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ّقـ َدرْ جامعة الخرطوم أن تكون الرائدة والمقتحمة أبداً لآلفاق الجديدة تحمالً للمسؤولية العلمية والوطنية التي
أُلقيت عليھا منذ أن أصبحت جامعة مستقلة في مطلع عھد االستقالل الوطني .ولقد كان مجال الدراسات العليا
والبحث العلمي يمثل أحد أھم التحديات التى واجھت الجامعة فتصدت له بكل ما توافر لھا من خبرات ومن
مقدرات علمية وإدارية حتى أصبحت الدراسات العليا تمثل اليوم ركنا ً أساسيا ً ومعلما ً بارزاً في الجامعة على
الرغم مما بُذل من جھود جبارة عبر فترة نصف قرن من الزمان ،وعلى الرغم مما جرى خالل ھذه الفترة من
إصالحات قانونية والئحية وإدارية ،إال أنه لم يتم االلتفات بدرجة كافية لتأطير الدراسات العليا ضمن فلسفة
محددة ،تنبثق عنھا سياسات عامة ،تحدد المسارات واالتجاھات ،وتعتمد المخرجات كأساس لتنظيم وتشـكيل
المدخالت عبر منظومة من العمليات الھادفة لتحقيق ربط متين بين المدخالت والمخرجات بكل أنواعھا
ودرجاتھا .وغياب فلسفة عامـــة وسياسات محددة ربما كان له ما يبرره في الفترات السابقة على أساس أن
الوطن كان في حاجة إلى كل أنواع الدراسات ،وكل انواع الدارسين ،ولھذا لم يكن من المطلوب أى نوع أو
درجة من التأطير أو القولبة .ولذا سارت بحوث الدراسات العليا في كل اتجاه ،يقودھا فيما يبدو ھدف وحيد ھو
الحصول على درجة علمية عليا وال يھم أن كانت تلك الدرجة مرتبطة بأسبقيات مجتمعية أو علمية أو ھى
مجرد مزاج شخصى للباحث أو أساتذته.
وغياب الفلسفة والسياسات خلقت خلطا ً بين مفاھيم الدراسات العليا ومفاھيم البحث العلمى بل جعلت الحدود
تتداخل بشكل مربك بين بحوث األساتذة العلمية ،التى تمثل إحدى أھم المسؤوليات المنوطة بھم ،وبحوث طالب
الدراسات العليا التى تستھدف أساسا ً الحصول على درجة علمية ربما يعتبرھا أولئك الطالب ھدفا ً في حد ذاته
وليس مجرد تدريب الرتياد آفاق بحثية مستقبلية .وعلى الرغم من أن النظام األساسى رقم ) (35لكلية الدراسات
العليا الصادر في عام 1973م يجعل أول اھداف الكلية " وضع وتطوير سياسة الجامعة في مجال الدراسات
ضمّن في النظام
العليا والتدريب البحثى " ،إال أن ما حدث من تعديل في النظام األساسى عام 1978م الذى ُ
األساسى رقم ) (24جاء خاليا ً من اإلشـارة إلى موضوع وضع وتطوير سياســـة الجامعة في مجال الدراسات
العليا واكتفى بجعل " تنظيم ورعاية وتشجيع الدراسات العليا والتدريب على البحث " ھو الھدف األساسى لكليـة
الدراسات العليا وبكل أسف تأكد االتجاه األخير نفسه عندما صدر النظام األساسى رقم ) (13عام 2003م الذى
تجاھل بدوره اإلشارة إلى موضوع وضع وتطوير سياسات الدراســات العليا واكتفي بجعل الھدف األول لكلية
الدراسات العليا ھو " تنظيم الدراسات العليا ورعاية التدريب على البحث العلمى وتشجيعه " وھكذا أصبح
اإلطار القانونى لكلية الدراسات العليا خاليا ً منذ عام 1978م مما يُلزم بوضع سياسات محددة للدراسات العليا
والبحث العلمى ،وھو أمر يدعو بال شك إلى الحيرة وإلى تساؤل مشروع حول ما حدث من تجاھل ،يبدو
متعمداً ،ألھمية وضع سياسات للدراسات العليا في الجامعة .
أما فيما يتعلق بإيجاد أو تطوير فلسفة للدراسات العليا والبحث العلمى في الجامعة ،فإن كل األدبيات والنظم
األساسية واللوائح ذات الصلة تخلو تماما ً من اإلشارة إلى وجود فلسفة معينة ،كما تخلو من جعل تطوير الفلسفة
أو بلورتھا ھدفا ً من أھداف كلية الدراسات العليا أو أي من مؤسسات الجامعة األخرى .ولھذا ليس غريبا أن سار
األمر بغير ھدى وباعتماد كلى على االجتھادات الشخصية في مستوى إدارة كلية الدراسات العليا أو المستويات
األدنى كالكليات والمعاھد ومجالس األبحاث واألقسام العلمية.
كل ذلك يجعلنا أمام مسؤولية تاريخية وعلمية تستوجب الوقوف مع النفس من أجل تقييم المسار ،وتطوير مفاھيم
جديدة للدراســات العليا والبحث العلمى في جامعة الخرطوم ،ضمن إطار فلسفة واقعية ،وسياسات علمية،
إطار ِ◌ من الرؤى العلمية ذات األبعاد المجتمعية والعلمية المحددة مسبقا ً
تستھدف ترشيد استخدام مواردنا ،في
ٍ
والمرتكزة على منظومة منطقية من المخرجات والمدخالت وما يربط بينھما من عمليات فاعلة تجعل من
المدخالت وسائل حقيقية للحصول على المخرجات المنتظرة .ومحاولة الوصول أو االھتداء إلى الفلسفة
والسياسات المرجوة تتطلب التفاكر المبدئي العميق حول العديد من المحاور التى تشكل اللبنات األساسية لمثل
ھذا العمل الفكرى ،التخطيطى والمستقبلى الذى ينظر إلى الماضى ،ويستصحب الحاضر ويستشرف المستقبل

ومتفاعل بإيجابية مع ما يعترض
إطار مدركٍ مسبقا
ليضع في النھاية تصورات عقالنية مرنة تسير ضمن
ٍ
ٍ
السبيل من متغيرات ومستجدات .
وتمثل العالقة بين الجامعة والدولة محوراً أساسيا ً في ما نحن بصدده .فھل الجامعة حرة في ارتياد ما تشاء من
آفاق بحثية وبالتالى تستطيع اختيار ما تشاء من فلسفات وأن تضع ما تشاء من سياسات؟ وھل ما تتمتع به
الجامعة من حرية ،كاملة أو منقوصة ،مرتبط بحاجتھا لتمويل الدولة؟ وھل تلك الحاجـة تعنى بالضـرورة
الرضوخ لسياسات خارجية تتحكم بشكل أو آخر في مسيرة الجامعة العلمية ،مما يجعل من الجامعة جھازاً
ناقص األھلية أو غير محصَّن ضد التدخالت الحكومية الخارجية ولذلك ال يستطيع االلتزام بتنفيذ سياسات
مستقلة أو اتباع فلسفات ذاتية؟ .
جانب آخر ذو أھمية خاصة ھو العالقة بين الجامعة والمجتمع وأيھما يخضع لآلخر .فھل على الجامعة أن تبلور
فلسفتھا وسياساتھا على ضوء حاجة المجتمع ،التى قد يختلف المعنيون في كيفية قياسھا أو تحديدھا ،أم على
الجامعة تشكيل فلسفتھا وسياساتھا على ضوء ما ترى ھى أن فيه مصلحة آنية أو مستقبلية للمجتمع؟ .
وتبرز ھنا ايضا ً مسألة أخرى بالغة األھمية تتعلق بمبدأ الحريات االكاديمية الذى يعتبر أساسا ً ال غنى عنه لتقدم
العلوم .فھل تقيُّد الجامعة بفلسفة معينة وسياسات معينة يتناقض مع مبادئ الحريات األكاديمية أم يتكامل معھا؟
وھل االلتزام بفلسفة معينة أو سياسات بحثية معينة يؤدى بالضرورة إلى تناقض مع مبادىء الحريات األكاديمية
حتى وإن كانت تلك الفلسفات والسياسات ذات طبيعة ديناميكية  /حركية قابلة للتغيير بشكل دورى ،أو شبه
دورى ،مما يتيح الفرصة لتحقيق الرغبات البحثية الشخصية ولو بعد حين؟ وھل االنتقاص من مساحات
الحريات األكاديمية ،عبر ما تقتضيه الفلسفة والسياسات من قولبة وتأطير ،يتناقض مع النظرة إلى الجامعة كآلية
وكمركز للفكر اإلبداعى الحرّ وكمھ ٍد للضمير اإلنساني؟
للحراك االجتماعى،
ٍ
إن التوازن بين األھداف العامة واألھداف الخاصة يمثل أحد أھم المحاور التي تتحكم في ما يستھدف من فلسفات
وسياسات .فإلى أيھما يكون االنحياز وبأية درجة؟ فھل االنكفاء على العمل البحثى الجماعى التطبيقى يعنى
بالضرورة تخذيل ذوي المقدرات الفردية اإلبداعية التى تحاول استنطاق المستحيل العلمى الذى قد ال ُت ْد َرك
أھميته إال في ظروف زمانية أو مكانية خارج إطار الحاضر المرئي؟ وھل التزاوج بين الفردية والجماعية ھو
السبيل األمثل لالتباع؟ وأين وكيف توضع الحدود أو النسب بين ھذا وذاك بل كيف توضع األسبقيات وتوزع
الموارد بحيث يكون ما وُ ضع من فلسفات وسياسات مقبوالً عن رضى وقناعة؟
ومحور آخر البد أن يضع بصماته على ما يختار من فلسفات وما يتبلور من سياسات ،وھو ما يتعلق بنظرة
الجامعة إلى موقعھا الزماني والمكاني .فالجامعة الرائدة تكون تطلعاتھا مستقبلية ولذا فإن نظرتھا المستقبلية ھى
التى تشكل حاضرھا ولذلك فإن فلسفتھا مبنية بالضرورة على مبادىء االنطالق واالنعتاق ،وعلى تصورات
إبداعية للمستقبل .أما الجامعة التقليدية فإنھا مقيدة بالحاضر ولھذا فإن فلسفتھا مبنية بالضرورة على ما ھو متاح
وليس على ما يجب أن يكون متاحا ً.
أما فيما يتعلق بالموقع المكانى وتأثيره على ما يوضع من فلسفة وسياسات فإنه يتبلور حول نظرة الجامعة إلى
رسالتھا وطبيعة عالقاتھا المكانية .فالجامعة المحلية أو الوالئية لن تخرج سياســاتھا عن إطـار االھتمام البحت
بالمحليات وبخدمة المجتمع الضيق الذي تتواجد فيه بينما يتطور األمر تصاعديا ً بالنسبه للجامعات القطرية
واإلقليمية والكونية .فنظرة الجامعة إلى نفسھا ونظرة اآلخرين إليھا ھى التى تتحكم في تحديد ُبعدھا المكانى
وبالتالى ھى التى تشكل في النھاية األطر العامة لما ستتبع من فلسفات وما ستضع من سياسات .وحتى ھنا فإن
ديناميكية العالقات المكانية تؤثر بالضرورة على ديناميكية الفلسفات والسياسات كما تؤثر على األسبقيات
واألھداف ،مما يحتم إعادة النظر في كل ھذه المسائل بشكل دوري حتى تصبح الجامعة مواكبة لمحيطھا العام
ومتفاعلة مع متطلبات مجتمعھا .
جانب آخر يتحكم في تحديد الخطوط العريضة لما يمكن وضعه من فلسفات وسياسات ھو المتعلق بأنواع
الدراسات العليا التى ترغب الجامعة أن تتبناھا أو تنشغل بھا خالل فترة زمنية معينة .والعامل األكثر فاعلية ھنا
ھو نوع المخرجات المستھدفة .فھل المستھدفون ھم مجرد حملة درجات عليا أم ھم باحثون مستقبليون؟ أم ھم
كوادر غير بحثية تتطلع فقط لتوسيع مداركھا المھنية عبر التعمق دراسيا ً في محاور تمثل إضافات عملية ،أو
نظرية لما تحصلوا عليه في المرحلة الجامعية؟ أم ھم مجرد موارد مالية للجامعة؟

