
 

 1 

 

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 

تجربة الشهادة الثانوٌة العالمٌة   
 بجامعة إفرٌمٌا العالمٌة

وتطورها ((     –نشأتها  -)) تارٌخها          

 

:                                              ادأعد  

د/ عبد الوهاب دفع هللا علً الٌاس    

 مدٌر المركز االسالمً االفرٌمً

 االمٌن العام للشهادة الثانوٌة العالمٌة 

 

 

 

م 1025ر سبتم  

 

 

والصالة والسالم علً أشرف االنبٌاء والمرسلٌن سٌدنا دمحم صلً هللا علٌه وسلم وعلً آله          

                                                             وأصحابه أجمعٌن . 

 الشهادة الثانوٌة العالمٌة

وتطورها (( –نشأتها  -)) تارٌخها    
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ول ثانوٌة  العالمٌة كانت حلماً تاق لتحمٌمه الكثٌرون من رواد الفكر والتعلٌم فً الدلالشهادة ا -

، وظلت المحاوالت الجادة والمستمرة تتوالً حتً وجدت الفكرة  العربٌة واالسالمٌة

، ولٌست بحسابات الوصول إلً  طرٌمها الً التطبٌك وأستغرق ذلن زهاء لرنٌن من الزمان

بكثٌرة إذ لم تتولف المدارس العربٌة واالسالمٌة فً أفرٌمٌا ودول العالم المختلفة الهدف 

التفكٌر فً مجلس موحد إلمتحانات ، اال أن  راكز والجامعات بطالبهاوظلت ترفد الم

أن كتب له هللا النجاح  لًالمدارس العربٌة واإلسالمٌة ظل هاجساً ٌُورق ذلن النفر إ

 والتوفٌك .

 ونحن فً هذه المحاولة نعرض تارٌخاً لهذه المجهودات الممدرة ، تسلسالً وتطوراً .

 (2)ٌة الدولٌة : المجلس العالمً ألمتحانات الشهادة العربٌة االسالم -

 مدارس العربٌة واالسالمٌة ، وإنشئهً إحدي المحاوالت التً تمت لعمل شهادة عالمٌة لل

الذي أسس  ((  مجلس ٌسمً )) المجلس العالمً ألمتحانات المدارس العربٌة واالسالمٌة

فً المملكة العربٌة السعودٌة ، وفد كان للسودان بصمات كبرى فً هذا المشروع الذى بدأ 

فً أوائل الثمانٌنات وتكونت له لجنة فنٌة سودانٌة لوضع األسس والمواعد التً بموجبها 

 تموم هذه الشهادة العالمٌة .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لمى إلمتحانات الشهادة العربٌة االسالمٌة ٌوسف الخلٌفة أبوبكر، المجلس العا (2)

المستمبل،التعلٌم عن بعد،جامعة أفرٌمٌا العالمٌة إصدارة -الحاضر-الدولٌة الماضى

 م1002(، أبرٌل 2كلٌة التربٌة رلم)

 

 

 

 تكونت اللجنة الفنٌة من :  -

/ عبد الرحمن العبٌد الذي كان مدٌراً للمبول فً ذلن  / جامعة الخرطوم : ٌمثلها االستاذ2

 الولت 

 / جامعة أم درمان اإلسالمٌة : ٌمثلها المرحوم الدكتور / أحمد التجانً عمر . 1

 / وزارة التربٌة والتعلٌم : ٌمثلها االستاذ / حسن سر الختم سكرتٌر إمتحانات السودان 3

 / معهد الخرطوم الدولً للغة العربٌة : ٌمثله الدكتور / ٌوسف الخلٌفة أبو بكر . 2

وهذا المجلس أسس فً المملكة العربٌة السعودٌة كواحد من أنشطة اإلتحاد العالمً 

صل ونائبه الدكتور / للمدارس العربٌة واالسالمٌة الدولٌة الذي كان ٌرأسه األمٌر / دمحم الفٌ

