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                                                                                           بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 

 أعضاء المجلس الوالئي الموقرين  واألخوات   خوة  اإل

  ه  هللا تعالى وبركات  عليكم ورحمة    السالم         

   على معلم الخلق أجمعين سالم  وال هلل رب العالمين والصالة   الحمد                  

نا أرجو أن تتفضلوا بقبول أصدق التهاني بمناسبة ذكرى إستقاللنا المجيد ، ونسأل هللا أن تنعم بالد 

 . الرخاءوباألمن والتنمية 

تقارير  هذ الخطاب متضمنا   أقدم بين يديكماسمحوا لي إخوتي وأخواتي األفاضل والفضليات ، أن  

خالله الوقوف  . لعلنا نستطيع منم  2017ديسمبر 15م  و إلى 2017يناير  1للفترة من عن نشاط إتحادكم 

اؤها وفق توصيات ، والتي تم وضعها وبن م 2017ق خطة العام وبرامجه التى نفذها وفعلى أنشطته 

فق وإحكاما  وتجويدا  لألداء مر من العام المنصرم .ديسمبر  27الثالثة في مجلسكم الموقر في دورة اإلنعقاد 

 عالء  لقيم الحاكمية .م لتتم إجازتها بمجلسكم الموقر إ2018مع هذا الخطاب خطة العام 

 عضاء المجلس الوالئي الموقرين :خوتي وأخواتي أإ

 

م ،  2017ت التي بن يت عليها خطة العام األطر والمسارات والمرتكزات والمرجعيا إن أوالً  :

اإلتحادات عمل قانون تنظيم  كما جاءت في –تراتيجية لإلتحادات المهنية ألهداف اإلسستهدفت تحقيق اا

 :متمثلة  في م  2004المهنية تعديل لسنة  

 .م  2014لإلتحاد المهني العام للمعلمين السودانيين لسنة  النظام األساسي •

 م . 2014توصيات المؤتمر الوالئي في سبتمبر  •

 م .2016من ديسمبر  27دورة اإلنعقاد الثالثة في لوالئي في توصيات المجلس ا •

الخطة الخمسية لإلتحاد المهني للمعلمين بوالية الخرطوم المجازة في إجتماع المكتب  •

من أكتوبر  19هـ الموافق  1435من ذي الحجة  – 26( بتاريخ  4التنفيذي رقم )

 م  2014

م المجازة في إجتماع المكتب الئحة تنظيم عمل اإلتحاد المهني للمعلمين بوالية الخرطو •

 م 2014من سبتمبر 18هـ الموافق  1435من ذي القعدة  24( بتاريخ 3التنفيذي رقم )
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م لتحقيق هذه  2019 – 2014لخطة الخمسية لدورة برامج اإلتحاد في ا عملت    

 : والغايات المقاصد

o  نظمات لتشريعية والتنفيذية والنقـابية وممع األجهزة اتوثيق وبناء عالقات

ذات الصلة بالعمل المهني بالوالية ، وتوطيد عالقات  المجتمع المدني 

 اإلتحادات المحلية باألجهزة المحلية  .

o تحسين معاييرأسس وتحسين جودة األداء ومطابقة كل المعامالت واإلجراءات ب 

 الجودة .

o  رفع معدالت النمو المهني ، ورفع الكفايات المهنية للمعلمين واإلدارات

 رات الوسيطة .واإلدا

o حادات المهنية المحلية ، وتعزيز الثقة والوعي المهني ، توحيد الخطاب لإلت

 والنزول الى قواعد المعلمين .والحفاظ على أخالق المهنة ، 

o .  اإللتزام بمبادئ النزاهة والشفافية والدقة بما يحقق العدالة 

o  الحفاظ على وحدة المعلمين .تقوية روح اإلخــاء والتكافل و 

 :  ثانيا ً

   : م على هذه الموجهات 2017اعتمدت خطة األمانات المختصة للعام 

o . ظهور برامج وأنشطة واضحة ومحددة 

o   ودقيقة ومفصلة الخطة بميزانيات واضحة  تضعو. 

o   يناسب كل نشاط ضعت الخطة بجدول زمني و. 

o تحاد ومتوافقة مع ـققة لألهداف اإلستراتيجية لإلنشطة لكل أمانة محإنتخاب برامج وأ

الوالئي في دورة انعقاده  وضمن توصيات المجلس ، العامة لألمانةالخمسية الخطة 

 . الثالثة 

o  الخطة على البرامج المستمرة والمكملة لإلحتياجات السابقة اعتمدت. 

