بسـ ــم اهلل الرحمن الرحيم

مشروع الئحة الرخصة السودانية لتشغيل الحاسوب لسنة 1023م
عمالً بالسلطات املخولة له مبوجب أحكام املادة ( ) 13من قانون املركز القومى للمعلومات لسنة 1020م ،
وقرار جملس الوزارء رقم ( )939لسنة  1111م أصدر جملس إدارة املركز القومى للمعلومات ومبوافقة الوزير

املختص الالئحة اآلتى نصها :
الفصل األول
أحكام تمهيدية
اسم الالئحة وبدء العمل بها

 .2تسمى هذه الالئحة " الئحة الرخصة السودانية لتشغيل احلاسوب لسنة 1111م "
ويعمل هبا من تاريخ التوقيع عليها.

تطبيـ ــق
 .1تطبق احكام هذه الالئحة على :
 -1العاملون بالوحدات احلكومية
 -1الطالب مبؤسسات التعليم العام والعاىل
 -9منتسىب الدورات احلتمية
إستثناء

 .3على الرغم من احكام املادة ( )1من هذه الالئحة يستثىن املزكورين باملادة ( )1ىف حالة حصوهلم على
شهادات عاملية اماللة قبل تاريخ إجازة هذة الالئحة .

تفسي ـ ــر
 .4ىف هذه الالئحة تكون للكلمات والعبارات الواردة هبا ذات املعاىن الواردة ىف قانون املركز القومى

للمعلومات لسنة 1020م وىف غريها مامل يقتض السياق معىن آخر تكون للعبارات والكلمات اآلتية
املعاىن املبينة أمام كل منها :

" الرخصة االساسية "  :يقصدهبا الشهادة املهنية ىف جما تقانة املعلومات والىت حيصل عليها
املتدرب الظهار توافقه واملعايري املعتمدة من املركز من حيث متتعه بالكفاءة الكاملة ىف إستخدام
احلاسوب الشخصى وتطبيقاته العامة  ،وتد على أن املتدرب على دراية باملفاهيم االساسية لتقانة
املعلومات.
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"الرخصة المتقدمة " يقصد هبا الشهادة املهنية ىف جما تقانة املعلومات والىت حيصل عليها املتدرب
احلاصل على الرخصة االساسية وفق الشروط واملعايري الىت حيددها املركز
"الرخصة المتخصصة " يقصد هبا الشهادة املهنية ىف جما تقانة املعلومات حسب طبيعة ومتطلبات
املهن املختلفة
"القانون "

يقصد به قانون املركز القومى للمعلومات لسنة1111م

"الوزارة "

يقصد هبا وزارة العلوم واالتصاالت

"الوزير املختص"
"المركز "
"االدارة "

يقصد به وزير العلوم واالتصاالت
يقصد به املركز القومى للمعلومات
يقصد هبا إدارة الرخصة

" المدير العام "

يقصد مديرعام املركز القومي للمعلومات.

"المدير "

يقصد به مدير املشروع

" الدائرة "

يقصد هبا االدارة املختصة بالتدريب ىف املركز القومى للمعلومات

"المجال

يقصد به جما االتصاالت وتقانة املعلومات

"

" العاملين "

يقصد هبم العاملني ىف مجيع الوحدات احلكومية .

" اللجنة "

يقصد اللجنة االستشارية ملشروع الرخصة السودانية لتشغيل احلاسوب املنشأة مبوجب
هذة الالئحة .

" مراكز التدريب "  :يقصد هبا املراكز واملعاهد واجلامعات املعتمدة لتدريب الرخصة السودانية لتشغيل
احلاسوب

"مراكز االمتحان

"

يقصد هبا املراكز املعتمدة الجراء االمتحانات للرخصة السودانية لتشغيل احلاسوب

"المدرب " يقصد به كل من حيمل مؤهالً علميا ىف اجملا وتلقى تدريباً متخصصا ىف تدريب املدربني
ىف جما الرخصة ومت إعتماده من املركز .