 أمٌنها العام الدكتور / دمحم الشاوى و توفٌك الشاوى 

رعاٌة جامعة دمحم بن سعود االسالمٌة فً الرٌاض عندما كان  بدأ هذا المشروع تحت  -

مدٌرها الدكتور / عبد هللا بن عبد المحسن التركى : تبنت تلن الجامعة هذا المشروع ووجه 

لهذه االجتماعات تكون  الدكتور / التركى الدعوة لعدد من الهٌئات والجامعات وبعد عدد من
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در الشهادة مجلس ُسمى )) المجلس العالمى إلمتحانات المدارس العربٌة واالسالمٌة (( وص

 عن ذلن دلٌل للمجلس ولوائحه .

أسهم فً تاسٌس هذا المجلس ودعمه عدد من المؤسسات الدولٌة ولفٌف من الجامعات              
 األسالمٌة . 

االسالمٌة فمد لررت إحتضان المجلس لٌكون تحت إشرافها تمدٌراً منها أما رابطه الجامعات 
ً بأن جامعة إفرٌمٌا العالمٌة عضو فً تلن الرابطة . كما أصدر مؤتمر وزراء  لرسالته علما

 الخارجٌة االسالمً عدداً من المرارات ٌدعو الدول االسالمٌة لمعاونة ودعم هذا  المشروع . 

 تكون هذه الشهادة عالمٌة وأن ٌكون السودان هو الممر لهذه الشهادة  أن وكانت الفكرة           
 (2).بالنسبة ) لجنوب شرق أسٌا (  )فً إفرٌمٌا ( ( وأن تكون باكستان هً الممر لهذه الشهادة 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2( المرجع نفسه ص 2)

 

  م إنعمدت ندوة )) التعلٌم االسالمً فً إفرٌمٌا (( عمدها المركز االسالمً 2811وفً العام
)) ولد أبدى المشاركون فً  نصهاالفرٌمً فً الخرطوم ولدأوردت فى بٌانها الختامى ما
واالسالمٌة واألفرٌمٌة والمؤسسات الندوة تمدٌرهم للجهود التً تموم بها  الحكومات العربٌة 

األسالمٌة العاملة فً مجال التعلٌم العربى االسالمى فً إفرٌمٌا كما تشٌد الندوة بالمبادرة 
دفه للمجلس العالمى لالمتحانات الذي جعل ه رابطة الجامعات األسالمٌة لتبنٌها الطٌبة ل

 (1)األول تطوٌر التعلٌم العربً اإلسالمً وتوحٌد الشهادات . 

       المدرسٌة النهائٌة وجاءت كما  الشهادات  توحٌد( ب2ما اوصت الندوة التوصٌة رلم )ك

المتوسطة  وصى الندوة بالسعى لتوحٌد الشهادات المدرسٌة النهائٌة فً مرحلتٌلً )) ت

 (3)والثانوٌة وما ٌستبتع ذلن من توحٌد اإلمتحانات فً هاتٌن الشهادتٌن ( 

        ًمن ذلن كله إٌجاد شهادة موحدة للمدارس العربٌة واالسالمٌة ، وأن  والهدف االساس
تكون عالمٌة بغٌة تطور التعلٌم العربً اإلسالمً فً  مناحٌه المختلفة ، مناهجه ، تأهٌل 
وتدرٌب المعلمٌن ، نظم االمتحانات ، ومن ثم تطوٌر العملٌة التعلٌمٌة لاطبة بغٌة نشر 

 رتماء بمؤسسات التعلٌم العربً األسالمًالثمافة العربٌة اإلسالمٌة واأل
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عبد الرحٌم علً دمحم ، عبدالمٌوم عبد الحلٌم الحسن ، ندوة التعلٌم االسالمً فى أفرٌمٌا ،  (1)

 285ص م  2881( 22إصدارة رلم ) –مركز البحوث والترجمة 

 112المرجع نفسه ص  (3)

 

 

 