o   ة بالتنسيق مع إدارة التدريب يحتياجات التدريبت بعد حصر اإلضعبرامج التدريب و

 بوزارة التربية والتعليم .

o   اع المكتب لألمانة العــامة ونوقشت لإلجازة في إجتملمت خطط األمانات المختصة س

لموافق هـ ا 1438األولى  جمادى 1( األحد الموافق  24 – 3رقم )  التنفيذي الدوري

 . م 2017يناير  29

o جازة الخطط ، تم تقديم البرامج والمشروعات بمقترح تفصيلي عند بداية التنفيذ .بعد إ 
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ومن ثم إجازتها ، في إجتماع المكتب م  2017ومقترح ميزانية العام  تمت مناقشة خطط األمانات

من يناير  29هـ الموافق   1438جمادى األولى   1األحــد (    24 – 3)    التنفيذي الدوري رقم  

 م 2017

 

 م :2017حول تنفيذ خطة العام     ثالثا ً :

o  تحليل ورصد من برامج وأنشطة واضحة األهداف ، مكن ذلك من تكونت خطة اإلتحاد

راء حول كل نشاط  و تقويمه ، ساعد ذلك  اآل لألثر والهدف من كل برنامج ، وإستبيان

 األنشطة األخرى .ن في تفادي األخطاء في كثير م
o اشتملت على ميزانيات مقترحة واضحة ودقيقة وصادقة  خطط األمانات المختصة ،

عادلة ، وجهت الصرف على البرامج واألنشطة  انة المال من وضع ميزانيةمكنت أم

 المجازة من المكتب التنفيذي .

o .  حققت برامج الخطة لهذا العام األهداف اإلستراتيجية بنسبة عادلة 

o م  على دراستين علميتين :2017ت خطة العام اشتمل 
، تمت م  2017/  2016توى الصف الثاني للعام ) الدراسة التقويمية لمح  ▪

الخرطوم  في أعمال الورشة التي أقيمت بقاعة الشارقة بجامعةمناقشتها 

أعدها عميد كلية التربية  إعتماد نتائجها بموثوقية تسهم في تجويد األداء .و

 الزعيم األزهري .جامعة ب

 

        مرحلة األساسيير وأسس إختيار معلم الصف الثالث لدراسة تحليلية لمعا ▪

   محتويات تدريبية( اشتملت على  م 2018/  2017للعام  ) المنهج الجديد

( إستراتيجيات التدريس والتقويم  -فايات المهنية لمعلم الصف الثالث الك) عن : 

 .المهن التربوية  عدها األمين العام لمجلسأ
 

o  على مفهوم  م 2017للعام  تدريب معلمي الصف الثالثاعتمدت الخطة العامة على

 التقويم الواقعي وتطبيقاته .

o ت المهنية المحلية بالخطة العامة لإلتحاد .إنتظام وتوافق عمل اإلتحادا 
o  العامة  هاإداراتلإلتحاد التنسيق مع وزارة التربية والتعليم واعتمدت الخطة العامة 

 اإلدارات التعليمية بالمحليات .وبالوزارة 
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  رابعا  :

 : ازات التي نفذها اإلتحاد أهم البرامج والمشروعات واإلنج

 -إستراتيجيات التدريس والتقويم حول )   المنهج الجديدالثالث  دورة تدريبية حول محتوى الصف •

أبريل / مايو التقويم الواقعي (  –ميم تصالفنون وال –وسائل مرافقة للمحتوى  –تحليل المحتوى 

( معلما  ومعلمة  من المعلمين الذين تم ترشحهم لتدريس منهج  1291، استهدفت عدد ) م 2017

 م وفق األسس والمعايير التي وضعت .  2017الصف الثالث للعام 
 

 .م  2017يسمبر في دلإلفتتاح الجزئي  ) دار معلمي والية الخرطوم ( تنفيذ المرحلة األخيرة  لــ  •

قاعة بم  2017أكتوبر  22 أساسالثاني لمنهج الصف امناقشة نتائج الدراسة التقويمية ورشة  •

 جامعة الخرطوم  –الشارقة 

خالل إنعقاد إجتماع األمانة العامة والهيأة التشاورية  مين العربلإقامة دعوة عشاء لوفد إتحاد المع •

 .مين العرب ، الذي نظمه اإلتحاد المهني العام للمعلمين السودانيين لإلتحاد المع
 

الرسم والتلوين  - التصميم التعليمي -) القصة القصيرة والرواية   تنظيم مسابقة إبداعات المعلمين •