الفصل الثانى
الباب االول

االهداف

 .5تهدف الرخصة السودانية لتشغيل الحاسوب لتحقيق االهداف التالية :
 .1القضاء على االمية احلاسوبية لدى العاملني بالدولة ومبؤسسات التعليم العام والعاىل  ،وتأكيد

جاهزيتم الداء أعماهلم بإستخدام تقانة املعلومات  ،وزيادة نسبة الوعى ونشر تقانة املعلومات .
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 .1ربط التدريب االساسى للحاسوب مبتطلبات العمل ىف املهن املختلفة وجعله اساس ىف التعيني
والتدرج الوظيفى والتدريب ىف اجملاالت االخرى ىف مجيع قطاعات الدولة .
 .9االرتقاء باالداء العام جلميع العاملني وإعدادهم لتسهيل إستخدام احلكومة االلكرتونية ،والتجارة
االلكرتونية  ،واالعما االلكرتونية وحتقيق اعلى عائد من االستثمار ىف جما تقانة املعلومات .
 .4تقليل التكلفة واجلهد والوقت للحصو على الشهادات العاملية ىف جما تقانة املعلومات عن طريق
التدرب واالمتحان باخلارج .
 .5تقليل الزمن الضائع بسبب نقص املعرفة وتطبيق أساليب العمل غري الفعالة يف جما تقانة املعلومات
 .6تشجيع وتعزيز إستخدام التقانة ىف مجيع املهن والوظائف بالدولة
 .7تنظيم مسائل التدريب ىف اجملا وفق معايري واسس موحدة ىف التدريب واالمتحان ومنح الشهادات.
 .8بناء عالقات شراكة وتعاون مع املؤسسات التدريبية مبا يطور ادائها وبيئتها التدريبية.

الباب الثانى
االدارة

 )1( .6تنشأ ىف اهليكل التنظيمى للمركز دارة متخصصة الدارة الرخصة ضمن إدارات الدائرة
( )1

تضع االدارة برناجما سنويا لتنفيذ خططها  ،ويتمالتنسيق ىف تنفيذ اخلطط مع اجمللس القومى
للتدريب .

 .7ختتص االدارة بـ:
.1
.1
.9
.4
.5
.6
.7
.8

إختصاصات االدارة

وضع اخلطط والدراسات واللوائح الالزمة ومتابعة تنفيذها
إعتماد املراكز التدريبية ومراكز االمتحانات واملدربني
الرقابة والتقييم والتفتيش ملراكز التدريب ومراكز االمتحانات واملدربني
االشراف على إعداد املناهج و االمتحانات وبطاقات االمتحانات .
تطبيق املعايري اخلاصة بالربنامج
إدارة نظام االمتحانات
متابعة حتديث بنك االسئلة .
إجازة وإصدار الشهادات
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اللجنة االستشارية

 .8تكون للمشروع لجنة إستشارية يشكلها الوزير المختص ويراعى فى تشكيلها تمثيل الجهات
التالية :

 .1وزارة العلوم واالتصاالت
 .1االمانة العامة جمللس الوزراء
 .9وزارة تنمية املوارد البشرية والعمل
 .4وزارة املالية واالقتصاد الوطىن
 .5وزارة التعليم العاىل
 .6وزارة التعليم العام
 .7املركز القومى للمعلومات
 .8اجمللس القومى للتدريب
 .3مفوضية االختيار للخدمة املدنية القومية
 .11الدائرة
 .11إدارة الرخصة
 .11خرباء وفنيني يعينهم املدير.
مهام اللجنة االستشارية

 )1( .9إجازة الربنامج السنوى ملنح الرخصة بعد التأكد من جودة خمرجاته.
( )1إصدار املوجهات العامة للربنامج
( )9متابعة تنفيذ املشروع والتأكد من وفائه باملواصفات واملعايري تبعا للجداو الزمنية ومراجعة امليزانية
السنوية اجملازة.
( )4التحقق من رضا اإلطراف املستفيدة من الربنامج
( )5احكام التنسيق بني الشركاء ىف الربنامج