 تولف المشروع :  -

سار المشروع  سٌراً حمٌداً الً نهاٌة الثمنٌانات حتً تولف لظروف الحرب                 

األمر ظل  ن العرالٌة الكوٌتٌة رغم المحاوالت الكثٌرة من هنا وهنان لتنشٌط المشروع إال أ

مكتب إمتحانات  ن ٌموم بها مندوبوالتً كا والزٌارات كذلن إال من بعض االتصاالت

السودان تبنى هذا  لً السودان أكثر من مرة بحكم أن إ المدارس العربٌة واالسالمٌة

ً ألنالمشروع من النا ٌوؤل هذا المشروع الً جامعة إفرٌمٌا  حٌة الفنٌة ، ولد لدم إلترحا

 العالمٌة 

 تحول المشروع إلً جامعة إفرٌمٌا العالمٌة :  -
تتبنى جامعة  مع بداٌة التسعٌنٌات من المرن الماضى ، بُذلت الجهود لكى                

إفرٌمٌا العالمٌة المشروع عبر مكتب إمتحانات المدارس االسالمٌة العربٌة االسالمٌة الدولٌة 

ببناء مبنً جوار الجامعة بأسم )) معهد الدراسات التكمٌلٌة والتعلٌم المفتوح (( تابع لألتحاد 

امعة إفرٌمٌا الذي ٌرأسه األمٌر دمحم الفٌصل ، ولد توفرت له كافة المعٌنات وأصبحت ج

 (2)العلمٌة راعٌة للشهادة الثانوٌة العالمٌة وبالفعل تم تولٌع إتفالٌة بذلن . 

 جامعة إفرٌمٌا العالمٌة والشهادة الثانوٌة العالمٌة : 

بدأت الجامعة فً جمع االرث التارٌخً  للشهادة ، وتبنت كل المجهودات التً بُذلت من            

ادة الثانوٌة العالمٌة ونشرها فً إفرٌمٌا ، فمرر المجلس العلمً للجامعة لبل ، ثم تبنت تاسٌس الشه

 م بإصدار النظام االساسً للشهادة الثانوٌة العالمٌة . 2888فبراٌر  21-30/88/21فً إجتماعه 

م بعضوٌة عدد من المنظمات العاملة فً 2888وُعمد أول إجتماع لمجلس الشهادة فً نوفمبر    

راء فً مجال التعلٌم والمركز المومً للمناهج بالسودان واالدارة العامة مجال التعلٌم وخب

 (1إلمتحانات السودان وممثل من وزارة التعلٌم العالى السودانً . )

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٌوسف الخلٌفة أبوبكر  * مجلة  المركز االسالمً االفرٌمً  (2)

 دمحم الفاتح كمال الدٌن . الشهادة الثانوٌه العالمٌة . المركز االسالمً االفرٌمً  (1)
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  -األهداف : 
 / نشر اللغة العربٌة والثمافة األسالمٌة واالرتماء بُموسسات التعلٌم العربى االسالمى .2

/ توجٌه مناهج التعلٌم العام وتطوٌر نظمه فً إفرٌمٌا ، وبمٌة انحاء العالم وتشجٌع األهتمام باللغة 1

 العربٌة والثمافة االسالمٌة .

/ توافر فرص التاهٌل األكادٌمً للشباب لتمكٌنهم من مواصلة الدارسة واللتحاق بالجامعات 3

لى هذه الشهادة فً دولهم وذلن بمنح الشهادة والمشاركة الفاعلة فً تنمٌة مجتمعاتهم وتوظٌف حام

 . الثانوٌة العالمٌة فً المسالٌن العلمى واألدبً تسمى الشهادة الثانوٌة العالمٌة 

 ولد إتخذ مجلس الشهادة وسائل لتحمٌك هذه  األهداف منها : 

الثانوٌة  / منح شهادة ثانوٌة عالمٌة فً كافة التخصصات النظرٌة والتطبٌمٌة تُسمى )) الشهادة2

 العالمٌة . 