إن لكل واحدة من ھذه الفئات المستھدفة أسسا ً البد من مراعاتھا ،ومدخالت البد من توفيرھا ،وعمليات البد من
تصميمھا ،ولن يتأتى كل ذلك بشكل علمى ومنطقى إال عبر وضوح رؤية مستمد من فلسفة ذات جدوى،
وسياسات ذات معنى .ويدخل في ھذا اإلطار ما يمكن أن تعبر عنه الفلسفة والسياسات من توازن منطقي ،وربما
مرحلى ،بين الفئات المستھدفة بحيث يمكن أن تتغير السياسات مرحليا ً بتغير الميزان أو بتغير المتطلبات
المجتمعية أو بتغير اإلمكانات المتاحة داخل الجامعة نفسھا .
إن ما يوضع من سياسات تتعلق بأنواع المخرجات المستھدفة يرتبط ارتباطا ً وثيقا ً بما يوضع من سياسات تتعلق
بأنواع الدرجات العلمية المتاحة في الدراسات العليا .وليس المقصود ھنا مسميات تلك الدرجات من دبلوم إلى
ماجستير إلى دكتوراه ،وما يتفرع عن ھذه المسميات ،فھى قد أصبحت مسميات عالمية ،وإن اختلف تقييمھا
باختالف الجھة المانحة لھا .لكن الذي يوضع في صلب الفلسفة والسياسات ھو التمييز بين الدرجات البحثية،
والدرجات الدراسية بالمقررات ،والدرجات المختلطة .والمحك ھنا ھو إما أخذھا على إطالقھا ،تعبيراً عن
سياسة مفتوحة ،أو إخضاعھا الختيارات منطقية تحكمھا سياسات مرحلية مبنية على دراسات جدوى علمية ،أو
متعلقة بتفھم صحيح لإلمكانات المتاحة داخل الجامعة خالل حقبة زمنية معينة ،ومشتملة على مرونة تمكنھا من
التفاعل بإيجابية مع ما يطرأ من متغيِّرات داخلية أو خارجية .
ويدخل العنصر البشرى بقوة في جوھر ما يوضع من فلسفة وسياسات للدراسات العليا .والسؤال االساسى ھنا
ھو لمن تتاح فرص الدراسات العليا؟ فھل يتم اتباع سياسة مفتوحة مبنية على فلسفة ديمقراطية التعليم التى
تسمح لكل من امتلك المؤھل األكاديمي الالزم ،والمال الكافي ،أن يحتل موقعا ً في مسرح الدراسات العليا حتى
وإن كان ھدفه ھو ملء الفراغ فقط أو الحصول على شھادة تعلَّق على الجدران؟ أم ھل األجدى ھو اتباع سياسة
مغلقة تجعل فرص الدراسات العليا محصورة في الفئات التي ستستفيد منھا فعالً وتمتلك المؤھالت االكاديمية
واللغوية الالزمة ،وھى الفئات التي تعتبر الدرجات العلمية العليا وسيلة وليست غاية ،بل تعتبرھا تدريبا ً
وتحضيراً الرتياد آفاق بحثية مستقبلية ،أو توسيعا ً لمدارك مھنية ستنعكس إيجابيا ً على ما سيقوم به الفرد من
أعمال بعد الحصول على الدرجة العلمية والعودة لمزاولة مھنته األصلية؟
إن الموازنة واالختيار بين ھاتين السياستين ھى موازنة أخالقية ومادية في المقام األول ولھذا فھي تنطلق
بالضرورة من الفلسفة المتبعة والظروف المحيطة .وكلھا ترتبط بمفھوم الجامعة لرسالتھا وتقديرھا لمسؤولياتھا
العلمية والمجتمعية.
وجانب آخر ذو عالقة بالمحور أو العنصر البشرى الذى يمثل بعداً اساسيا ً في سياسات الدراسات العليا ،ھو
الجانب المتعلق باألساتذة والمشرفين وھم عصب ھذا النشاط العلمى بل ھم الذين ال تكون بدونھم دراسات عليا.
ونشاط األساتذة في مستوى الدراسات العليا قد يكون تدريسيا ً أو إشرافيا ً على البحوث ؛ واإلشراف قد يـكون
كليا ً أو جزئيا ً ؛ والبحوث نفسھا قد تكون كاملة أو تكميلية .ولكل واحدة من ھذه األنشطة ظروفھا ومتطلباتھا
التى يجب أن تصاغ في شكل سياسات واضحة المعالم ومحددة األبعاد .ووضع السياسات المتعلقة بھذا األمر
يتطلب إدراك األبعاد الحقيقية لطبيعة المخرجات المستھدفة حتى ال تكون النتائج غير متماشية مع األھداف
المرجوة.
فھل الدرجات التدريسية ُت َقدم برامجھا في شكل محاضرات تقليدية أم في شكل حلقات نقاش؟ وھل االمتحانات
التحريرية تكون في نفس األشكال واألساليب التي ُت َقدم بھا عادة في التعليم العام والجامعى أم تقدم بأشكال
وأساليب مختلفة لتؤدي أغراضا ً مختلفة؟ وھل اإلشراف على البحوث التكميلية يكون بنفس شروط وأساليب
اإلشراف على البحوث الكاملة بكل ما تعنيه من تقارير فردية وجماعية ومناقشة ،أم ھى مجرد ورقة امتحان
عادية ال تخضع لما ُتخضع له البحوث الكاملة من تقييم جماعى ودفاع شفھى؟ وھل يجوز منطقيا ً لشخص غير
حاصل على درجة الدكتوراه أن يشرف على رسائل للدكتوراه حتى وإن كان قد أصبح أستاذاً مشاركا ً عن
طريق الخدمة الطويلة وليس عن طريق البحث والنشر العلمى؟
إن كل ما ذكر أعاله يقع في مجمله تحت مظلة إدارة الدراسات العليا التي يتغير شكلھا وأدوارھا بحسب ما
تخضع له من فلسفة وسياسات .فبعض الجامعات ترتســـم طريق المركزيـة الشديدة في إدارتـھا للدراسات العليا
بينما جامعات أخرى تسير في طريق الالمركزية ،متعددة األشكال واألبعاد .
وتجربة العالم في ھذا الصدد تشير إلى تباين كبير جداً بين الجامعات ،بل حتى بين جامعات البلد الواحد .ويبدو
أن المستوى الحضارى واإلمكانات التقنية والمادية ھى التي تتحكم مجتمعة في فلسفة وسياسات إدارة الدراسات
العليا .يضاف إلى ذلك أن محدودية الموارد تؤدى إلى ابتداع وسائل وأساليب ترشيد تحكمھا سياسات عامة

تستھدف الحصول على أكبر قدر ممكن من عائد الموارد المتاحة .ويالحظ أن الترشيد ممارس حتى في بعض
البالد والجامعات الثرية مثل جامعة طوكيو باليابان التى تدار فيھا الدراسات العليا بأسلوب ال مركزي مبني
على مستوى الكليات ومشتمل على مراكز بحث ومعامل مشتركة ومتاحة للجميع ،مع التمييز بين ما تقدمه تلك
المراكز والمعامل لمنسوبى الجامعة من الباحثين وطالب الدراسات العليا ،وما تقدمه لغير منسوبى الجامعة من
تلك الفئات .وما أجدر جامعة الخرطوم أن تتبع مثل ھذه الفلسفة والسياسة الالمركزية والمبنية على أسلوب
المشاركة في الموارد المتاحة ،دون حساسيات ،ودون إھدار ألموال طائلة بتكرار إنشاء معامل متشابھة ،أو
مراكز إحصاء وحاسوب متماثلة !! وما أوسع أرض سوبا إلنشاء أو استضافة مثل ھذه المنشآت البحثية
الالمركزية الضخمة القابلة للتطوير والمواكبة العلمية !!
وجانب آخر مھم متعلق بإدارة الدراسات العليا ،أو بسياسات إدارة الدراسات العليا ،وھوالذي ينظم العالقة بين
اإلدارة العليا للدراسات العليا واإلدارات األدنى من كليات ومجالس أبحاث واقسام علمية ووحدات أخرى .فمن
المفترض أن تكون العالقة تكاملية بين كل ھذه الوحدات لكن ال بد من وضع سياسة ملزمة تستھدف اإلبقاء على
المسؤوليات بكل أنواعھا في المواقع التي يجب أن تكون فيھا والتي تخدم األھداف المرجوة بأكبر قدر ممكن من
الكفاءة ومن ترشيد الوقت والموارد .
وبما أن األقسام العلمية ھي أساس الدراسات العليا ،حيث إنھا تمثل المستودع العلمي والبشري لھذه الدراسات،
فال بد من وضع سياسات ترسم الطريق لتأھيل األقسام العلمية للدراسات العليا بحيث اليكون القسم مؤھالً لتنظيم
دراسات عليا إال إذا كانت امكاناته المادية والبشرية والعلمية متماشية مع سياسات محددة مسبقا ً ومبنية على
متطلبات علمية منطقية تأسست عليھا تلك السياسات .والسياسات المتعلقة باإلشراف والمشرفين تأتي في مقدمة
ماھو مطلوب ألغراض التأھيل ،وكذا السياسات المتعلقة بمتابعة وتطوير برامج الدراسات العليا في األقسام وما
قد تخضع له من تقييم دوري يستھدف التحديث كما يستھدف االطمئنان على توافر اإلمكانات البشرية والعلمية
الضرورية الستمرار تلك البرامج أو إيقافھا.
وجانب آخر إلدارة الدراسات العليا يخضع بالضرورة لمايحيط بھا من فلسفة وسياسات ،ھو الجانب الذي ينظم
وفصل
دمج
العالقة بيــن الدراسات العليا والبحث العلمي في الجامعة .فتجارب العالم ھنا متباينة وتتراوح بين
ٍ
ٍ
لكنھا في كل األحوال تميز بين الدراسات العليا كبحوث تستھدف الحصول على درجات علمية محددة ،كالدبلوم
العالي والماجستير والدكتوراه ،ويقوم بھا طالب ذوو مؤھالت علمية معينة ،وبين البحوث العلمية التي يقوم بھا
األساتذة تطويراً للعلوم ،وكجزء من مسؤولياتھم العلمية .ويضاف إلى ھذين النوعين تلك البحوث التي يقوم بھا
طالب دراسات عليا ضمن برنامج بحثي ألستاذ معين ،فيحصلون ھم على الدرجات العلمية العليا المطلوبة،
ويحصل األستاذ على النتائج المكملة لبرنامج بحثه .
إن التداخل الشديد بين األنواع الثالثة من البحوث يستوجب التنظيم عبر سياسات منطقية وفلسفة واقعية تخدم في
مجملھا أھداف الجامعة كمؤسسة بحثية .فاختيار سياسة الدمج بين الدراسات العليا والبحث العلمي ،أو تواجدھما
تحت مظلة مشتركة ،كنائب مدير للدراسات العليا والبحث العلمي ،قد يكون سياسة حكيمة في مثل ظروف
جامعة الخرطوم ذات الموارد المحدودة .أما الفصل بينھما ،فمع تقليله للعبء اإلداري ،عبر توزيعه على
كل ال بد من تنظيم ھذه
إدارتين مختلفتين ،إال أنه فيما يبدو يمثل ھدراً غير ضروري للموارد والزمن .وعلى ٍ
العالقة وفق فلسفة منطقية وسياسات واقعية .
إن كل ما يُتفق عليه في النھاية من فلسفة عامة وسياسات ال بد ان ُي َعبَّر عنه في شكل قوانين ونظم ولوائح.
وعلي الرغم من أن ھذه القوالب تعتبر ضرورية لتنظيم العمل  ،ولتعرُّ ف حدود المسؤوليات والواجبات
والحقوق  ،ولضمان العدالة بين كل األطراف المعنية  ،إال أنھا قد تمثل في بعض األحيان قيوداَ تعوق الحركة أو
تبطئھا  ،كما أنھا في أحيان أخري قد تعجز عن استيعاب بعض الحاالت مما يستوجب االجتھاد أو التعديل.
وضرورات االجتھاد تقتضي ان تشتمل تلك القوالب التنظيمية علي مرونة كافية  ،ولكنھا غير مطلقة ،حتي
يتيسر عند الضرورة استيعاب بعض الحاالت الشاذة أو النادرة أو المستحدثة .
أما الحاالت التي تتطلب تعديل أي من تلك القوالب التنظيمية فھي التي تتكرر بشكل ملحوظ ،أو التي تثبت
واقع مستحدثٍ ،أو ظرو ٍ
ف لم تدرك عند اعتماد تلك القوالب التنظيمية .
الممارسة ضرورة تعديلھا لتتماشي مع
ٍ
ومع توافر فلسفة واضحة  ،وسياسات واقعية  ،وقوالب تنظيمية محكمة  ،يبقي نجاح الدراسات العليا وتميزھا
معتمدا علي توافر البيئة المناسبة والالزمة حتي تتحقق األھداف المرجوة والخدمة المستھدفة .وعناصر البيئة
األساسية المطلوبة ليست معقدة او متعددة فھي ال تخرج كثيرا عن الكتاب ،والمعمل ،والمقعد ،وتنظيم األمور

