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NextGen Project URL Project Team Members

Objectives - Outputs - Outcomes
Project objectives (Why we need this Project?) Project Outputs Project Outcomes

Detailed Information
The text under this heading should translated the solution: approach strategy above into the work we will do through the project. while in the table below, describe the planned intervention of the project and explain why 
those interventions are best suited to achieve the intended results, linking them to the SDGs targets indicated above.

Describe how the solution/s will work with partners to achieve results and briefly map what other stakeholders and initiatives are doing to address the issue/problem.

Please provide links to the products and services described before (Drive folder, website, videos, etc.)

Describe how the project will relevant national systems and specify the transition arrangement to sustain and/or scale-up results, as relevant.

Briefly describe the overall development challenge and the expected results of the proposed solution/s

1- is a

Describe the problem/the issue/the challenge that the project seeks to address and how it is relevant to the existing priorities

Explain the detailed practical steps for the proposed solutions to address the problem described above. Identify the approach that has been selected, with a clear rationale backed by credible evidence, integrating gender 
concerns into the approached. Identify what knowledge, good practices and lessons learned (including from evaluation) have informed the analysis of available choices and the selected strategy.

Specify the key risks that can threaten the achievement of results through the chosen strategy and the assumptions on which the project results depend. Describe how project risks will be mitigated.

Risk/Challenge Description Mitigation Plan

Date NOW B17 March 2020

Project Activities Activity 
Responsible

Activity Financing
Activity 

Wight Activity Start Date Activity End Date
% of Compellation

Evidence Notes Activity 
No.

Perio
d

Supposed 
Situation

Current 
Situation

Supposed 
Achievement

Financial Report

Budget Expenses From 
Activity

From 
Project

From 
Activity

From 
Project

Budget Expenses % of 
Expenses

Remaining % of 
Remaining

1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6

Total % of the total project accomplishing 0.00% 0 % of total supposed compellation % of 
the project 0.00% ( -  )              ( -  )          

% of actual compellation of the project, from the required % up to date



إسم المشروعالمعلومات االساسیة للمشروع  مشروع تدریب المعلمین علي انظمة التعلیم االكتروني  مدیر المشروع/المالك عاطف سعد عبدالمولي 

التواریخ البدایة Friday, January 03, 2020 ھاتف المدیر 917819900
النھایة 30/03/2020 البرید االلكتروني للمدیر tfsaad2@gmail.com 

میزانیة المشروع (بالدوالر أالمریكي) بلد اإلقامة السودان 
الداعمین للمشروع اشراق افریقیا لتكنلوجیا التعلیم / شركة اسكاي  

ورث للتكنلوجیا 

المدینة/ المدن المستھدفة ام درمان 

NextGen رابط المشروع في
https://sudannextgen.com/add-
listing/edit/23002/

أفراد فریق المشروع عاطف سعد ، اماني عبدهللا ،ماریا قمر الدین ،رحمة احمد الشیخ ، بھاء الدین عباس ، مصطفي صیام 

األھداف - المخرجات - النتائج
مخرجات المشروع أھداف المشروع (ما ھي اھمیة ھذا المشروع؟) نتائج المشروع

تدریب وتاھیل معلمي مرحلة االساس ، رفع مستوي مھارة المعلم في استخدام السبورة االكتروني ، تعلیم االساتذة كیفیة انشاء المحتوي التعلیمي التفاعلي ، رفع كفاء المعلم في استخدام مھارات قوقل للتعلیم 
صناعة محتوي التعلیم التفاعلي  التفاعل االیجابي والتعاون من قبل ادارة التعلیم بالمحلیات 

استخدام تطبیقات قوقل التعلیمیة في الفصل  الروح  المعنویة وتقدیم المقترحات من معلمي مرحلة االساس 

التدریب علي استخدام الكمبیوتر واالنترنت  مساھمة شركة سكاي ورث وشركة اشرق افریقیا لتكنلوجیا التعلیم في عملیة تدریب المعلمین 

تاھیل مركز تدریب المعلمین بمحلیة ام درمان  تھیئة بیئة التدریب والقاعات والمعامل بمركز تدریب. المعلمین بمحلیة ام درمان 

تفاصیل اكثر عن المشروع
 كیف یمكننا تطبیق االستراتیجیة المذكورة اعاله؟ الرجاء اضافة خطة تنفیذ المشروع مع شرح اھمیة خطوات ھذه الخطة لتحقیق النتائج المرجّوة ، وربطھا بأھداف التنمیة المستدامة المشار إلیھا أعاله.

من خالل التواصل مع شركات الخاصة العاملة في التنمیة التعلیمیة تم التوصل التفاق بتدریب عدد 3000 معلم علي عدة مراحل تحت بند المسئولیة االجتماعیة تحت اشراف ادارات العلیم بالمحلیات بوالیة الخرطوم حیث یتم تدریب 30 معلم كمدربین یتم االستعانة بھم في التدریب علي المستوي االستراتیجي البعید علي ان یتم صیانة االجھزة والكمبیوترات والقاعات بمركز تدریب المعلمین بمحلیة ام درمان باعتباره المركز االساسي للتدریب بوالیة الخرطوم 

 كیف یمكن التعاون مع شركاء لتنفیذ الخطة اعاله؟ وما الذي یقوم بھ اصحاب المصالح و المبادرات االخرى لمعالجة المشكلة/القضیة؟ 

تم االتفاق مع شركتي اسكاي ورث التكنلوجیا واشراق افریقیا لتكنلوجیا التعلیم المالك لتطبیق منت الذي یحوي جمیع المنھج السوداني االكتروني تحت بند المسؤلیة االجتماعیة للشركات بعد توفیر المركز التدریبي والموقع المناسب واالقرب للمعلمین  

صف أي مخرجات اضافیة ستنتج من الحل / الحلول المذكورة اعاله (على سبیل المثال ، المنشورات وقواعد البیانات وغیرھا) وكیفیة استفادة االخرین من ادوات المعرفة والدروس الناتجة.