 / إصدار وطباعة ونشر المنهجٌة للدارسٌن . 1

 وصدر فً ذلن دلٌل ٌُبٌن شروط الجلوس لها وشروط منح هذه الشهادة . 

هذا المجلس مفردات ممررات هذه الشهادة فً المواد التالٌة : ) اللغة العربٌة ، والتربٌة  واجاز

اإلسالمٌة ، اللغة العربٌة تخصص ، والتربٌة اإلسالمٌة تخصص ، الرٌاضٌات األولٌة . 

والمتخصصة ، واللغة اإلنجلٌزٌة ، والفٌزٌاء ، والكٌمٌاء ، واألحٌاء ، والدراسات البٌئٌة ، 

رافٌا ، والتارٌخ ، واألدب اإلنجلٌزي ،  اللغة الفرنسٌة ، واألدب الفرنسً ، واالحصاء ، والجغ

 (2)واإلدارة العامة ، وااللتصاد ( . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (15)المرجع نفسه  (2)

كما أجاز الئحة إمتحانات الشهادة ، وأجٌزت هذه المناهج فً المركز المومً           

للمناهج فً السودان وإعترفت وزارة التربٌة السودانٌة بها كشهادة تعادل الشهادة الثانوٌة 

السودانٌة وأستكتب االساتذه المختصون فً المواد المختلفة ، وكتب فً هذه الشهادة أكثر 

وصارت الشهادة كلٌة التربٌة بوضعها الجدٌد  أنشئتم 1003فً العام ( ممرراً و21من )

الثانوٌة العالمٌة لسماً من ألسام كلٌة التربٌة وعندما أعٌد المركز اإلسالمً مرة أخري فً 

 م تحول لسم الشهادة إلً المركز اإلسالمً اإلفرٌمً .  1020العام 
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 اإلعتراف بالشهادة الثانوٌة: -

مثالً فً مؤسساته التعلٌمٌة التربوٌة ساهم بفعالٌة فً إبراز هذه م السودان دولة الممر

ً حمك آمال كثٌر من أبناء المسلمٌن  الشهادة وظهورها لحٌز الوجود حتى أصبحت والعا

وهذه الخطوات الجادة جاءت باإلعتراف بالشهادة الثانوٌة العالمٌة وأنها تعادل الشهادة 

وممرراتها وطرٌمة إجراء اإلمتحانات والتصحٌح  الثانوٌة السودانٌة من حٌث مناهجها

والمعاٌرة وفماً لمنهج الشهادة السودانٌة ، حٌث أن إدراة إمتحانات السودان بوزاررة التعلٌم 

تمها ومن ثم تعرض اراجعها وتضع علٌها خٌجة وتالعام السودانٌة هً التً تصادق النت

ٌمثل أعلى هٌاكل الشهادة إذ أن رئٌسة  على مجلس الشهادة الثانوٌة العالمٌة إلجازتها وهو

مدٌر الجامعة وممرره األمٌن العام  للشهادة  مدٌر المركز اإلسالمً وممثالً فٌه وزارة 

، وإدارة التموٌم والمبول التعلٌم العام وسكرتارٌة إمتحانات السودان ، ووزارة التعلٌم العالً 

لتربٌة والتعلٌم من داخل وخارج والمركز المومً للمناهج السودانً وعدد من خبراء ا

( كما هو Boardٌمثل )مجلس( إي بمصطلح العصر )بورد()جامعة إفرٌمٌا العالمٌة وهو 

 . معلوم لدى كثٌر من الشهادات العالمٌة التً تصدر فً عدد من بلدان العالم لاطبة

وزارة التربٌة والتعلٌم العام بالشهادة الثانوٌة العالمٌة ومعادلتها للشهادة  وإلعتراف

نوٌة السودانٌة تضع سكرتارٌة إمتحانات السودان خاتمها على الشهادة بعد إستخراجها الثا

دانٌة وهذا ماٌجعلها أكثر صالحٌة ووفماً لذلن نجد طرٌمها الشهادة الثانوٌة السو بأنها تعادل

الخارجٌة السودانٌة وممبول فً عدد من مؤسسات التعلٌم العالً السودانً للثوثٌك فً 

  وغٌره من دول العالم.