اإلدارية والمالية ،ثم راحة البال !! فھل ھي متوافرة في جامعة الخرطوم؟ وھل تتوافر إلدارة الدراسات العليا
الحرية واالستقاللية اإلدارية والمالية الالزمة التي تمكنھا من سد الثغرات وتطوير الذات ،وتنفيذ ما تضع من
فلسفة وسياسات؟
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الفلسفة والسياسات العامة في الجامعة -:

بدأت الدراسـات العليا في جامعة الخرطوم بطالب واحد عام  1958م وتطورت بخطوات متسارعة ليصل عدد
طالب الدراسات العليا إلي اكثر من اثني عشر ألف طالب في مطلع عام 2005م .وخالل ھذه المسيرة الطويلة
التي امتدت لحوالي نصف قرن  ،شھد تنظيم الدراسات العليا العديد من التطوير واإلصالح الذي كانت تقتضية
بعض الضرورات اإلدارية .فخالل السنوات العشر األولى الممتدة من عام 1958م وحتى عام 1967م كان
تنظيم الدراسات العليا يتم فيما يبدو على مستوى الكليات واألقسام العلمية بسبب محدودية عدد الدارســـين أو
الباحثين .ولكن مع تزايد عدد الطالب وانتشارھم بين كليات الجامعة المختلفة ظھرت الحاجة إلى إيجاد تنسيق
وتنظيم مركزي ،فأُنشئت لجنة مركزية للدراسات العليا عام 1967م تمكنت من وضع الكثير من األسس التى
أنشئت على ضوئھا كلية مستقلة للدراسات العليا عام 1973م وھكذا بقيت الدراسات العليا بجامعة الخرطوم
خالل االثنتين والثالثين سنة الماضية تحت إدارة كلية مستقلة يجلس على قمتھا عميد يساعده نواب ،تراوح
عددھم خالل ھذه الفترة بين نائب واحد وأربعة نواب ،ويشرف على شؤونھا األكاديمية مجلس واحد تتمثل فيه
كل كليات الجامعة ،وتتفاعل فيه خبرات علمية مختلفة المشارب والتخصصات .وبقي حال المجلس موحَّ داً حتى
عام 2003م عندما صدر النظام األساسي رقم ) (13لكلية الدراسات العليا الذي ت َّم بموجبه إيالء المسؤوليات
األكاديمية إلى أربعة مجالس متخصصة ھي :مجلس الدراسات اإلنسانية والتربوية ؛ مجلس دراسات العلوم
األساسية والھندسية ؛ مجلس الدراسات الطبية والصحية ؛ ومجلس الدراسات الزراعية والبيطرية .وبجانب ھذه
المجالس المتخصصة ھناك مجلس عام للكلية ذو مھام إدارية وتخطيطية .وكل ھذه المجالس الخمسة يرأسھا
عميد الكلية ويشارك في عضويتھا نوابه األربعة .وھكذا شھد عام  2003م تمزيقا ً لوحدة العلوم في مستوى
الدراسات العليا ،وأصبحت تلك الدراسات موزعة على أربعة محاور تمثل جزراً معزولة عن بعضھا البعض
إلى درجة تكاد تكون كاملة ،وقد سيق لتبرير ذلك العديد من المبررات اإلدارية وليس العلمية .
لقد خضعت الدراسات العليا في جامعة الخرطوم عبر مسيرتھا الطويلة إلى ثالثة أنظمة أساسية ھي على
التوالي :النظام األساسي رقم ) (35وقد صدر عام 1973م ؛ النظام األساسي رقم ) ( 24وقد صدر عام
1978م وأخيراً النظام األساسي رقم ) (13وقد صدر عام  2003م ولقد اشتملت تلك األنظمة الثالثة على
مجموعة األھداف العامة لكلية الدراسات العليا وكانت كاآلتي :
أوالً :األھداف حسب النظام األساسي رقم) (35لعام1973م:
 .1وضع وتطوير سياسة الجامعة في مجال الدراسات العليا والتدريب البحثي .
 .2تطوير وتنسيق البحث المتداخل التخصصات في مجال الدراسات العليا والتعاون في ھذا الشأن مع غيرھا
من المعاھد ووحدات البحث خارج الجامعة .
 .3إدارة أي معھد أو مركز أو وحدة يوكلھا إليھا أي من مجلسي األساتذة أو الجامعة .
ثانيا ً  :األھداف حسب النظام األساسي رقم ) (24لعام 1978م:
 -1تنظيم ورعاية وتشجيع الدراسات العليا والتدريب على البحث في جامعة الخرطوم .
 -2تشجيع وتنسيق الدراسات العليا المبنية على الدراسات التكاملية ويحق لھا لھذا الغرض واألغراض
المماثلة أن تتعاون مع وحدات البحث والمعاھد األخرى داخل وخارج الجامعة.
ثالثا ً :األھداف حسب النظام األساسي رقم) (13لعام 2003م-:
 -1تنظيم الدراسات العليا ورعاية التدريب على البحث العلمي وتشجيعه في جامعة الخرطوم.

 -2تشجيع الدراسات العليا المبنية على الدراسات التكاملية وتنسيقھا ويحق لھا لھذا الغرض واألغراض
المماثلة أن تتعاون مع وحدات البحث والمعاھد األخرى داخل الجامعة وخارجھا .
ومن الجدير بالمالحظة ھنا أن أقدم األنظمة األساسية رقم ) (35ھو الوحيد الذى احتوى على إشارة واضحة
تجعل أحد أھم أھداف كلية الدراسات العليا ھو وضع وتطوير سياسة الجامعة في مجال الدراسات العليا ،بينما
كال النظامين االساسيين الالحقين ) رقم  24ورقم  (13قد تجاھال ھذا األمر تماماً ،ولھذا ولعـدم وضوح الرؤيـة
أول األمر نجـد أن مجلس الكلية منذ إنشائھا عام 1973م لم يناقش وضع سـياسة طويلة المـدى تخطط لمسـيرة
الدراســات العليا ،وبالتالي لم يخـلق أو ينشىء أية آليات يترتـب عليھا وضع مـثل تلك السـياسات وعلـيه لم تكن
ھناك سـياسة ثابتة ولم تكن ھناك فلسفة ،بل ظل األمر ،فيما يبدو ،يدار حسب الحاجة الماثلة ،أو في شكل
استجابة أو استجابات لطوارىء أو لسياسات قررتھا الدولة دون مشورة الجامعة مثل ما حدث بالنسبة لوقف
التدريب خارج السودان واقتصاره على الداخل ،وكذلك بالنسبة لقرارات الدولة بالتوسع الھائل في التعليم العالي،
وما اقتضاه من زيادة كبيرة في تدريب وتأھيل الكوادر األكاديمية الالزمة لمؤسسات التعليم العالي الجديدة .وكل
ھذا جعل الجامعة بدراساتھا العليا تسير في اتجاھات لم تخطط لھا مسبقاً ،وتخضع لسياسات تدريب فرضت
عليھا من الخارج .وأصبح األمر أكثر تعقيداً عندما أصبحت وزارة التعليم العالي تفرض على الجامعة سياسات
معينة ،وتتحكم بشكل مباشر في موارد الدراسات العليا المالية ،كما أصبحت الدولة ألسباب سياسية في الغالب،
تنشىء مؤسسات منافسة للجامعات وتعھد إليھا بمسؤوليات تمكنھا من التحكم والسيطرة في مجاالت بحوث
ودراسات عليا كانت تقع تقليديا ً داخل األطر التي ھى من صميم عمل جامعة الخرطوم .وأكبر مثال لذلك ھو
مجلس التخصصات الطبية ،التابع لرئاسة الجمھورية ،وأكاديمية السودان للعلوم ،التابعة لوزارة العلوم والتقانة.
ولقد وصل األمر بمجلس التخصصات الطبية إلى انتزاع بعض البرامج والدرجات العلمية التي خططت لھا
جامعة الخرطوم وظلت تقدمھا لسنوات طويلة مما أربك العديد من خطط كلية الدراسات العليا .
وإذا ما تركنا ھذا العنصر الخارجى جانباً ،ومع إدراكنا لغياب فلسفة أو سياسة مركزية للدراســات العليا ،فإننا
نالحظ أن التخطيط للدراسات العليا في جامعة الخرطوم ظل يتم أساسا ً على مستوى األقسام العلمية ،أو
باألحرى ظل يتم بمبادرات من األقسام العلمية وحتى ھناك لم يكن التخطيط في غالب حاالته مبنيا ً على
سياسات طويلة المدى بل كان إما استجابة لرغبة شخصية من أحد أساتذة القسم ،أو اھتباالَ لفرصة بحثية قادمة
من مؤسسة وطنية أو أجنبيه وقد تكون جزءاً من برنامج بحثي قومي أو إقليمي أو عالمي ،ولكنھا حتما ليست
جزءاً من سياسة موضوعة مسبقا ً بواسطة الجامعة ،ممثلة في كلية الدراسات العليا ،اللھم إال في حاالت نادرة
جداً ومحدودة للغاية كانت المبادرة حيالھا من الجامعة وأيّدت بقرار حكومي ،أو ت َّم تبنيھا من جھة وطنية أو
أجنبية.
وقد نتجت عن ھذه العشوائية في التخطيط أوضاع غير منطقية لعل أبرزھا ھو منح درجات بمسمى واحد
وتخصص واحد من كليات مختلفة بالجامعة كما ھو الحال في الدرجات التي تمنحھا بعض أقسام كليتي اآلداب
والعلوم من ناحية وكلية التربية من ناحية أخرى ،حيث ال يوجد أي تنسيق أو تكامل بين تلك األقسام ال في
مرحلة اختيار الموضوع البحثي أو اإلشراف أو التقويم .ھذه االزدواجية في مسميات الدرجات غير منطقية ،بل
مربكة لكل المخدمين .
إن غياب الفلسفة والسياسات الالزمة للتحكم في مسيرة الدراسات العليا جعلت مخرجات كلية الدراسات العليا
تبدو عشوائية الشكل والمضمون ،وال تبدو متوائـمة أو متالئـمة مع أي خـطط أو متطلبات مجتمعية .فالكل فيما
يبدو يدرس ما يشاء وقت ما يشاء ،ثم ينضم ،جبراً أو اختياراً إلى جيوش العاطلين من حملة الدرجات العليا،
ليستمر الوطن في استجالب الخبرات األجنبية لملء الكثير من الثغرات التي كان يمكن توفير كوادر لھا إذا ما
كان أمر الدراسات العليا عبر مسيرته خاضعا ً لتخطيط علمي ،وسياسات منطقية وعملية ،مبنية على دراسات
جدوى ،وآليات استبصار واستشراف مستقبلي لحاجات البالد في كافة المجاالت التنموية والعلمية .
على الرغم من كل ذلك فإن كلية الدراسات العليا قد شھدت تطورات إدارية وتنظيمية واكبت إلى حد كبير ما
ھائل في أعداد الطالب ،ومن تعد ٍد في الكليات والمعاھد والمراكز التى تكاثرت خدماتھا في
توسع
حدث من
ٍ
ٍ
مجاالت الدراسات العليا .ومع المحدودية النسبية لتجربة المجالس التخصصية األربعة ،إال أنه يمكن القول بأن
لھا إيجابيات ال تنكر من الناحية اإلدارية العامة ،لكنھا تبدو وكأنھا قد زادت المسؤوليات اإلدارية الخاصة على
عميد الكلية ونوابه ومساعديھم .
أما عالقة كلية الدراسات العليا مع مؤسسات ووحدات الجامعة األخرى فھي تبدو حاليا ً منظمة عبر ھيكلية
واضحة لكنھا ال تخلو من روتينية أو بيروقراطية تجعل الكثير من القرارات ذات طبيعة سلحفائية ،وينطبق ھذا

