانات المختصة ، وتعقد إجتماعات دوريةيعقد المكتب التنفيذي إ 

 .السنوية وبرامجه االتحاد ظيرة بالمحليات ، بغرض تنفيذ خطط مانات النلألمانات المختصة مع األ

 

 

  

 



 اللوائح المنظمة للعمل :

جاز المكتب التنفيذي في بداية دورته عددا  من اللوائح المنظمة للعمل ، كما أجاز المكتب التنفيذي خطط األمانات أ 

 .السنوية المختصة الخمسية ، وبنت عليها االتحادات المحلية خططها 

 برامج وأنشطة االتحادات المهنية :

توصيات المجلس الوالئي في وعلى على الخطة الخمسية ، أمانة مختصة خطتها السنوية للعام ، مستندة  كل تعد 

 .فيذي بعد دورة االنعقاد السنوية وتتم اجازتها في أول إجتماع للمكتب التندورات إنعقاده ، 

على تحقيق األهداف االسترتيجية لإلتحادات المهنية الواردة في وبرامجها األمانات المختصة في خطتها  تستند 

 . المحلية توصيات االمؤتمر العام والمجلس الوالئي والمجالسم ، ومستندة على  2004قانون االتحادات المهنية لسنة 

 من أبرز األهداف لالتحادات المهنية  ) كما جاءت وفق القانون ( :  ولعل  
 .و اإلصالح العمل على حشد وتعبئة الطاقات المهنية وتوجيهها لخدمة أهداف التنمية القومية  ▪
 المساهمة في السياسات والخطط والمشروعات والبرامج القومية القطاعية التي تختص بالمهنة . ▪
 العمل على ترقية وتطوير المهنة وربطها بالتطور العلمي والتقني وبث الوعي المهني بين فئات ▪

 المهنة وقطاعات المجتمع ، وذلك في سياق قيم المجتمع وتقاليده وتجاربه االنسانية .
 النظيرة .تطوير وتوثيق العالقات والتعاون مع التنظيمات والبيئات المهنية  ▪
تنمية روح اإلخاء والتعاون والتكافل بين أعضاء االتحادات المهنية والعمل على تحسين  ▪

 والصحية والثقافية واإلقتصاديةأوضاعهم اإلجتماعية 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 م 2017تنفيذها وفق خطة العام جانب من  البرامج والمشروعات التي تم  

 م 2017ديسمبر  28 -م   2014أكتوبر  22 دار معلمي والية الخرطوم •

 م 2017أكتوبر  22قاعة الشارقة   -الدراسة التقويمية لمحتوى الصف الثاني  ورشة مناقشة نتائج  •

 م 2017االيام العالجية المجانية لمراكز أعمال الكنترول و تصحيح شهادة األساس   مارس  •

 م 2017مايو  18 -أبريل   29الدورة التدريبية لمحتوى الصف الثالث ) أساس ( الفترة من  •

 هـ 1438الدورة الرياضية الرمضانية  ) صالة هاشم ضيف هللا ( رمضان  •

 هـ 1438وي السنوي لشهر رمضان البرنامج التزكوي الدع •

إجتماعات مجلس  –اللجنة اإلستشارية التربوية  –األمانات المختصة  –اإلجتماعات الدورية الراتبة للمكتب التنفيذي  •

 إجتماعت مجلس الوزير  –المدير العام 

•  

 

    