( )6متابعة املشاكل واملعوقات واجياد احللو املناسبة هلا
( )7متابعة عمل اللجان املتخصصة للربنامج

الفصل الثالث
الباب االول
إلزامية الرخصة ومكوناتها
.20الرخصة هى شهادة وطنية معتمدة من السلطات المتخصة  ،وهى ملزمة لجميع أجهزة الدولة
بوصفها شرطا أساسيا فى الحاالت االتية :
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.1
.1
.9
.4
.5

التعيني مبداخل اخلدمة املدنية
الرتقى ىف الوظائف حسب الدرجات الوظيفية الىت تقرها اجلهات املختصة
التخرج ىف الكليات باجلامعات واملعاهد العليا
الرتشيح للدراسات العليا
الدورات احلتمية .

 .11تتكون الرخصة من لاللة مستويات:

المستوى االول  :الرخصة االساسية وهو ملزم للمزكورين باملادة ( )1من هذة الالئحة
ويشتمل منهجه على الوحدات التالية :

 .1اساسيات الحاسوب
 .1نظام التشغيل
 .9معالج النصوص
 .4المعلومات والتواصل
 .5العروض التقديمية

 .6الجداول االلكترونية
 .7قواعد البيانات

المستوى الثانى :الرخصة املتقدمة ويشمل دراسة اكثر عمقا وتقدما ىف نفس جماالت الرخصة
االساسية ويتطلب حصو املتدرب على الرخصة االساسية  ،وهو إلزامى للفئات الىت حتددها
اللجنة.
المستوى الثالث  :الرخصة املتخصصة وتشمل االجزاء املتصلة بطبيعة املهن وهو الزامى حسب
طبيعة كل مهنة ويشرتط لقبو املتدرب حصوله على شهادة الرخصة االساسية

نظام االمتحانات
)1( .11
( )1

نظام مركزى حموسب يتم الدخو اليه عن طريق االنرتنت من قبل املراكز املعتمدة لإلمتحان.

يتم منح املراكز املعتمدة صالحية الدخو للنظام ىف االوقات الىت حتدد الجراء االمتحان .
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الباب الثانى
معايير الرخصة

معايير مراكز التدريب
.31

()2
()1
()4
()5
()6
()7
()8
()9

جيب على املراكز التدريبية االلتزام باملعايري التالية :
توفري معمل او اكثر جمهز حبد أدىن بـآالتى:
()1
أ .عدد من أالجهزة التقل عن عشرة وفقا للمواصفات الىت حتددها النشرات الدوريه الىت يصدرها املركز
عن ذلك
ب .خيصص لكل متدرب جهاز حاسوب مستقل يف اجللسة املعنية
ج .أن تكون هنالك مساحات مناسبة بني املتدربني.
احلصو علي املادة التدريبية من اجلهات املخولة.
تكون القوة البشرية بالكفاية ة اليت تسري املسؤوليات اإلدارية والتقنية للربنامج واليت حتددها اللجنة املختصة.
إقامة عالمات وإشارات واضحة تبني إجتاه املركز املعين.
توفري مكتب لطلب املساعدة مدعوم باألشخاص واملصادر الكافية.
توفري خطوط هواتف وخدمات إتصا كافية وبريد إلكرتوين.
توفري لوحة إعالنات ألوقات الدورات واإلمتحانات واإلعالنات املختلفة.
توفري سعة ختزين كافية ملواد التدريب والولائق املختلفة.
توفري بيئة هادئة وهتوية كافية .