على الوحدات األدنى واألعلى على حد سواء .فمخاطبة األقسام العلمية عبر مجالس الكليات أو مجالس األبحاث
ال تتم بالسرعة المطلوبة ،كما أن إقرار التوصيات عبر مجلـس األسـاتذة ومجـلس الجامعة قد يستغرق شھوراً
أو سنوات في بعض األحيان .وال تخلو الكلية نفسھا من بعض المسؤولية ھنا بسبب محدودية جھاز المتابعة
والتنفيذ أو بسبب تقاطع أعمالھا مع أعمال جھات أخرى داخل الجامعة وخارجھا مثل إدارة مساعدي التدريس
بالجامعة وإدارة التدريب بوزارة التعليم العالي والبحث العلمى .
جانب آخر يتعلق بواقع الدراسات العليا في الجامعة ھو الجانب المرتبط بالكم الھائل من الدرجات العلمية التى
تتوافر تحت مظلة كلية الدراسات العليا التى تنشأ أساسا ً بمبادرات من األقسام العلمية المعنية .إن ھذه الدرجات
العلمية ال تختلف في إطارھا العام عما ھو متعارف عليه عالميا ً من دبلوم وماجستير ودكتوراه بمختلف أنواعھا
األدبية واإلنسانية والعلمية والطبية ،لكنھا ال تخلو من بعض اإلشكاالت التي يأتي في مقدمتھا عدم توحيد فترات
التسجيل ،فھى عمليا ً مفتوحة على مدار العام ،مما يجعل الدقة في متابعتھا إداريا ً أمراً يكاد يكون مستحيالً وحتى
الدرجات العلمية التى تقوم على المقررات ال يتم التسجيل لھا في وقت واحد حتى بالنسبة للكلية الواحدة وھذا
يخلق إشكالية حقيقية داخل كلية الدراسات العليا .
و إشكالية أخرى تتعلق بالدرجات العلمية المتوافرة حاليا ً في كلية الدراسات العليا ناشئة عن االزدواجية التى
تميز نظام )دبلوم/ماجستير ( ،علما ً بأن ھذا النظام لم يتوافر في الجامعة إثر سياسة مركزية بل قام بمبادرات
من عدد محدود من األقسام العلمية لكنه حاليا ً يكاد يكون ظاھرة عامة أو شبه عامة .لقد أبرز ھذا النظام
صعوبات إدارية ،بخاصة في جانب المتابعة ،على الرغم من أن األقسام تؤدي أدواراً مقدرة في ھذه المتابعة.
ولقد أثبتت الممارسة الكثير من التعقيدات اإلدارية واألكاديمية التي قد تستوجب إعادة النظر في ھذا النظام ،أو
على األقل تطويره ،بحيث يكون أقل انفتاحا ً مما ھو عليه حاليا ً وأقل تكلفة إدارية وزمنية ،مع ضرورة وضعه
في إطار سياسة عامة للدراسات العليا منبثقة عن فلسفة محددة مسبقا ً ومبنية على جدوى علمية وعملية خالية من
الدوافع المالية البحتة التى جعلت استشراء ھذا النظام مدفوعا ً في ظاھره الحالي بعوامل تتعلق بتوفير موارد
مالية للجامعة .
أما البيئة الالزمة للدراسات العليا بشكل عام فھى ال تزال بعيدة المنال في الجامعة على الرغم من الجھود
المضنية التي بُذلت وال تزال ُتبذل .فالمكتبات فقيرة ومتخلفة بخاصة في جانب الدوريات العلمية .وربما تسد
المكتبة اإلليكترونية بعض النقص في ھذا المجال لوال حاجز اللغة اإلنجليزية الذي يعاني منه معظم طالب
الدراسات العليا ،بجانب عدم توافر العدد الكافي من أجھزة الحاسوب في متناول العديد من طالب الدراسات
العليا .والوضع أكثر سوءاً بالنسبة للمعامل بشكل عام حيث ال يزال االعتماد على معامل فقيرة داخل الجامعة،
أو معامل باھظة التكاليف خارج الجامعة .ومن المؤسف أنه حتى داخل الجامعة فإن التحاليل واالختبارات
أصبحت ال تقل تكلفة عما ھى عليه خـارج الجامعة .وال يزال البحث جاريا ً عن إمكانية إنشاء خدمات معملية
في المجمعات تكون تابعة لكلية الدراسات العليا لتقدم خدماتھا لطالبھا بأسلوب غير تجاري .لكن األمر متعثر
وربما يحتاج إلى إعادة نظر وإلى االستفادة من تجربة جامعة طوكيو في إنشاء معامل مركزية مشتركة تكون
أكثر فائدة وأقل تكلفة على المدى البعيد .
و بجانب مشكلة الكتاب والمعمل فإن طالب الدراسات العليا في جامعة الخرطوم مواجه بمشكلة المقعد أو المكان
حل جذري لھذه المشكلة ال يزال جاريا ً بين اإلدارات
الالئق واآلمن لحفظ بحوثه وكتبه وأدواته .والبحث عن ٍ
المختلفة .ويزيد األمر سوءاً إشكاالت السكن ،واالنتقال ،والرسوم ،مما يجعل البيئة المتوافرة للدراسات العليا
تعج بالنواقص والمنغصات التي ال يخفف من وطأتھا إال اإلرادة الذاتية والدافع العلمي واستقاللية القرار
والتمويل .
 2-2توجھات الدراسات العليا البحثية -:
لقد أدى غياب فلسفات وسياسات محددة تتحكم في مسيرة بحوث الدراسات العليا ،إلى أن تسير تلك البحوث
مناحي شتى دون وجود أي رابط أو ھدف أو حتى ارتباط بمرحلة تنموية أو برامج علمية أو حاجة مجتمعية.
وعليه فإن البحوث التي أجريت تحت مظلة كلية الدراسات العليا منذ إنشائھا لم تكن مخططـة ،لھذا تشتتت
علميـا ً بين ما ھو نظري وما ھو تطبيقي ،كما تشتتت جغرافيا بين ما ھو محلي وما ھو إقليمي وما ھو كوني،
وتراوحت بشريا ً بين ما ھو فردي وما ھو جماعي ،كما اشتملت على ما ھو مستقل وما ھو متداخل وما ھو
متكامل .ولكل ھذا فإن خريطة المخرجات البحثية تمثل صورة شديدة التعقيد ،فاقدة االتجاه ،ويصعب اعتبار أنھا
قد كانت تمثل استخداما ً رشيداً لما توافر من إمكانات علمية وموارد بشرية ومصادر مالية .

من الواضح أن ھناك غلبة للبحوث الفردية على حساب الجماعية ،كما أن ھناك غلبة للبحوث النظرية على
التطبيقية ،بل إن البحوث التطبيقية لم تظھر بشكل معقول إال في السنوات األخيرة وبخاصة في مجاالت الزراعة
والبيطرة وربما يعود السبب في ذلك إلى ما تشھده تلك المجاالت من استقرار أكاديمي يتمثل في توافر العديد من
كبار األساتذة القادرين على تشكيل البرامج التطبيقية البحثية الكبرى وإيجاد التمويل الالزم لھا ،وفق رؤى علمية
تھتم بجعل نتائج البحوث في متناول المستفيدين بشكل مباشر ،سواء أكان أولئك المستفيدون ھم المجتمع ككل أو
األفراد .
و بجانب ما ھو مالحظ من ضعف في نسبة البحوث التطبيقية ،فإن ھناك ضعفا ً مماثالً في البحوث المتداخلة
والمتكاملة التي تعتمد على العمل الجماعي ذي المشارب العلمية المختلفة .وعلى الرغم من أن الجامعة قد
أنشأت العديد من المعاھد والمراكز البحثية ذات الطبيعـة التكاملية ،إال أن معظم تلك المعاھد والمراكز يفتقر إلى
البرامج البحثية الالزمة كما يفتقر إلى تمويل مثل تلك البرامج .ويزيد الوضع سوءاً عزوف طالب الدراسات
العليا عن العمل الجماعي الفتقارھم لروح الفريق التي تمثل أساس مثل ھذه البحوث أو الدراسات المتداخلة .
واستشراء الفردية في اختيار مجاالت البحث وفي آليات تنفيذه يبدو في مظھره العام نتيجة مباشرة لثالثة عوامل
رئيسية يأتى في مقدمتھا عدم وجود فلسفة وسياسات ملزمة ترغم طالب الدراسات العليا أن يكون اختياره
موضوع مسبقا ً لخدمة مرحلة معينة أو ھد ٍ
ف علمي أو مجتمعي معيَّن.
عام
لموضوع البحث متناغما ً مع
ٍ
إطار ٍ
ٍ
أما العامل الثاني فيرتبط بآلية إقرار موضوعات بحوث الدراسات العليا في مستوى األقسام العلمية فھناك يجد
الطالب حرية شبه كاملة في اختيار ما يشاء من موضوعات ما دامت تقع في نطاق التخصص العلمي للقسم،
وما دام ھناك أستاذ بالقسم يوافق على اإلشراف على البحث أو الموضوع المقترح .ويساعد على كل ذلك غياب
خطط وبرامج بحثية في معظم األقسام حيث إن وجود مثل ھذه البرامج يؤدي بالضرورة الى توجيه البحوث في
اتجاھات محددة مسبقاً ،وفق سياسة عامة ُتظِ ّل نشاط القسم ،وتكون النتيجة عندئذ مزدوجة حيث يحصل الطالب
على الدرجة العلمية العليا التي يتطلع اليھا ،ويحصل القسم على النتائج المطلوبة لبرنامجه العلمي ،الذى ربما
يكون جزءاً من برنامج وطنى خاص ،أو حكومي ،أو جزءاً من برنامج إقليمي أو عالمي .ويستثنى من كل ذلك
دراسـات مساعدى التدريس والمحاضرين فھى بالضرورة تتم وفــق خطط مسـبقه للقسم واحتياجاته ،وسيكون
األمر محيِّراً جداً إذا كانت ھي األخرى تتم فى عشوائية وبمزاجية فردية!!
وباإلضافة إلى العاملين السابقين فإن مصادر التمويل تؤدى دوراً أساسيا ً في استشراء الفردية في مجاالت البحث
الخاصة بالدراسات العليا .فالغالبية العظمى من طالب الدراسات العليا إما أنھم يقومون بتمويل دراساتھم من
مصادرھم الخاصة ،أو أنھم مبتعثون من جھات رسمية أو مؤسسات حكومية للحصول على درجات علمية
معينة .وفي مثل ھذه الحاالت يصعب أو يستحيل فرض سياسة معينة أو إرغام الطالب على السير في اتجاه ال
يرغبه بخاصة إذا كانت الجامعة في ظروف ال تسمح لھا باالستغناء عن مثل ھذه الموارد المالية.
باإلضافة إلي كل ذلك فإن ھناك العديد من العوامل الخارجية التي لم تساعد الدراسات العليا في وضع سياسات
تساھم في التحكم في التوجھات العامة لبحوث الدراسات العليا .ولھذا األمر ارتباط قوي بسياسات الدولة تجاه
الجامعة وتجاه البحث العلمى .فالدولة ال تشجع برامج الدراسات العليا بشكل كافٍ،يضاف إلى ھذا أن
المشروعات البحثية التي تطلقھا الدولة بين حين وآخر تكون في كل األحيان تقريبا ً من نصيب المكاتب أو
المؤسسات االستشارية التجارية الخاصة التي أصبحت فعليا ً تمثل منافسة قوية للجامعة وباحثيھا ،مما يجعل
الجامعة ودراساتھا العليا غير قادرة على المساھمة في دراسات الدولة التنموية ،حتى وإن أرادت ذلك.
وتؤدى الدولة دوراً سلبيا ً آخر بما تنتھجه من سياسات خارجية أدت في أحيان كثيرة إلى توقف العديد من
البرامج العلمية بين الجامعة ومؤسسات علمية أو تمويلية خارجية .ولقد عانت كلية الدراسات العليا كثيراً من
ھذا األمر ،كما عانت وحدات بحثية أخرى في الجامعة مثل معھد الدراسات البيئية ومعھد الدراسات والبحوث
اإلنمائية ،وغيرھما.
كل ھذه العوامل الداخلية والخارجية جعلت الدراسات العليا غير قادرة على السيطرة على اتجاھات البحوث
فتبعثرت في كل اتجاه يساعدھا في ذلك حالة الضيق المالي التى ظلت تعيشھا الجامعة ومنسوبوھا في السنوات
األخيرة ،مما جعل االھتمام بكلية الدراسات العليا ينصب أساسا ً في كونھا المصدر األساسي لمالية الجامعة أو
المنقذ لھا في الحاالت الطارئة .لھذا تضاعفت أعداد طالب الدراسات العليا القادرين على دفع الرسوم الباھظة،
وتشكلت بذلك مجموعات من الدارسين الذين ينظرون إلى ما يتحصلون عليه من درجات عليا ،كغاية في حد
ذاتھا ،وليس كوسيلة تدريبية تمثل بداية الطريق نحو آفاق بحثية جديدة ليس ھذا فحسب بل إن نسبة معتبرة من
طالب الدراسات العليا قد أتي بھم الفراغ والعطالة ،أو أتوا ھربا ً من الخدمة الوطنية اإللزامية ،أو طمعا ً في