تاھیل مركز تدریب المعلمین ، تعاون شركات التكنلوجیا التعلیمیة مع المجتمع صناعة محتوي تعلیمي خاص بالمعلمین 

Google Drive ,موقع الكتروني, فیدیوھات, الخ) الرجاء اضافة اي روابط اضافیة للمشروع ( ملف 

.صف العالقة بین المشروع والنظم الوطنیة وحدد ترتیب خطوات التنفیذ للحفاظ على أو توسیع نطاق النتائج

المبادرة تتعاون وتنسق مع ادارات التعلیم بالوحدات االداریة بوالیة الخرطوم . تتعاون المبادرة مع كلیة التربیة بجامعة الخرطوم وكلیة الحاسب وتقانة المعلومات بجامعة. امدرمان االسالمیة 

 بإیجاز قم بوصف تحدي التنمیة الكلي و النتائج المرجوة من الحل المقترح

من اھم احتیاجات الفترة االنتقالیة ھي االرتقاء بالمعلمین والمناھج والمدارس وتدریب المعلمین ھو االولویة التي تحقق الغایة من الوصول الي مستوي عالي من التنمیة في المرحلة الحالیة من التغیر في السودان  

قم بوصف القضیة/التحدي الذي یھدف المشروع الیجاد حل لھ و ارتباطھ باألولویات الموجودة

تدریب المعلمین علي استخدام التكنلوجیا التعلیمیة لسد النقص في الكتاب المدرسي والمعلمین 

اشرح الخطوات العملیة المفصلة للحلول المقترحة لمعالجة المشكلة الموضحة أعاله. حدد النھج الذي تم اختیاره ، مع مبرر واضح مدعوم بأدلة موثوقة. حدد ما ھي المعرفة والممارسات الجیدة والدروس المستفادة (بما في ذلك التقییم) من الخطوات المذكورة واالستراتیجیة المختارة.

تدریب المعلمین علي تطبیق تكنلوجیا التعلیم االكتروني في المدارس ، التعلم علي صناعة المحتوي التعلیمي التفاعلي 

 حدد المخاطر الرئیسیة التي یمكنھا تھدید اإلنجازات للنتائج عبر اإلستراتیجیة المختارة و اإلفتراضات التي تعتمد علیھا نتائج المشروع. اوصف كیف سیتم تخفیف مخاطر المشروع.

الوصف التحدي/ المخاطر خطة التخفیف

مركز تدریب  انشاء مركز متطور لتدریب للمعلمین  تعاون مع مركز تدریب المعلمین بمحلیة ام درمان 

اجھزة الكترونیة وتجھیز قاعات  كمبیوترات ، بروجكتر ، سبورة الكترونیة ، اجھزة تابلت شراء وصیانة عدد 20 جھاز كمبیوتر بالمركز 

تاھیل متدربین متخصصین بالتعلیم االكتروني  تدریب عدد 30 معلم كمدربین  تدریب معلمي مرحلة االساس 

اعداد مناھج للتدریب علي التعلیم االكتروني  منھج مختص بصناعة المحتوي  تم التعاون مع شركة اشرق لتنكلوجیا التعلیم 

تحفیز المعلمین مادیا  مبلغ 20 دوالر  للمعلم الواحد كحافز واستخراج الشھادات  دعم مباشر 

التاریخ اآلن B17 March 2020

نشاطات المشروع  مسؤولیات 
النشاط

تمویل النشاط
نسبة 
النشاط تاریخ بدایة النشاط تاریخ نھایة 

النشاط
 اإلكتمال %

اإلثباتات مالحظات رقم النشاط المدة الوضع 
المتوقع

الوضع 
الحالي

اإلنجاز المتوقع التقریر المالي

المیزانیة المنصرفات
من النشاط من المشروع من النشاط

من 
المشروع

المیزانیة المنصرفات النسبة من 
المنصرفات

المتبقي النسبة من المتبقي

1 شراء عدد 20 ماوس وعدد 20 كیبورد ،شراء واي فاي ، كھرباء ، خدمات 
نظافة 

( 750)     ( -  )      Saturday, October 03, 2020 30/3/20
20

0 50 االتفقات والتزام شركة سكاي ورث وتقدیم نسبة كدعم وخصم %50 1 5 تنفیذ الدورة اتفاق مبدئ  35 0
2 دفع رسوم التدریب مع شركة سكاي ورث  ( 250)     ( -  )      15/3/2020 0 36 2 15 اتفاق نھائي حجز مكان الدورة 100 0
3 ترحیل المدربین  ( 200)     ( -  )      15/3/2020 0 12 3 0
4 دعم وتحفیز المعلمین  ( 350)     ( -  )      30/3/2020 0 20 4 0
5 میزانیة اداریة  ( 250)     ( 100)     80 Friday, January 03, 2020 40 40 5 0
6 6 0

الكلي ( 1,800)  ( 100)     8000% %15800.00  نسبة اإلكتمال الكلي للمشروع 20  النسبة الحالیة من نسبة اإلكتمال الكلي 
للمشروع 0.00%

35  نسبة اإلكتمال الكلي للمشروع من النسبة المطلوبة حتى تاریخ الیوم

https://sudannextgen.com/add-listing/edit/23002/
https://sudannextgen.com/add-listing/edit/23002/