 . والتي سيتم تكريم المتسابقين في هذا المجلس (  تصميم البرامج التعليمية -الطباعة بانواعها  -
 

 

(  17) من الدراسات العليا  (   31ودعم عدد )   ( دراسة علمية 2شراف على عدد  ) اإل  •

 %20بنسبة   وفق الئحة أعدتها أمانة شؤون العضوية والتكافل لدكتوراة ل (  14و )  لماجستيرل

 .ألمانة شؤون العضوية والتكافل من الميزانية المخصصة 

       صدارات من مجلة ( إ  3   وعدد )الدورية  ضاءاتصدارات من صحيفة إإ (   4عدد  )   إصدار  •

 ( . إضاءات) 

 

عدد ، سالمية بجامعة أمدرمان اإلمنح للدراسات العليا من كلية الدراسات العليا (    4)  عدد  توفير •

(   2)  من جامعة بخت الرضا منح (    3. وعدد )  ( للدكتوراة   2( للماجستير و عدد )  2) 

( للماجستير   2( منح من جامعة الزعيم األزهري عدد )  3وعدد )  (  للدكتوراة  . 1للماجستير ) 

 لها وفق معايير وضعتها أمانة ترقية المهنة .الترشيح تم  ( للدكتوراة .  1وعدد )  

 

عن  للدراسة () مركز دراسات المعلم ( معلم ومعلمة بجامعة بخت الرضا عبر 57تم قبول عدد )   •

 ( تجسير بجامعة بخت الرضا . 3. وعدد ) بعد 
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إ ان فتحنا هـ تحت شعار : ) 1438السنوي للعام  الرمضاني اإلفطارعبر  البرنامج التزكوي الدعوي •

بالتسيق مع اإلتحاد ( تزامنا  مع برنامج تواصل الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم  كل فتحًا مبيناً 

على مستوى ( من قيادات المعاشيين   24  ستهداف عدد )وإتحاد المدارس الخاصة بإلنقابية والهيأة ا

تم دعمهم في برنامج تواصل من قبل  ( 33)  وعدد  الوالية وتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم .

 اإلتحاد عبر أمانة شؤون العضوية والتكافل

ولتعزيز ، اإلبداع  لتشجيع(  الذهبي  المعلموسام )   بــداريين واإلمن المعلمين  5  )  )  تكريم عدد •

 .هنة الحفاظ على أخالق الممبادرات 

لعكس أنشطة األمانات ، تحاد المهني للمعلمين بوالية الخرطوم لإل تحديث الموقع اإللكتروني •

 vocauionkrt@gmail.comوتفعيل البريد اإللكتروني    www.union.gov.sd  المختصة 

عبر منصات القومي واإلقليمي  المحلي و ستطالعات الرأي العام على المستوىللمشاركة في إ

 .التواصل اإلجتماعي 

ية الذي نظمته الجمعية العلمية الجزائر (  5) بعدد  ي مؤتمر الموهبة والتميز بالجزائرالمشاركة ف •

 . الجمعيةرئيس بدعوة كريمة من لرعاية المتميزين 

م  2018/  2017للعام تحاد المعلمين لفصول إ الجغرافيالقبول متابعة تسوية القبول الثاني و •

ئحة القبول الثاني . وعقد اإلجتماع التنسيقي إلدارات التعليم بالوالية والمحليات التحديث وإجازة 

 .وضباط اإلمتحانات 

، ودعم مصححي والية الخرطوم في  لمدرسية ودعم بعض ميزات المعلمينودعم البيئة اتعزيز  •

 . م  2017وشهادة األساس مارس  م 2017أعمال الشهادة الثانوية للعام 

، ومتابعة تنفيذ نتائجها  م 2017انة تحليل شهادة األساس للعام استخالص نتائج إستب •

عتمادها كتغذية راجعة لمراقبة وتطوير األداء ) وإ المختصةمع الجهات المعنية وومستخلصاتها 

 .داخل مراكز الكنترول والتصحيح المهني والفني والخدمي ( 

ألساس للعام التخصصات الطبية بمراكز تصحيح شهادة افي بعض  يام العالجية المجانيةإقامة األ •

 ومعلمة  . معلما  (    2340م  ، إستهدفت عدد  )   2017

فية السودانيين لتنفيذ برنامج الرحالت الصي التنسيق مع اإلتحاد المهني العام للمعلميناإلشراف و  •