تأجيلھا .وتزامن كل ذلك مع تفاقم الظروف المالية ،مما أدى بدوره إلى شئ من التسـاھل في شــروط القبول
فوجد العديد طريقھم إلى الدراسات العليا ،دون مقدرات كافية ،مما انعكس سلبا ً في مستويات الرسائل المقدمة،
كما انعكس أيضا ً على الفترات الالزمة لتلك الرسائل ،فاستطالت ،وتعقدت متابعتھا اإلدارية بين التمديد واإللغاء
وإعادة التسجيل وتقسيط الرسوم.
من جانب آخر فإن كلية الدراسات العليا وما يتم فيھا من بحوث ،ترتبط ارتباطا ً وثيقا ً بمجموعات المشرفين على
الرسائل من أعضاء ھيئة التدريس بمختلف تخصصاتھم ومراتبھم العلمية .وعلى الرغم من أن لكلية الدراسات
العليا حق االعتراض على الممتحنين ،إال أن دورھا في ما يتعلق باختيار المشرفين غير مقنن ،بل ھو متروك
كليا ً لألقسام العلمية ومجالس األبحاث بالكليات .ومن المفترض أن تقوم مجالس االقسام ،وليس رؤساؤھا،
بترشيح المشرفين حسب تخصصاتھم ومراتبھم العلمية ،وتحديد ما يقع تحت مسؤولياتھم من إشراف ،اي عدد
الرسائل التي يشرفون عليھا في أى وقت معيَّن .ولكن تعاني الكلية كثيراً من مشاكل اإلشراف إما بسبب عدم
التزام األقسام بأسس اختيار المشرفين ،أو بسبب دوافع غير أكاديمية للمشرفين تجعلھم يتحملون إشرافا ً أكثر من
طاقتھم ،أو خارج تخصصاتھم الدقيقة ،مما أحدث خلالً ملحوظا ً في توجھات ومستويات البحوث التي أنجزت
في السنوات األخيرة في كلية الدراسات العليا .ويبدو أن األمر يحتاج إلي تدقيق وتقنين ،كما يحتاج إلي ابتداع
برامج لتدريب المشرفين ،بخاصة الذين ھم في بدايات ممارسة ھذا الجانب من النشاطات األكاديمية.
ويمثل اختيار المشرف المساعد وتحديد مسؤولياته مشكلة أخرى تواجه الدراسات العليا حيث إنه ال توجد الئحة
تنظم ھذا الجانب بشكل واضح ،وعادة يتم اختيار مشرف مساعد بمبادرة من المشرف الرئيسي ،ويكون ذلك
تقليديا ً بحسب طبيعة موضوع الدراسة الذي قد يتطلب في بعض جوانبه خبرة خاصة ال تتوافر للمشرف
الرئيسى .ويختلف المشرف المساعد في طبيعة عمله عن ما يسمى بالمشرف الخارجى الذي تقتضي اللوائح
الحالية تعيينه في حالة تسجيل طالب دراسات عليا تسجيالً خارجيا ً بسبب وجوده خارج السودان .وبينما يفترض
أن يكون المشرف المساعد ذا تخصص دقيق مطلوب ألحد أو بعض جوانب الدراسة ،فإن ذلك االفتراض ال
ينطبق على المشرف الخارجي ،حيث يبدو وجود األخير وكأنه أمر شكلي .وعموما ً فھذان يحتاجان إلى تقنين
الئحي يحدد كيفية وضرورات االختيار كما يحدد المسؤوليات وطبيعة العالقة مع المشرف الرئيسى.
واإلشراف في عمومه تربطه اللوائح بالمراتب العلمية ولھذا ال يُسمح باإلشراف على رسائل الدكتوراة إال
لألساتذة واألساتذة المشاركين بينما يجوز لألساتذة المساعدين المثبتين في الخدمة اإلشراف على رسائل
الماجستير والدبلوم .والمشكلة األساسية في الربط بين المرتبة العلمية وإمكانات اإلشراف تتعلق بموضوع
السماح لألساتذة المشاركين ككل باإلشراف على رسائل الدكتوراه على الرغم من أن ھناك عدداً من األساتذة
المشـاركين لم ينالوا درجة الدكتوراه وأصبحوا أســاتذة مشاركين عن طريق الخدمة الطويلة.
وتواجه كلية الدراسات العليا بعض المشكالت المتعلقة بسداد استحقاقات المشرفين بخاصة بالنسبة لمن يشرفون
على رسائل الطالب المبتعثين من جامعة الخرطوم نفسھا حيث يوجد ھدر زمني كبير عند سداد تلك المستحقات
وكل من إدارة مساعدى التدريس
وھو ناتج عن تقاطع إداري غير ضرورى بين كلية الدراسات العليا من ناحية
ٍ
بالجامعة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي من ناحية اخرى .ولقد بُذل جھد كبير من قِ َبل إدارة الدراسات
العليا لتخفيف ذلك الھدر وتسھيل سداد المستحقات ،لكن ال يزال األمر يحتاج إلى إعادة نظر جذرية حتي ال
يضطر األساتذة لالمتناع عن اإلشراف على المبتعثين من جامعة الخرطوم .
وتمثل االمتحانات أحد أھم االعباء الحيوية لكلية الدراسات العليا وھى في ما يتعلق بالرسائل البحثية ال تزال
ُتجرى على الطريقة التقليدية حيث تخضع الرسالة لتقييم ثالثة ممتحنين أحدھم من خارج الجامعة ،ويخضع
الطالب المتحان دفاع شفوى ،وتتسلم الكلية أربعة تقارير سرية عن كل رسالة ،ثالثة منھا فردية وتقرير مشترك
واحد تتم كتابته بواسطة لجنة االمتحان الثالثية بعد إجراء امتحان الدفاع الشفوى.
ونسبة لألھمية القصوى لالمتحانات ولضرورة ضبطھا ،حفاظا ً على سمعة الجامعة ومستوياتھا العلمية ،فإن
لكلية الدراسات العليا حق النقض في ما يتعلق باختيار الممتحنين .فھي ال توافق على الممتحنين إال بعد
االطمئنان إلى مؤھالتھم وتخصصاتھم وخبراتھم ،وال تسمح باستمرار التعاون مع أي ممتحن تثبت الممارسة
عدم جديته .وتقوم المجالس التخصصية بدور رئيسى في الرقابة على ھذا الجانب الحيوي فالكلية في ھذه الناحية
ال تزال بخير.
وبحوث الدراسات العليا ،مع قيمتھا كوسائل للتدريب ،فإنھا بدون ْشك تحتوي على قيم بحثية يمكن أن تستغل
بشكل أو آخر .وإمكانات استغالل البحوث تعتمد أوالً وأخيراً على إمكانات جعل نتائج تلك البحوث في متناول