معايير مراكز االمتحانات

( )1جيب على مراكز االمتحانات االلتزام التام باالتى :

( )2توفر القوة البشرية الكافية واملكونة من مدير مركز إمتحان علي معرفة ودراية كافية بربنامج الرخصة امن
حيملون شهادة الرخصة
( )1تعيني امتحنني ( )1كحد ادىن باملؤهالت التالية.:
أ .حيازة شهادة الرخصة
ب .نيل مؤهل جامعي  -بكالريوس علي األقل  -يف أحد أفرع تقانة املعلومات .
ج .خربة التقل عن عامني يف جما تقانة املعلومات.
د .يعمل يف املركز املعين بدوام كامل.
ه .يتميز بأخالقيات العمل املهين إىل جانب السرعة واالعتمادية والتقيد بالقواعد واألنظمة.
()9

وجود القوى العاملة الكافية لالضطالع باملسؤوليات اإلدارية و التقنية للربنامج.
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( )4توفر وسائل توليق واجراءات إدارية تتضمن مايلى :
أ .إتاحة ونشر سياسة تكافؤ الفرص.
ب .إتاحة ونشر إجراءات اإلعرتاضات واإلستئنافات.
ج .وجود عالمات وإشارات واضحة تبني إجتاه املركز املعين.
د .توفر مكتب لطلب املساعدة مدعوم باألشخاص واملصادر الكافية.
ه .توفر خطوط هواتف وخدمات إتصا كافية و بريد إلكرتوين.
و .وجود لوحة إعالنات ألوقات اإلمتحانات واإلعالنات املختلفة.
ز .وجود وسيلة مغلقة وسرية ذات سعة ختزين كافية للمواد والولائق املختلفة.
( )5توفر اجهزة حاسوب (علي األقل عدد  31أجهزة ) مع الربجميات املطلوبة للرخصة وفقا للمواصفات الىت حتددها
النشرات الدوريه والىت يصدرها املركز .
( )6توفري عدد كايف من الطابعات (علي األقل طابعة واحدة لكل معمل) مع سهولة الوصو للطابعة بواسطة أي
جهاز يف املعمل.
( )7أن تكون األجهزة مدعومه بواسطة بطاريات
( )8توفر الربجميات الضرورية والالزمة لإلمتحان والىت تشمل :
أ .نظم تشغيل كافية وكاملة الوظائف علي األقل ( )MS Windows XPاو اى نظام حتدده اجلهات
املختصة .
ب .تطبيقات كافية وكاملة الوظائف علي األقل ( )MS XP Officeاو اى تطبيق اخر حتدده اجلهات
املختصة.
ج .التطبيقات جيب أن تكون منصبة بالكامل وبكل الوظائف املطلوبة (مساعدة ،التدقيق اإلمالئي ،املعاجلات
( ، )wizardsاملخططات اهليكلية ......اخل) برنامج مضاد للفريوسات
( )3توفر خدمة اإلنرتنت واإلنرتانت وذلك من خال :
 .3شبكات حملية كافية وكاملة التشغيل داخل املعامل.
 .1خدمة أنرتنت كافية ومولوق هبا متصلة بكل جهاز حاسوب
(.)DSL: 2 MBPS for Downloading and 512 MBPS for Uploading
( )31ان تكون بيئة االمتحانات بيئة هادئة مع وجود هتوية كافية ومساحات بني االجهزة .
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معايير المدربين

.15جيب ان تتوفر ىف املدربني املعايري التاليةالعتمادهم كمدربني للرخصة :
( )1ان يكونوا من محلة الشهادات اجلامعية يف جماالت تقانة املعلومات (( )ITبكالرييوس علي األقل)
( )2لديهم خربة تدريبية التقل عن سنتني كحد أدىن
( )1يكونوا من محلة شهادة املدربني لربنامج الرخصة مع إعطائهم فرصة  6أشهر للحصو علي الرخصة
.

الباب الثالث
ضوابط وشروط الر خصة
سلطة منح الرخصة
 .16يعترب املركز هو اجلهة الوحيدة املخولة مبنح الرخصة والجيوز الى جهة أخرى منح الرخصة اال
بتفويض مكتوب من املركز .
شعار الرخصة
( )1يكون للرخصة شعار خاص هبا حيدده املركز
.17
( )1تتضمن الولائق والشهادات واختام الرخصة شعار الرخصة
شروط منح الرخصة
 )1( .18متنح شهادة الرخصة لكل امتحن اجتاز امتحان الوحدات احملددة ىف الرخصة املعينة ( أساسية
– متقدمة – متخصصة ) بنجاح .
( )1حتدد اللجنة نسبة النجاح ملنح الرخصة ىف مستوياهتا .
صالحية الرخصة
.13