     معلما  ومعلمة ، كما نفذت عمرة (  59للمعلمين في العطلة الصيفية ، عدد المستفيدين  )   

را  ( معتم 513عتمرين ) هـ بدء  بعمرة ربيع األول وإنتهاء  بعمرة رمضان ،  وكان عدد الم 1438

 .ومعتمرة  من المعلمين والمعلمات 

نعقاد اإلشراف على إوتنفيذ مشروعاتها ، و المهنية بالمحليات اتاإلشراف على أداء اإلتحاد •

( واظهرت خاللها  م 7201 ديسمبر /خالل شهر نوفمبر دورة االنعقاد الرابعةالمجالس المحلية  ) 

 اإلتساق في خطط اإلتحادات .ة بين كل المحليات ، مما يؤكد أنشطة مهنية متوازن

( من   16  بوفد يتكون من  ) ( بوالية كسال  27المشاركة في فعاليات الدورة المدرسية )  •

 .بنفرة  ) قدح الوالية ( تحادات المهنية على مستوى الوالية والمحليات اإل

http://www.union.gov.sd/
mailto:vocauionkrt@gmail.com
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التي معلما  ومعلمة  (   1397 ) وعددهم  المشاركة في الدورة التدريبية للمعلمين والمعلمات الجدد •

نظمتها أكاديمية الخرطوم للعلوم اإلدارية بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والعمل واإلتحادات 

 المهنية ووزارة التربية والتعليم .

إلنعقاد الدورة الثانية للمنظمة الجلسة اإلفتتاحية  ين واإلدارات التعليمية إلسنادإستنفار المعلم •

 بقاعة الصداقة .بالسودان الذي إستضافته النقابة العامة لعمال التعليم العربية للتربية 
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 : خامسا  

 األمـــانات المختصة   : مؤشرات أداء األمــانة العـامة و

 

ألمانات اإلداري  ل ألداءلالتحليل اإلحصائي  من خالل هذابرز هذه المؤشرات ت - 1 

 جتماعات الطارئة ( : إلب المختصة  ) اإلجتماعات الدورية الراتبة وفق الخطة واوالمكات

 

بيانال م طلوب م 
حسب 
 الخطة 

نسبة التنفيذ  منفذ
% 

 طارئ

 1  100%   6 6 المكتب التنفيذي 1

  100% 5 5 إجتماع مجلس الوزير الدوري  2

المدير العام الدوريإجتماع مجلس  3  2 2 %100  

  100%   3 3 م  2017  إجتماعات اللجنة العليا إلمتحانات شهادة األساس 4

  100%   4 4 األمانة العامة 5

الرئاسة أةهي 6  2 2   %100  

  100%   2 2 أمانة المال 7

 5 100%   4 4 أمانة المدارس 8

  100%   4 4 ترقية المهنة 9

  100%   2 2 المشروعات 10

 2 100%   3 3 اإلعالم 11

 1 100%   3 3 شؤون العضوية 12

  100%   2 2 التعبئة والتنظيم 13

  100%   2 2 الدار 14

  50 %  1 2 المجمع الطبي التخصصي 15

  50 % 1 2 المصنع الفني 16

وآلية ترقية المهنة  الموقع االلكتروني 17   2 1 % 50  

ستشاريةالتربوية اإلاللجنة  18  1 1   %100  

  91.7 %    متوسط النسب 
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  : والمشروعاتالتحضيرية لألنشطة والبرامج وإلجتماعات التنسيقية ا - 2

 

 

 عدد اإلجتماعات  م
التحضيرية التنسيقية و  

قي ألمانة المدارس بإدارة المرحلة الثانوية وشؤون الطالب وضباط اإلجتماع التنسي 1

 اإلمتحانات

 

5 

المدارس المركزيةأمانة إجتماعات  2  2 

نة مع المركز التخصصي للتدريب التفاعلي وإدارة التدريبهمانة ترقية المإجتماع أ 3  4 

وشركة أون الين مانة الدار مع شركة نيو تراكإجتماعات أ 4  3 

مانة شؤون العضوية والتكافل مع شركة التأمين االسالميةإجتماع أ 5  1 

 2 إجتماع لجنة مسابقة الرسم والتلوين والتصميم التعليمي 6

 3 م2018/  2017إجتماعات لجنة تحضير الدورة التدريبية لمحتوى الصف الثالث للعام  7

المعلمين الجدد بالتنسيق مع وزارة تنمية الموارد البشرية اإلجتماع التحضيري لدورة  8