من يمكن أن يستفيدوا منھا لمصلحة المجتمع أو العلم ويعتبر النشر بأشكاله المختلفة أھم وسائل توفير نتائج
البحوث وھو بالتالي يمثل الخطوة األولى واألساسية الستغالل تلك النتائج.
لقد نفذت كلية الدراسات العليا مشروعا ً مھما ً للنشر بالتعاون مع بعض المؤسسات الخارجية ،ولكن توقف ذلك
التعاون بسبب الظروف السياسية ،وفشلت كل محاوالت التمويل الداخلي ،فتوقف بذلك نشر البحوث ،حتى ولو
في شكل مستخلصات ،أو حتى مجرد عناوين للرسائل التى تمت إجازتھا .وھنا البد من االعتراف بأن تقصيراً
كبيراً قد حدث وأن ظلما ً قد وقع على الباحثين ،وعلى الجامعة ،لعدم النشر ،وبالتالي عدم التعريف بالســـبق
العلمي وما قد ترتب على ذلك مـن إھدار أو تعديات على حقوق المِلكية الفكرية في عالم أصبحت فيه الملكية
الفكرية تمثل ھاجسا ً عظيماً ،وتنافسا ً مشروعا ً ال يعرف الحدود.
وعليه فإن موضوع النشر يحتاج إلى وقفة جادة يسبقھا بالضرورة تقييم علمي وموضوعي لتجارب النشر
السابقة ،مع ضرورة ابتداع وسائل جديدة للنشر ،وإيجاد وسائل فاعلة لتنظيم المِلكية الفكرية وما يتعلق بھا من
حقوق وواجبات .
 2-3التوجھات الرئيسية للدراســات العليا بالمقـررات
والبحوث التكميلية-:
تعتبر جامعة الخرطوم حديثة عھد نسبيا ً بنظام الدراسات العليا عن طريق المقررات والبحوث التكميلية ،وھو
نظام يقتصر استخدامه على مستوى الدبلوم العالي والماجستير فقط حيث إن الدكتوراه ال يزال يُتبع فيھا النظام
البحثى البحت .وبدأ إدخال ھذا النظام بمبادرات فردية من عدد محدود من االقسام العلمية وبدوافع مختلفة
تتمحور اساسا ً حول القناعة بجدوى ھذا النظام علميا ً واقتصاديا ً وإداريا ً .
فمن الناحية العلمية يُعتقد انه يضيف أبعاداً علمية ضرورية لطالب الدراسات العليا تمكنھم من تغطية بعض
جوانب الضعف او القصور في برامج البكالريوس ،ويوسع مداركھم ،مما يزيد من إمكاناتـھم المھنية .والتركيز
ھنا على اإلمكانات المھنية وليس البحثية .فالمقررات التى تقدم في مثل ھذه البرامج ال يكون االھتمام فيھا على
العدد بقدر ما يكون االھتمام بالعمق والتخصص المھنى .
اما من الناحية االقتصادية فإن لھذا النظام جوانب إيجابية عديدة حيث نجده يؤدى إلى تدريب أعداد كبيرة
بإمكانات بشرية محدودة ،إذ إن أعداداً كبيرة من الطالب ،قد يحسبون بالمئات ،يمكن أن يقوم على تدريبھم عدد
قليل من األساتذة ،يقل في معظم األحيان عن العشـرة ،وھذا يمثل ترشـيداً واضحا ً للموارد البشـرية ،ويرفع من
كفاءة اسـتخدام المدخالت .يضاف إلى ذلك أن اسـتيعاب أعداد كبيرة من الطالب يؤدى إلى توفير موارد مالية
كبيرة تسـھم بدورھا في تحســين البيئة وتطوير البنيات التحتية.
ٍ◌ ٍ◌ ٍ◌ ٍ◌ من
من ناحية أخرى فإن ھذا النظام يقلل من عبء اإلشـراف ولھذا ال يرتبط بعدم وجود عد ٍد كاف ٍ
المشـرفين ،مثل ما ھو الحال في نظام الدرجات البحثية التى يكون فيھا اإلشـراف فرديا ً ليس ھذا فحسب بل إن
اإلشـراف تحت نظام المقررات يكون لبحوث تكميلية ،ولھذا فھو يستغرق وقتا ً أقل ،ويتم تحت إشـراف أعداد
أقل من األساتذة .وبجانب العوامل العلمية واالقتصادية ،فإن لنظام المقررات والبحوث التكميلية إيجابيات إدارية
إذ إن القبول يكون فيه جماعياً◌ً  ،وفي وقت واحد محدد مسـبقاً ،كما أن امتحاناته ھى األخرى تكون في وقت
واحد ومحدد مسـبقا ً .وكل ذلك يسھم دون شـك في تقليل األعباء اإلدارية ،بخاصة تلك المتعلقة بالمتابعة.
بنا ًء على كل ذلك ،فإن نظام الدراسـات العليا بالمقررات والبحوث التكميلية ،الذى بدأ بداية متواضعة ومحدودة،
قد انتشـر بشكل ملحوظ في السـنوات األخيرة بخاصة بعد أن أقرت الدولة سـياسـة التدريب الداخلى مما أنھى،
او كاد ينھى ،فرص االبتعاث إلى خارج السـودان ،فاتجھت أعداد كبيرة من الدارسـين إلى الجامعة التى وجدت
في نظام المقررات والبحوث التكميلية مخرجا ً مناسـبا ً لمقابال احتياجات التدريب الداخلى المتزايدة .ويبدو أن
الحاجة لھذا النظام في تزايد ،لكن المشـاكل المرتبطة به ھى األخرى في تزايــ ٍد يتطلب الوقوف والتقييم
الموضوعي ،تصحيحا ً للمسـار ،وسـداً للثغرات .وأولى المشـكالت ھنا ھي غياب آلية للتحكم في تحديد مدى
تأھيل أي قسـم علمى معين لتقديم برامج دراسـات عليا على نظام المقررات والبحوث التكميلية .فمن الناحية
النظرية ،وحسـب ما جرت عليه الممارسة في السنوات السابقة ،فإن أي قسم يستطيع أن يتقدم بأي عدد من
البرامج تحت إطار ھذا النظام ،معتمداً على ماھو متوافر له من إمكانات بشرية ومادية ،حتى وإن كان بعضھا،

أو معظمھا ،مستمداً من مصادر من خارج القسم أو خارج الجامعة .وعادة اليتم تدقيق شديد عند عرض ھذه
البرامج إلقرارھا بواسطة مجلس االساتذة.
ويزيد االمر تعقيداً عدم وجود آلية للتقييم وللمتابعة الدورية التي ُتطمئن على استمرار توافر اإلمكانات المبدئية
في األقسام ،التي تم على ضوئھا إقرار تلك البرامج .صحيح أن أي قسم معيّن قد يكون مؤھالً بشريا ً وماديا ً عند
بداية تقديم أي برنامج معيّن ،لكن بمرور السنوات قد تتدھور إمكاناته البشرية والمادية ،ألي سبب من األسباب،
ولكنه رغم ذلك يستمر في تقديم برامجه دون أن تكون لكلية الدراسات العليا معرفة بواقع الحال ،أو سلطة
قانونية أو الئحية تمكنھا من منع أي قسم من االستمرار في تقديم برامج سبق أن أقرھا مجلس األساتذة .وحتى
مجلس األساتذة نفسه اليملك آليات تمكنه من االطمئنان على استمرار توافر اإلمكانات التى على ضوئھا يُقر
البرامج العلمية لألقسام .فاألمر دون شك يتطلب وضع سياسات للتقويم والتحقق والمتابعة الدورية ،حفاظا ً على
مستويات المخرجات المستھدفة وبالتالي حفاظا ً على سمعة الجامعة بشكل عام وسمعة كلية الدراسات العليا
بشكل خاص .
ومشكلة أخرى أفرزھا نظام الدراسات العليا بالمقررات والبحوث التكميلية ھى عدم اكتمال البحوث في
مواعيدھا المقررة .فمن المالحظ أن نسبة كبيرة من تلك البحوث لم تعُد تقدم في مواعيدھا ألسباب شتى يأتي في
مقدمتھا تقاعس إداري في مستوى األقسام م ّكن العديد من الطالب من التسيب وعدم االلتزام باللوائح وتقديم
الرسائل في أي وقــت يريده الطالب مادام ال يواجه بأي نوع من العقوبات أو الرفض .وعلى الرغم من أن
اللوائح واضحة ،إال أن استطالة فترات الدرجات التي تشتمل على بحوث تكميلية أصبحت ظاھرة غير صحية
تستوجب السعي الجاد لحلھا الئحيا ً وتنظيميا ً.
ويرتبط بھذه المشكلة جانب آخر يتعلق بتقييم البحوث التكميلية حيث إنھا تعامل حاليا ً وكأنھا بحوث كاملة من
حيث اإلشراف واالمتحان والتقييم .ولقد سعت كلية الدراسات العليا إلعادة النظر في ھذه الجوانب بحيث يمكن
أن تعتبر تلك البحوث التكميلية مجرد ورقة امتحان عادية ولذلك ال تخضع إلجراءات اإلشراف ،أو تكون في
شكل ورقة بحثية قابلة للنشر مما يحد من حجمھا ويرفع من مستواھا العلمي ويقلل من اإلجراءات األكاديمية
واإلدارية المتعلقة بھا.
وأكبر المشكالت التي تواجه الدراسات العليا بالمقررات والبحث التكميلي ھي ابتداع النظام المزدوج
)دبلوم/ماجستير( الذي بدأ محدوداً ثم أخذ يتزايد في كليات الجامعة المختلفة .وھذا النظام لم تقرره الجامعة
كسياسة ،ولكنه نشأ كمبادرة فردية من أحد األقسام العلمية بھدف االطمئنان إلى مستويات طالب الدراسات العليا
قبل ترفيعھم إلي مستوى الماجستير .والمشكلة ھنا ھي أن كل من يُمنح درجة الدبلوم بعد انتھاء الجزء األول من
البرنامج تلحق به تھمة الرسوب وعدم التأھيل ،حتى ولو كان تقديره عاليا ً حيث إنه لن يسمح له باالستمرار في
برنامج الماجستير مع دفعته كما لن يسمح له بااللتحاق مرة أخرى بالبرنامـج وبذلك يفقـد فرصة الحصول على
الماجستير نھائيا ً .وعلى الرغم من أن ھذا األمر معبّر عنه بوضوح في اللوائح التي تحكم ھذا النظام المزدوج،
إال أن تطبيقه قد أفرز العديد من المشكالت اإلدارية والنفسية ،مما يتطلب الوقوف والتقييم لألستفادة من الدروس
النابعة عن الممارسة ،ولوضع سياسات جديدة تطويراً لھذا النظام كأن يكون التسجيل للدبلوم ھو األساس،
وتصبح درجة الدبلوم ھي الھدف أو األصل ،وما يليھا من ترفيع محتمل للماجستير ھو االستثناء الذى تنظمه
اللوائح بدون مساس سلبى بمن سيحملون الدبلوم كدرجة مستقلة .
من جانب آخر فإن عدم وجود سياسة موحدة جعل ھناك تباينات كبيرة في رسوم درجات الدراسات العليا
بالمقررات والبحوث التكميلية .فالرسوم حاليا ً تحددھا األقسام العلمية والكليات ولكن تقوم بتحصيلھا وإدارتھا
كلية الدراسات العليا بدون أن يكون لھا أي دور مباشر أو غير مباشر في تحديد تلك الرسوم ولقد درجت بعض
الكليات واألقسام المرغوبة في رفع سقوف تلك الرسـوم دون مبررات كافية ،بل إن بعض األقسام التي تقدم
البرامج المزدوجة "دبلوم/ماجستير " تقوم أو تطلب تحصيل كامل الرسوم للبرنامج على الرغم من أن عدداً
ممن يلتحقون بمثل ھذه البرامج قد ال يم ّكنون من تكملة المشوار ،ويمنحون درجة الدبلوم في منتصف الطريق.
ھذا الوضع أدى إلى تعقيدات إدارية ومالية البد من معالجتھا في إطار سياسات جديدة تحكم المسيرة العامة
للدراسات العليا بالمقررات والبحوث التكميلية.
 -3الرؤى المستقبلية
يبدو أن جامعة الخرطوم ستظل في المستقبل المرئي ذات مسؤولية خاصة في ما يتعلق بالتدريب الداخلي على
مستوى الدراسات العليا بكل أنواعھا فخبرة الجامعة وإمكاناتھا العلمية ،والبشرية ،وسمعتھا المحلية واإلقليمية

والعالمية ،تجعلھا دون منافس محلى حقيقي .ولھذا فإن قدرھا أن تضطلع بھذه المسؤولية ،تحت ظروف غير
مواتية في كثير من جوانبھا ،مستفيدة مما توافر لھا من خبرة تراكمية ،ومدركة لما يحيط بھا من تطورات
علمية وإدارية ومعرفية ،ومقتحمة آلفاق مستقبلية تمثل إمتداداً طبيعيا ً لرسالتھا العلمية والوطنية .
ومما جرى استعراضه باختصار في الصفحات السابقة ،يتضح أن ھناك جوانب معينة أو محاور معينة تتطلب
إعمال الفكر من أجل وضع أسس مستقبلية صالحة للتنفيذ ،وعاكسة للطموحات المشروعة لكل مھتم بمستقبل
الدراسات العليا في السودان بشكل عام ،وفي جامعة الخرطوم بشكل خاص .وتشتمل تلك المحاور علي اآلتي -:

أوالً◌ً  -:الفلسفة والسياسات واألھداف-:
ھنالك ضرورة لوضع فلسفة مرنة مبنية بموضوعية علي الحاجة المجتمعية واالقتصادية والعلمـية لتكون مؤشراً
صحيحا ً وصادقا ً لطبيـعة المخرجات المرحلية المستھدفة .ومسؤولية جامعة الخرطوم العلمية والوطنية تقتضي
ان ِّ
تمثل تلك الفلسفة توازنا ً بين االستجابة والريادة .فالريادة العلمية واستشراف آفاق المستقبل بالنسبة للجامعة ال
يقالن أھمية عن استجابة الجامعة لحاجات المجتمع اآلنية والمرئية  ،حتي وإن أدت تلك الريادة إلي تصادم
فكري أو سياسي ال يستبعد بروزه بين حين وآخر إذا اعتبرت الجامعة أن الحريات األكاديمية وحرية البحث
العلمي حقوق أصيلة للجامعة ال يمكن المساومة عليھا  .لھذا فإن تبني فلسفة ذاتية موضوعية يتطلب بالضرورة
االنعتاق من أية مؤثرات خارجية حكومية أو اقتصادية ،وبالتالي يتطلب استقالالً ماليا ً وإداريا ً وأكاديميا ً  ،كما
يتطلب توافر مرونة تسمح بإعادة النظر دوريا ً في ما قد يسود مرحليا ً من فلسفات.
واألسئلة المحورية ھنا تتعلق بالسياسات الالزمة التي تحدد مدى االنفتاح الذي يمكن أن تسير فيه الدراسات
العليا .فھل من المصلحة تركھا مفتوحة تتاح لكل من ھو راغب بصرف النظر عن حاجته وحاجة المجتمع
المستقبلية ،.أم تكون مقيدة؟ وفي ھذه الحالة األخيرة ،ما ھى حدود القيود وما طبيعتھا؟ ھل تكون فردية
يحددھا المزاج الشخصي للدارس أو أستاذه ،أم تكون تحت ظل برامج مرحلية محددة مسبقا ً وفق أسس
موضوعية وعلمية؟ ھل تكون نظرية أم تطبيقية أم خليطا ً متوازنا ً من ھذه وتلك؟ ھل تكون بحتة أم متداخلة أم
متكاملة؟ ھل تكون فردية أم جماعية؟ ھل تكون استجابة لرغبات الدولة ومؤسسات تمويل وطنية أو أجنبية ،أم
تكون مبادرات ذاتية يأتى الممولون لتبنيھا؟
وكل ذلك ،فلسفة وسياسات ،البد من التعبير عنه في شكل أھداف تحكم مسيرة الدراسات العليا .فاألھداف
المضمّنة حاليا ً في آخر نظام أساسى للدراسات العليا ،وھو النظام األساسى رقم ) (13لعام 2003م ،تحتاج إلى
إعادة نظر على ضوء ما سيوضع من فلسفة وسياسات ومن األھمية بمكان أن تشكل األھداف على ضوء
المخرجات المطلوبة لكل مرحلة معينة ،كما أنه من الضرورى جداً أن تنظم األھداف بأسبقيات واضحة تأخذ في
كامل االعتبار ما يمكن تلخيصه في اآلتي -:
•

أسبقيات الدولة التنموية

•

التمويل كمحدد لألھداف .

•

التدريب الداخلي كمسؤولية خاصة لجامعة الخرطوم .

•

أنواع الدراسات المطلوبة محليا ً وعالميا ً .

•

أنواع الدرجات المطلوبة مستقبالً .

•

عدم الحجر على اإلبداع العلمي الحر.

ثانيــا ً  :الھيكل اإلداري واألكاديمي -:
إن التنامي المضطرد لمسؤوليات كلية الدراسات العليا يتطلب تطوير الكلية إداريا ً لتواكب الواقع ولتتجھز لما
ھو آ ٍ
ت ال محالة من توس ٍُّع في مجاالت الدراسات العليا ،وفى المسؤوليات التدريبية الملقاة على عاتق جامعة
الخرطوم.وما تعانى منه الكلية إداريا ً من تقاطع مع وحدات اخرى بالجامعة ،مثل إدارة البحث العلمي وإدارة

مساعدى التدريس واإلدارة المالية بالجامعة ،يستدعى حله أن تكون كلية الدراسات العليا أكثر استقاللية إدارية
ومالية وأكثر قربا ً من رأس الھرم اإلداري بالجامعة .وربما يكون الحل األمثل ھنا ھو إنشاء وظيفة جديدة لنائب
لمدير الجامعة يكون مسؤوالً عن الدراسات العليا والبحث العلمى ،على أن توضع تحت مسؤوليته كل الوحدات
ذات الصلة.
أما فيما يتعلق بالھيكل األكاديمي الذى تتربع عليه حاليـا ً أربعــة مجالس تخصصية ،فإنه يحتاج إلى تقييم
موضوعى ليتقرر على ضوئه مدى نجاح تجربة الفصل بين فروع العلوم بالشكل الذى يكاد يقف حائالً بين
تبادل الخبرات ،حيث أصبحت اإلنسانيات لوحدھا ،والعلوم األساسية والتطبيقية لوحدھا ،والعلوم الطبية لوحدھا،
وكذلك حال العلوم الزراعية والبيطرية .وحتى إذا تقرر اإلبقاء على ھذه التجربة لوقت إضافي قبل إجراء التقييم
المطلوب فربما يكون من المفيد ،ولو بشكل مرحلي ،تغذية تلك المجالس ببعض الخبرات المحددة من
التخصصات األخرى ،كما أنه من المفيد النظر في جدوى إنشاء مجلس تخصصي خامس توكل إليه مھمة
اإلشراف األكاديمى على التخصصات المتداخلة والمتكاملة مثل الدراسات البيئية ودراسات التصحر والسلم
والحكم المحلي والدراسات الحضرية ،التي تجد نفسھا حاليا ً غريبة بعض الشىء عن طبيعة العلوم المنضوية
تحت المجالس التخصصية الحالية.
ثالثــا  :عالقة الكلية بوحدات الجامعة -:
العالقة الحالية عالقة ھيكلية تنظمھا اللوائح وترتبط بالكليات األخرى عن طريق مجـالس األبحــاث .ويشـوب
االتصـال اإلدارى بوحدات الجامعة شىء من البطء والبيروقراطية التى تحتاج إلـي تطـوير وتقليص بھدف
ضبط المكاتبات وتسريعھا .ويبدو أن الحل الجذرى ھنا سيكون في إنشاء وتطوير الشبكة اإلليكترونية التي
ستربط كل وحدات الجامعة مع بعضھا البعض.
وبجانب إشكاليات االتصال فإن كلية الدراسات العليا تعــاني من فتح باب التسجيل للدرجات البحثية على مدار
العام مما يخلق صـعوبات عملية في شؤون المتابعة اإلدارية والمالية واألكاديمية .لھــذا فربمــا يكون من المفيد
تقييد التسجيل للدرجات العليا البحثية بقصره على مرتين في العام ،مع توحيد فترة تسجيل الدرجات العليا
بالمقررات والبحوث التكميلية لتكون مرة واحدة في بداية كل عام دراسي.
كذلك من المتوقع أن تكون األمور اإلدارية واألكاديميـة أكثر انضباطاً◌ُ إذا التزمت األقسام ومجالس األبحاث
باللوائح المنظمة ألعمالھـا ولعالقاتھا بكلية الدراسات العليا ،وإذا قامت بمســؤولياتھا كاملة فـي مراحل التقديم،
وتحديد الموضوعات ،وتحديد المشرفين والممتحنين ،والتدقيق فى تقارير المتابعة ،وغير ذلك من الموضوعات
ذات الصلة .بل ھناك العديد من اإلجراءات اإلدارية األولية يمكن انھاؤھا في مسـتوى األقسام والكليات عن
طريق تقليص القبضة المركزية لكلية الدراسات العليــا وإعطاء دور رقابي وإداري أكبر لمجالس أبحاث
الكليات .وھنا ربما يكون مناسبا ً إعادة النظر في مھام مجالس أبحاث الكليات حيث إنھا حاليا ً تطلع بمھام البحث
العلمي باإلضافة إلي مھام الدراسات العليا ،ويبدو أن معظم أو كل مجھودات مجالـس أبحـاث الكلـيات تستقطبھـا
شـــؤون الدراسات العليا ويكون ذلك على حساب شؤون البحوث العلمية الخاصة بالكلية وأساتذتھا مما جعل
البحوث تحتل مرتبة متدنية جداً من االھتمام ،وھذا ليس في مصلحة الجامعة ومستقبلھا .لھذا ربما يكون مناسبا ً
تكوين وحدتين أو لجنتين منفصلتين في كل كلية تھتم إحداھما بشؤون الدراسات العليا ،بينما تھتم األخرى
بشؤون البحث العلمي ويكون العميد ونوابه أعضاء في الوحدتين لضمان التنسيق والمتابعة.
من ناحية أخرى فإن عالقة كلية الدراسات العليا بإدارة مساعدى التدريس التابعة ألمانة الشؤون العلمية ،ھى
عآلقة حديثة نسبيا ً وكــان الھدف من إنشاء ھذه اإلدارة ھو استقطاع جزء من المســؤوليات التى كانت تمارسھا
تقليديا ً كلية الدراسات العليا ،وھي المسؤوليات المتعلقـة بتدريب مساعدي التدريس داخليا ً وخارجيا ً .ولقد أبرزت
الممارسة الكثير من التعقيدات التنظيمية والبيروقراطية ،بخاصة في ما يتعلق بالشــؤون المرتبطة بالتدريب
الداخلى لمساعدى التدريـس والمحاضريـن بجامعـة الخرطوم ،مما أدي إلى تقاطعات إداريـة بين الكلية
واإلدارة ،كما أنــه قد أثمر تعقيدات محرجة في ما يتعلق بتنفيذ االستحقاقات المالية الخاصة بالمشرفين على
مساعدى التدريـس والمحاضرين التابعين للجامعـة .وواضح أن ھناك ثغرات تجعل الكلية مـن ناحيـة ،وإدارة
مســاعدى التدريس من ناحية أخرى ،يواجھون في أحيان كثيرة بمشكالت ناجمــة إما عن عدم توافر
المعلومات ،أو عن قصور الئحي في مـــا يتعلق بتنظيم شؤون المتابعة .وأبرز أوجه القصور ھو عدم إلــزام
أي مـن الطرفين بإمداد الطرف اآلخر بنسخة من كل مكاتبة تخص أحد مساعدى التدريس أو المحاضرين
المسـجلين داخليــا ً وينطبق ھذا األمـر حتي علـى استمارات المتابعة السنوية التى يكتبھا المشـرفون لتوضــيح