 

  -من الشهادة الثانوٌة العالمٌة :  االطالب الذٌن إستفادو -

وإستفاد من هذه الشهادة نفر كثٌر كانوا ٌحملون شهادات عربٌة لم تعترف بها           

 ً جدٌداً لهم بعد أن ظلوا ٌراوحون مكانهم فً العمل فمنحتهم  دولهم فكانت هذه الشهادة فتحا

 هذه الشهادة وضعاً أفضل فً عملهم .

وتأهل بهذه الشهادة عدد من الطالب فً جامعات مثل جامعة الملن دمحم بن سعود فً 

الممملكة العربٌة السعودٌة ، وجامعة الملن فٌصل بأنجمٌنا فً تشاد والجامعات السودانٌة 

، وثٌكا فً كٌنٌا ، وجمٌع الجامعات الجامعات الصومالٌة ، وجامعة زنجبار وعدد من 

 لجامعة إفرٌمٌا العالمٌة ، والجامعة االسالمٌة بمالٌزٌا .المنتسبة 

ً للمبول بها أو ماٌعادلها وذلن منذ  ولد أتخذت جامعة أفرٌمٌا الشهادة الثانوٌة العالمٌة أساسا

 (2)م . 1023العام 

 -االمتحانات :  المراكز وبداٌة -
م فً 1003ولد جلس الطالب لهذه الشهادة فً أول إمتحان عمد لها فً فبراٌر         -

( طالب 1كز الخرطوم )مٌنا حٌث بلغ عدد الجالسٌن فً مرمركزٌن هما الخرطوم وإنج

( طالب ثم تزاٌد عدد مراكز الشهادة حتً بلغ أكثر من 2وفً مركز إنجمٌنا )

طالباً وطالبة  2315م جلس لهذه الشهادة عدد  1022بر سبتمً عشرٌن مركزاً حتخمس ٍو

. 
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 11المرجع نفسه ص  (2)

 

 

 

 

 

 

 

 (2)تفاصٌل المراكز علً النحو األتً :  -
 

 المركز الدولة م

 الخرطوم السودان 2

 ادٌس أبابا ، شاشامنً، جكجكا ، ولدٌا ، روبً بالً ، لوغٌة أثٌوبٌا 1

 هرحٌسا ، بوصاصو ، جالكعٌوممدٌشو ، بٌدوا ، برن  الصومال 3

 نٌروبً  ، داداب كٌنٌا 2

 إنجمٌنا ،  وابشً تشاد 5

 داكار ، جٌس السنغال 1

 باماكو مالً 2

 بوبوجالسو بوركٌنا فاسو 1

 كوناكري غٌنٌا كوناكري 8

 دبً االمارات  20

المملكة العربٌة  22

 السعودٌة

 مكة المكرمة 

 أبٌدجان  ساحل العاج  21

 كمباال ٌوغندا 23

 ٌاوندى الكامٌرون  22

 كنشاسا الكنغو  25

 زنجبار تنزانٌا 21

 نٌامً النٌجر  22
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_______________________________________________________

______ 

لسم الشهادة الثانوٌة  –إدارة التعلٌم  –من المركز االسالمً اإلفرٌمً  صدارات إ (2)

 م .1022العالمٌة 

 