 والعمل بوالية الخرطوم 

3 
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 حول تنفيذ الخطة ةالمؤشرات العـامة لأداء الأمانات المختص

 م 2017للعام

 

 

ات المختصةماناأل  

 معدل تنفيذ خطة

م 7201 العام  

تحقيق نسبة 

هدافاأل  

نسبة مشاركة 

 المستهدفين

معدل تنفيذ 

 الخطة الخمسية

% 

 93% 94% 78%  91 %  أمانة ترقية المهنة

 91% 82% 86%  94% أمانة شؤون العضوية والتكافل

 83% 62% 81%  92% أمانة اإلعالم

 79% 83% 89%  87% أمانة المدارس

 92% 78% 68% 88%  أمانة الدار

والتنظيمئة أمانة التعب  %92  %73 %93 %89 

 67% 52% 56%  72% أمانة المشروعات

 84.8% 77.7% 75.8 88% النسبة العامة لمؤشرات األداء

 

 

 

 

 

91% 94% 92% 87% 88% 92% 72% 88%

م معدل ا ع ل ا ذ خطة  ي ف ن م2017ت
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 م ( 2016المنصرم )   ة للعامء الأمانات المختصالمؤشرات العـامة لأدا

  

 

 

 مؤشر األداء العام

 

 معدل تنفيذ خطة

م 6201 العام  

تحقيق نسبة 

هدافاأل  

نسبة مشاركة 

 المستهدفين

معدل تنفيذ 

 الخطة الخمسية

% 

النسبة العامة لمؤشرات األداء العام 
م 2016لألمانات المختصة  للعام   

 
% 83.2 

 
 % 77.5 

 
 %  79.7 

 
 %  66.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.7

0.8

0.9

مؤشر األداء العام م 2016النسبة العامة لمؤشرات األداء العام لألمانات المختصة  للعام 

م2016معدل تنفيذ خطة العام  نسبة تحقيق األهداف نسبة مشاركة المستهدفين
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م ( والعام  2016المنصرم )   ة للعامأمانات المختصأداء المقارنة نسبة 

 م ( 2017)  

 

 

 مؤشر األداء العام

 

ام   ــــالع  

م   2016   

ام ــالع  

م  2017  

نسبة الزيادة في 

 األداء العام 

 
  النسبة العامة لمعدل تنفيذ الخطة الخمسية  

 

 
%  66.2 

 
 %84.8 

 
% 18.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0.5

1

مؤشر األداء العام 2016العــــام   2017العــام  نسبة الزيادة في األداء 
العام 
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 التحديات والحلول المقترحة الفرص و

 

 وأخواتي أعضاء المجلس الوالئي الموقرين : إخوتي
 

 (  توقع العقبات ، لكن ال تسمح لها بمنعك من التقدم)    

سهاما  فاعال  في تطوير األداء وتحقيق هذا أسهمت إ -والتي نعتقد أنها  -تجلت لنا بعض الفرص  

أعضاء المكتب التنفيذي وتفاعلهم الكبير بقضايا المهنة وأنشطة اإلتحاد ،  إلنجاز ، منها الثقة المتبادلة بينا

القوي الذي وجدناه من األخوة واألخوات أمناء األمانات على مستوى المكتب التنفيذي وعلى  واإلسناد

اإلدارات التعليمية على مستوى وزارة التربية والتعليم  ات ، والتعاون والتفاهم الكبير منمستوى المحلي

 وعلى مستوى اإلدارات المحلية  . 

ان ، فكبجانب الجهد  المال ثم -اإلرادة القوية والعزيمة الصادقة  أي عمل هي أن رافعة  ا  ، نعلم يقين 

ألمانة المال بالوالية دورها الكبير في التخطيط وترشيد الصرف وتوجيهه نحو البرامج والمشروعات التي 

 ر ونعتز بما حققنا من إنجاز .ل الضخم إلتحادكم ، مما جعلنا نفخحققت هذا العم

نعدهم  -لنا ثمن الدور الكبير والعظيم الذي قام به إخوة البد أن ن  فكر هللا ، ششكر الناس ال ي  من الي   

 حاضنةهي التي ، في اإلسهام الكبير والفاعل في إكمال هذه الدار   - ال نزكيهم على هللاو -وال نعددهم 

   والمحافل  والية الخرطوم ، والتى ستكون دارا  يلتقي فيها المعلمون في كل األوقات والمناسباتي معلم

 واألمسيات .