مدى تقدم الطالب في دراستھم .ومما يؤسف له أن كلية الدراسـات العليا نفسـھا تفتقد أية آلية أو جھاز لتقييم تلك
التقارير السنوية بشكل فعال.
و تزداد العالقة بين كلية الدراسات العليا وإدارة مسـاعدى التدريس تعقيداً لتقاطعھـا مع وزارة التعليـم العالى
والبحث العلمي في الشــؤون المالية الخاصة بمستحقات مساعدى التدريس والمحاضرين من ناحيـة ،ومستحقات
األساتذة المشرفين ،من ناحـية أخرى .وھذا أمـر يتطلـب وضع سياسـة ماليـة على مسـتوى الجامعـة والوزارة
تھـدف إلى تيسـير تحكم كلية الدراسـات العليا في الشـؤون المالية الخاصة بالتدريب الداخلي لمساعدي التدريس
والمحاضرين .وربمـا يكون مـن األفضل النظـر بجدية الى إعادة شؤون التدريب الداخلي كليا ً إلى أحضان كــلية
الدراسات العليا ،بخاصة إذا تم إقرار المقترح الھيكلي المفصلي بإبتداع وظيفة جديدة يشغلھا نائب مدير لشؤون
الدراسات العليا والبحث العلمي.
أما في ما يتعلق بالتدريب الخارجي ،فإنه ذو طبيعـة خاصة ومختلفة عن طبيعة التدريب الداخلي ،وربـما يكـون
من األنسـب تركـه إلدارة أو وحـدة منفصلة تحت مظلة نائب المدير لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي
وربما يكـون االنفتاح المتوقع في عالقات الســودان الخارجية بارقة أمل في التوسع في التدريب الخارجي ،مما
يقتضى إسـناد مھامـه إلى وحدة أو إدارة خاصة.
رابعــــا  :التحكم المالي -:
منذ إنشاء كلية الدراسات العليا كانت تستمد ماليتھا من ميزانية الجامعة ،ولكن تدھور الدعم الحكومي المالي
للجامعة في السنوات األخيرة ،اضطر الجامعة بشكل عام وكلية الدراسات العليا بشكل خاص ،اضطرھا
لالعتماد أساسا ً عـلى الرسوم الدراسية التي تفرض على طالب الدراسات العليا من غير مبتعثي جامعة
الخرطوم .والمشكلة األساسية ھنا أنه حتى ھذا المورد المحدود ال تتحكم فيه الكلية تحكما ً كامالً بسبب عدم
استقالليتھا اإلدارية والمالية .فالجھاز المالي بالجامعة يجعل الكلية غير مطلقة اليد في تدبير شؤونھا المالية ،كما
أن بعض كليات الجامعة ھى األخري تعوق الى حـ ٍد ما تح ُّكم كلية الدراسات العليا في ما يدفعه طالب الدراسات
العليا من رسوم .وكل ھذا يتطلب وضع سياسات مستقبلية تزيل العوائق التي تعترض سبيل تحكم كلية الدراسات
العليا في ھذا المورد المالي المھم.
ومسألة أخري تتطلب التفكير المستقبلي ھي المتعلقة بضرورة استحداث آليات الستقطاب موارد مالية جديدة
خارج اطار الميزانية العامة والرسوم الدراسية فھناك العديد من المنظمات الدولية ومؤسسات القطاع الخاص،
الوطنية واألجنبية ،التي يمكن أن تستقطب مواردھا لتمويل برامج أو مشروعات مدروسة ،وذات جدوى
اقتصادية او علمية .ومن المھم ھنا أن تكون كلية الدراسات العليا ھي المبادرة بإعداد البرامج والمشروعات،
وبتوفير آليات عرضھا ،مما يستوجب التفكير في إنشاء وحدة خاصة لالستقطاب المالي تتفرغ لھذا العمل المھم
الذي ال بد من دفعه بقوة حتى ال تبقى الكلية متسولة من ميزانية الدولة أو مستنزفة لموارد الطالب المحدودة.
واالستقطاب المالي ھنا قد يوجه لتغطية العديد من مجاالت نشاط الكلية مثل التدريب والبحث وتنمية وتطوير
البنى التحتية والنشر والتوثيق وخالفه ،باإلضافة إلي تحسين حوافز المشرفين لتكون أكثر تقديراً لما يبذلون من
جھود.
خامســـا ً :البنى التحتية -:
تحتل الكلية مبنى مستقالً متعدد الطوابق ولكنه لم يعد كافيا ً الستيعاب نشاطات الكلية المتزايدة ،بل لم يعد كافيا ً
حتى الستيعاب وحداتھا االدارية .والنظرة المستقبلية تقتضي العمل على توسيع مباني الكلية وإنشاء وحدات
لخدمة طالب الدراسات العليا كالمكاتب والقاعات والمعامل والمكتبات ومراكز الترفيه والسكن .والظروف
المالية المحيطة والمتوقعة في المستقبل المرئي تتطلب تبنى سياسة مركزية ھذه الخدمات ،وربما يكون من
المناسب التفكير في إنشاء مجمع بحثي مركزي ضخم في مساحة قابلة للتوسع والتطوير ،مثل أرض الجامعة
بمنطقة سوبا ،يكون استخدام خدماته مشتركا ً بين الباحثين من كل الكليات بدل أن يكون لكل كلية خدماتھا البحثية
الخاصة بھا التي ستكون بالضرورة محدودة اإلمكانات ،كما سيكون فيھا تكرار غير ضروري لكثير من
الخدمات ،مما يشكل استخداما ً غير مرشد لموارد ھي في االساس محدودة وضئيلة.
سادســـا ً :التحكم البحثي -:

ابتعاد كلية الدراسات العليا عن البحوث التي تقع خارج نطاق درجات الدراسات العليا جعل الكلية تفتقد السيطرة
تماماًعلى مسيرة البحوث العلمية التي يضطلع بھا أساتذة الجامعة والتي يمكن ان تكون ھي في حد ذاتھا عبارة
عن مشاريع بحثية كبرى لألساتذة يستقطب لھا عدد من طالب الدراسات العليا للتسجيل تحتھا بھدف الحصول
على درجات علمية عليا .ونسبة للتداخل الكبير بين ھذه الجزئيات ،وانطالقا ً من ما نسعى إليه من نظرة مستقبلية
تقوم على أساس فلسف ٍة وسياسا ٍ
ت مركزية ،فربما يكون من المناسب جعل كلية الدراسات العليا أكثر تحكما ً َ◌ في
مسيرة البحث العلمي بشقيه ،بخاصة إذا تم إقرار سياسات وآليات االستقطاب المالي الداخلي والخارجي ،لتصبح
ھناك جھة واحدة تتفاوض مع الممولين باسم الجامعة ،وتمتلك خريطة كلية لمسيرة البحث العلمي والدراسات
العليا ،مما يجعل صورة الجامعة أفضل أمام مؤسسات التمويل الوطنية والعالمية.
سابعـــا ً :الدرجات العلمية -:
ليس ھناك ما يستدعي إعادة النظر في نوع الدرجات العلمية العليا التي ظلت تمنحھا الجامعة منذ إنشائھا،
والمشـتملة على الدبلوم والماجستير والدكتوراه .ولكن قد يالحظ أن ھناك تدنٍيا َ ملحوظا ً في مستويات ونوعية
تساھل مبدئي في شروط القبول،
المخرجات حاملة ھذه الدرجات .وربما يعود السبب وراء ذلك التدني إما الى
ٍ
أو ضع ٍ
ف في الخلفيات العلمية ،أو إشكاليا ٍ
ت علمية أو إدارية في اإلشراف .لھذا فربما يكون من المناسب
التفكيرفي وسائل وآليات تجعل ھذه الدرجات في متناول من يستحقونھا أو من ھم جديرون بھا فقط .ولتحقيق
ذلك يقتـرح أال يكـون ھنـاك تسجيل مبدئي ال للماجستير وال للدكتوراه .فبالنسبة لطالب الماجستير يقترح أن
يكون تسجيلھم للدبلوم حتى لحاملى الدبلوم أو بكالوريوس الشرف ،على أن ير َّفع للماجستير من يثبتون جدارتھم
البحثية أو الدراسية خالل عام من بداية تسجيلھم ويمنح الجميع درجة الدبلوم وبھذا يحصل بعضھم على درجتين
بينما يحصل البعض اآلخر على درجة الدبلوم فقط .
أما بالنسبة لطالب الدكتوراه فيقترح أن يكون تسجيلھم لدرجة ماجستير الفلسفة ) ( M.Philحتى لحاملى
 M.Sc.أو  M.Aعلى أن ير َّفع للدكتوراه من يثبتون جدارتھم البحثية خالل عام من بداية تسجيلھم ،ويمكن لھذا
الماجستير أن يكون بالبحث أو بالمقررات وال يجوز ھنا الحصول على درجتي ماجستير الفلسفة والدكتوراه.
وكل ذلك يتطلب تنظيما ً الئحيا ً جديداً يحدد شروط القبول وشروط منح الدرجات .
وھذا النظام المقترح يلغي بالضرورة النظام المزدوج )دبلوم/ماجستير( بكل ما أتى به من تعقيدات تمت
اإلشارة إليھا في صفحات سابقة ولكن ال يلغي نظام المقررات بل يتطلب أن يكون تصميم المناھج والمقررات
مبنيا ً على النوعية وليس على عدد المقررات .فالعمق والبعد المھني ھو الذي يجب أن يُستھدف في تقييم
المقررات وليس أعدادھا .
بجانب كل ھذا ھناك ضرورة عاجلة إلعادة النظر في الدرجات المتشابھة التي تمنح من جھتين مختلفتين داخل
الجامعة إلزالة االزدواجية ،إما باإللغاء أو بالوصول لصيغة تكاملية .واإلشارة ھنا للدرجات التي تمنحھا حاليا ً
كليات اآلداب والعلوم والتربية .
اما الدرجات الطبية السريرية وغير السريرية فإنّ بعضھا يحتاج إلى نقاش تفصيلي وإلى وقفات موضوعية
بسبب إشكاليات نابعة من المھام الموكلة بقرارات جمھورية إلى مجلس التخصصات الطبية ،وإشكاليات ناتجة
عن عدم اإلشارة إلى نوع التخصص في ما يمنح من شھادات .
 -4خاتمــة
إن َقدر جامعة الخرطوم أن تستمر في المستقبل المرئي في تحمل مسؤولية توفير نسبة عالية من فرص التدريب
الداخلي في مستوى الدراسات العليا لكن المنطق يقتضي أن يتم ذلك وفق فلسفة وسياسات محددة مستمدة من
طبيعة المخرجات المستھدفة لخدمة أغراض مرحلية نابعة من قراءة موضوعية لحاجة المجتمع والعلم ،ومدركة
لمتطلبات العولمة وما يرتبط بھا ويحركھا من نظام عالمي جديد ،وغير متصادمة مع طموحات اإلبداع العلمي
الفردي .إن التوازن الموضوعي بين ھذه الجوانب ھو الذي يمثل حجر األساس في ما سيوضع من فلسفة
وسياسات ،كما أن الظروف السياسية والمادية والتنظيمية والبشرية المتاحة ھي التي ستحدد في النھاية مدى
النجاح في تنفيذ ما سيوضع من فلسفة وسياسات .والعامل األساسي في كل ذلك ھو مدى االستقاللية اإلدارية
والمالية المتاح لكلية الدراسات العليا ،في وضعھا اإلداري الحالي ،أو تحت مظلة نائب مدير لشؤون الدراسات
العليا والبحث العلمي .فبدون ذلك االستقالل سيكون األمر حرثا ً في البحر.
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 .8أ.حسن بشير
رئيس المجلس السودانى للتخصصات الطبية
 .9البروفسور صالح يس
أشاد المشاركون بالورقة ورأى الكثيرون منھم أنھا وثيقة أساسية البد للمؤسسات األكاديمية من اإلطالع عليھا
ألن ماورد بھا من محاور ورؤى يعتبر أساسيا ً لكل المھتمين بقضايا الدراسات العليا والبحث العلمى وطالبوا
بان يتم نشرھا وتوزيعھا على نطاق اوسع .
أكد التداول الكثير من النقاط التى وردت بالورقة مع بعض اإلضافات التى نلخصھا فى اآلتى :
 أمن المشاركون على ضرورة وجود فلسفة تحكم الدراسات العليا بالجامعة يحددھا مجلس كلية الدراسات
العليا ،وأن ينص على ذلك فى النظام األساسى للكلية وأن تنبثق عن تلك الفلسفة سياسات تحكم نوعية البرامج
وأعداد القبول ووسائل االختيار وان تحكم تلك السياسات حاجة المجتمع والمؤسسات االكاديمية التى تحدد نوعية
المخرجات المستھدفة .
 تأكيد ان الحرية االكاديمية ضرورة اساسية لتطور الجامعة وأن تكون للجامعة االستقاللية االكاديمية
واإلدارية والمالية وأنه البد من االنعتاق من التحكم المالى باستنباط وسائل للتمويل.
 االھتمام بمقدرات الطالب اللغوية وخصوصا ً اللغة االنجليزية وذلك للتأكد من مقدرة طالب الدراسات العليا
من االستفادة من المراجع العلمية وتقترح أن تكون الكفاءة فى اللغة اإلنجليزية أحد شروط التسجيل ألى درجة
عليا ويمكن التحقق من ذلك بوضع متطلبات تحددھا الكلية .
 أن تسعى الكلية لمزيد من التجويد وذلك من خالل استحداث نظام للتقويم واالعتماد الداخلى والخارجى وفق
المعايير العالمية لتقويم البرامج والنظم وأن تواصل كلية الدراسات العليا السعى للتقويم الخارجى واالعتماد
بواسطة مؤسسات التقويم واالعتمادات االقليمية والعالمية ويقترح وضع خطة وجدول زمنى للتنفيذ .
 ضرورة تحديد مسئولية جامعة الخرطوم ودورھا فى التعاون مع الجامعات االخرى وخاصة الجامعات
الوالئية فى مجال التأھيل والدراسات العليا والبرامج التحتية المشتركة مشاركة فى ترسيخ األسس األكاديمية
الرصينة والبحث العلمى لتنمية تلك الجامعات والمجتمعات التى تخدمھا .
 التأكيد على ضرورة التنسيق مع إدارة البحث العلمى وتضمين بحوث الدراسات العليا فى خطة الجامعة
البحثية.