  -م : 1022م الً 1003الدول التً جلس طالبها للشهادة الثانوٌة العالمٌة منذ العام  -

 اثٌوبٌا  الهند  برٌطانٌا  العراق  ارترٌا 

 بورندى فرنسا  إٌران  تونس كٌنٌا 

 اإلمارات  مورٌتانٌا  النٌجر نٌبال  الصومال 

 بنٌن  إٌطالٌا الكنغو الدٌمغراطٌة  البحرٌن  جزر الممر 

 غامبٌا  غانا  الدنمارن  الٌمن  السنغال 

 تركٌا  الكمرون  زامبٌا  أزربٌجان  جٌبوتً 

 بنغالدٌش الصٌن  تشاد  موزمبٌك ٌانمار

 فلسطٌن النروٌج الجزائر  مالً  إفرٌمٌا الوسطً

 بوركٌنا فاسو  أمرٌكا  جنوب إفرٌمٌا سورٌا  تنزانٌا 

    نجٌرٌا  غٌنٌا كوناكري

 دولة .   22 الدول   حٌث بلغ إجمالً عدد               

 (2) -م  :1003الناجحون فً هذه الشهادة منذ بداٌتها فً فبراٌر 

 الناجحون الجالسون الدورة م

 2 20 1003فبراٌر  2

 25 18 1003ٌولٌو  1

 3 52 1002فبراٌر  3

 31 83 1002ٌولٌو  2

 23 288 1005فبراٌر  5

 222 311 1005ٌولٌو  1
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 21 115 1001فبراٌر  2

 51 232 1001ٌولٌو  1

 21 221 1002فبراٌر  8

 51 111 1002ٌولٌو  20

 218 335 1001فبراٌر  22

 205 122 1001أغسطس  21

 52 322 1008فبراٌر  23

 150 221 1008أغسطس  22

 118 103 1020فبراٌر  25

 103 2012 1020سبتمبر  21

 302 221 م1022مارس 22

 252 2052 م1022سبتمبر 21

 321 121 م1021مارس 28

 508 2012 م1021سبتمبر 10

 301 2212 م1023مارس 12

 358 2202 م1023سبتمبر 11

 221 2222 م1022مارس 13

 200 2315 م1022سبتمبر 12

 5552 23122 الجمله 

_____________________ 

 المرجع السابك .(2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ساهمت فً دعم الشهادة الثانوٌة العالمٌةالجهات التً  

واجه تحدٌات عدٌدة ولكن بفضل هللا ثم مجهودات بزلها كثٌر من   عوإن هذا المشر           

 ثٌثه نحو غاٌاته  والٌزال االطرادالمؤسسات ذات الصلة أدي الً بزوق شمس ، بل سار بخطً ح

نحو التطور وأفاق المستمبل تحدو أفكار المائمٌن علً أمره . ولعلنا نذكر بعض من  ٌتوالً والسعى

 تلن الجهات التً ساهمت فً دعم المشروع فً مختلف المناحى :
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 ًً ً ، االتحاد العالمً للمدارس العربٌة : المجموعاات االولً صاح أوالً بة الفكرة التً ذكرتها سابما

بن سعود االسالمٌة بالرٌاض ، جامعة إم درمان  دمحملسعودٌة ، جامعة االسالمٌة ، بالمملكة العربٌة ا

االسالمٌة ، وزارة التربٌة والتعلٌم السودانٌة ، معهد الخرطوم الدولً للغة العربٌة ، جامعة 

 الخرطوم ، المركز االسالمً االفرٌمً ، جامعة إفرٌمٌا العالمٌة

لعربٌة و االسالمٌة ، لم االسالمً ، إتحاد الجامعات اثانٌاً : منظمة المؤتمر االسالمً ، رابطة العا

الخٌرٌة الندوة العالمٌة للشباب االسالمً ، منظمة الدعوة االسالمٌة ، وذلن بالتوجٌه  جمعٌة إلرأ

 برعاٌة الشهادة أو الدعم المعنوى والمادي أو الرعاٌة المباشرة .