 ولم تفرقنا  منها :  ، المحكات نحسب أنها عززت عزيمتنا وقوت شوكتناكذلك واجهتنا بعٌض من  

 كمال تسجيل أرض المجمع الطبي التخصصي ( .) إلررة الرسوم المقتحدي إجراءات  •

مع الطبي المج، وذلك ألن حقيقية تسهم في ميزانية اإلتحاد ستثمارات قلة المال وعدم وجود إ •

 . دعم من ميزانية اإلتحادالتخصصي خدمي وي  

عدم تنفيذ عقد الشراكة الموقع بالتشغيل مع شركتي أثمرت وصراي ، وذلك لتحديات كثيرة موجودة  •

 في تقرير أداء المصنع الفني .

ساس تدني إحصائية القبول الثاني بالمدارس النموذجية بمحلية الخرطوم ، وتدني إحصائية تالميذ األ •

 على إيرادات أمانة المدارس لهذا العام  .بمحلية أمبدة أثر بشكل كبير

 عدم التمكن من تحصيل تبرعات والي والية الخرطوم في العامين المنصرمين . •
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  :الحلول  

وزارة  -مع الجهات المعنية وذات اإلختصاص ، ) وزارة التربية والتعليم مازال العمل جاريا  

وزارة المالية  - حكومة والية الخرطوم -م مفوضية اإلستثمار بوالية الخرطو -التخطيط العمراني 

 ( وذلك بمكاتبات للسيد الوالي إلعفاء رسوم التخصيص . وشؤون المستهلك 

 

مناء والمجلس التربوي لمدارس الشيخ مصطفى األمين إلزالة المشكالت األالجلوس مع مجلس 

 ( مدارس .   3للقبول الثاني لهذه المدارس وعددها )  -وتوفيق األوضاع 
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 لتوصيات    ا

 

 الوالئي الموقرين :وأخواتي أعضاء المجلس  إخوتي

 

خالل مناقشة عض التوصيات التي أوصى بها أمناء األمانات المختصة اسمحوا لي أن أنقل اليكم ب 

 :م  2017من ديسمبر  18في داخل المكتب التنفيذي هذا الخطاب وإجازة خطابي األمانة العامة والميزانية 

 

واإلجتماعية  الثقافية األنشطة بإحياء هاروتطوي المعلمين بإبداعات هتماماإلاإلستمرار في برامج  •

 .وبدار معلمي والية الخرطوم  بالمحليات والرياضية

جامعة  -جامعة الخرطوم  -بالجامعات  ) جامعة القرآن الكريم  العليا للدراسات جديدة  فرص فتح •

 .السودان للعلوم والتكنولوجيا 

بالتنسيق مع تشجيع البحوث التربوية ، وو اإلجرائية ستمرار في الدراسات التقويمية والتتبعية اإل •

 اإلدارات الفنية على مستوى الوالية والمحليات .

 

 . الدراسية الجديدة وتتبع النظريات التربوية الحديثةالمناهج  في للمعلمين المبكر التدريب •

ها لإلستفادة من نتائجالتي يجريها المعلمون رصد نتائج الدراسات والبحوث العلمية ستمرار في اإل •

المهني للمعلمين واإلدارات التربوية لتطور ا و وإعتمادها في مجاالت النمو، ومستخلصاتها 

 والمهنية  .

 

معلمي والية الخرطوم  ) األول والثاني لدار إلستفادة من الطوابق العليا ستثمارية لإيجاد صيغ إ •

 والثالث (

 .وحرفي  سة أو معهد فني تحويل المصنع الفني الى مدر •
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 الخاتمة  

 

 ) ربنا آتنا في الدنيا حسنة و في اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار  (         

 

 وأخواتي أعضاء المجلس الوالئي األعزاء  : إخوتي 
 

 

 -نا فمن عند هللا ، وإن أخفقنا فمن عند أنفسنا  ـإن وفق  - نجازنا إ هذا هو سفر    

وجهك الكريم ، ألنك ال تقبل من نا بعملنا وجهدنا هذا بأننا أردالعظيم شهد حملة عرشك شهدك ون  ا ن  ـاللهم إن

 د به وجهك  .ـرياألعمال إال ما أ  

 .   والقادر عليه ولي ذلك سائر أعمالنا إنك اهم تقبل منـالل  

 

 عمر ميرغني محمد إدريس          

 ين العــامـاألم         

 م 2017 ديسمبر 28                

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  www.union.gov.sd                                                       vocauionkrt@gmail.com 
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