ً : الدول التً أنشئت فٌها مراكز للشهادة وذلن  جراء األمتحانات وإلامة المراكز إل السماحبثالثا

 ادة ، والجامعات ذات الصلة بتلن الدولهواالعتراف بالش

رٌجً جامعة إفرٌمٌا العالمٌة من م وخ 2810المركز االسالمً االفرٌمً منذ العام  رابعاَ : خرٌجو

 ف علٌهاكان لهم الدور الواضح فً التروٌج للشهادة وتبنً المراكز بدولهم واالشراالذٌن 

 

 

 

 

 

 

 

 خاتمة

ة ، وإنشاء إن فكرة مشروع الشهادة الثانوٌة العالمٌة بدأت لتوحٌد الشهادات العربٌة واالسالمٌ

إنفاذ الشهادة الثانوٌة العالمٌة بوضعها الحالً حمك كثٌراً من تلن االهداف  مجلس موحد لذلن إال أن

ٌد لدواوٌن ولذلن ٌحتاج أمرها الً مز، بل كسر طوق المشمة والتتطٌر الذي ظل حبٌس الملمات وا

 هات التً تحتاج للمشروع السٌما أنوالتنسٌك المستمر بٌن جمٌع المؤسسات والج  التطوٌرمن 

 ذراع الشهادة الثانوٌة فً شرق أسٌا الٌزال فكرة . 

ثٌراً الفرٌده ، والذي زاحمت به كلنجاح الذي حممته هذه التجربة المثمره  وومن ثم فأن ا           

ٌحتاج الً التطوٌر ومزٌد من التروٌج البكالورٌا من  شهادات العالم العرٌمه مثل أكسفورد و

 .التكنلوجٌا الحدٌثة  أفاق  إرتٌاد واالعتراف و
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عالم العربً واالسالمً ٌستطٌع أن إن كثٌراً من الفالد التربوي فً شتى أنحاء ال                   

هادة ، وهذا ماحممته الشهادة فً الفتره الماضٌة من حٌث إتاحة الفرصة ٌجد له مخرجاً عبر هذه الش

لمجموعات حلمات التعلٌم االصلً العربً االسالمً ، وحفظه المرآن الكرٌم ، والذٌن لم ٌتمكنوا من 

 الحصول علً شهادة تساعدهم فً نموهم العملً والعلمً .

 ممامٌة ساهم فً نشر الثمافة العربٌة االسالمٌة ، الشن أن مشروع الشهادة الثانوٌة العال            

نتشرة فً مختلف الدول والمجتمعات علً مٌعٌن علً الربط الوجدانً لمرتادٌها عبر مراكزها ال

 إختالف ثمافاتهم المحلٌة واإلستعمارٌة .

 

 

 

 

 

 

 

 توصٌات

  -وبعد تناولنا لمراحل التارٌخ ، النشأة   والتطور  نوصى باألتى :

/ التوسع فً زٌادة مراكز إمتحانات الشهادة وتغطٌة لدر كبٌر من أنحاء العالم المختلفة خاصة 2

 شرق آسٌا .

 الشهادة بمؤسساتها وتطوٌرها  ماللٌةت/ السعى الس1

/ تنمٌح وتطوٌر المناهج بما ٌتناسب مع الدارسٌن من مختلف المارات مع التركٌز علً ماهو 3

 مشترن وعالمً .

العاملة فً مجاالت  المستمر بٌن المؤسسات التعلٌمٌة العربٌة واالسالمٌة والمنظمات / التنسٌك2

 ٌل والتدرٌب األكادٌمً والجامعات لإلستفادة من الشهادة وتطوٌرها ودعمها .الدعوة والتأه

بالشهادة من الجامعات والكلٌات والمعاهد العالمٌة العربٌة  االعتراف/ السعى لمزٌد من 5

 وغٌرها .  واالسالمٌة

/ تطوٌر نظم اإللتحاق واإلمتحانات للشهادة الثانوٌة العالمٌة ، واإلستفادة من تكنولوجٌا التعلٌم 1

 الحدٌثه واإلتصال وبث البرامج عن بعد .
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 (:2ملحك )

من وزارة  وثٌمة اإلعتراف بالشهادة الثانوٌة  -

 .التربٌة والتعلٌم السودانٌة
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 (:2ملحك )

من وزارة  وثٌمة اإلعتراف بالشهادة الثانوٌة -

 . التعلٌم العالً والبحث العلمً
 