()1تكون فرتة صالحية الرخصة مخسة سنوات من تاريخ احلصو عليها
( )1يتم جتديد الرخصة بعد إنتهاء صالحيتهاعن طريق اجللوس المتحان آخر .
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الفصل الرابع

الشكاوي واالستئناف
الشكاوي
جيـ ـوز الى مرش ــح لالمتحان ــات االعـ ـرتال عل ــى نتيج ــة االمتحان ــات واملطالب ــة بكش ــف يوض ــح
.11
االسئلة الىت مت االجابة عليها وذلك ىف حالة :
أ .كانت هنالك مسببات عطل فىن ىف جهاز الكمبيوتر .
ب .طلب مساعدة من املراقب ومل يستجب له .
ج .اذا كانت بيئة املركز غري جمهزة بوجود عطل ىف جهاز التكييف اوحدوث ضوضاء داخل املخترب اما سـبب
ضرر على املرشح من تكملة االمتحان
د .اذا قام املركز بتدريب متدرب خارج املقرر الذى اعتمد من االدارة.

االستئناف
.11

( )1حيق للمرشح االعرتال على قرارات إدارة مركز االمتحان واالستئناف لدى االدارة

()1حتـدد املــدة لالســتئناف باســبوعني مـن تــاريخ إصــدار قـرار إدارة مركـز االمتحــان يســقط بعــدها
حق االستئناف
()9تقوم االدارة بالنظر ىف االستئناف واختاذ القرارات الالزمة وتعترب قرارهتا هنائية

قبول االستئناف
ىف حالــة قبــو االســتئناف رــنح املتدربفرصــة إعــادة االمتحــان علــى نفقــة املركــز او حتويــل رصــيد
.11
إمتحاناته اىل أى مركز آخر الجراء االمتحانات .

الفصل الخامس
السرية
 )1( .19جيب على مركـز االمتحانـات االحتفـاك بكـل معلومـات املتـدربني الـىت تشـمل اءـاء وارقـام
هواتفهم والصور الشخصية هلم بسرية تامة .
()1اى مرك ـ ــز يق ـ ــوم بتسـ ـ ـريب اى معلوم ـ ــات شخص ـ ــية ع ـ ــن املت ـ ــدربني يوق ـ ــف م ـ ــن اجـ ـ ـراء اى
االمتحان ــات مبوج ــب قـ ـرار يص ــدره امل ــدير  ،وذل ــك بع ــد االط ــالع عل ــى تقري ــر مراق ــب اجل ــودة
وعرل احلالة على جلنة خمتصة للتحقيق .
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الفصل السادس

المخالفات والعقوبات
.14

تكون املراكز عرضة للعقوبات إذا ارتكبت إحدى املخالفات االتية :
أ .قيام أى مركز بأى عمل شابه التزوير ىف بينات املتدرب أو معلوماته.
ب .القيام مبحاولة لكشف أسئلة االمتحانات بأى طريقة تقنية او تقليدية .
ج .منح االعتماد املمنوح له اىل طرف آخر دون علم او موافقة االدارة .
د .إستخدام مدربني غري معتمدين من االدارة للرخصة .

تسرى مجيع العقوبات الواردة بالئحة التدريب القومى لسنة 1116م على املخالفات الواردة
.15
هبذا الالئحة
على الرغم من احكام املادة  14يعاقب العاملون الذين خيالفون احكام هذة الالئحة
.16
بالعقوبات التالية :

.17

 .1احلرمان من التدريب خال عام كامل منذ وقوع املخالفة
 .1دفع اية تكاليف مالية سببها او حصل عليها مبخالفة احكام هذه الالئحة
تعاقب املؤسسات التدريبة الىت ختالف احكام هذة الالئحة باالحكام التالية :
 .1إلغاء االعتماد و/او
 .1سحب أية متيازات امنوحة هلا و/أو
 .9غرامات مالية حتدد حسب كل حالة و/أو

.18

يعاقب املدرب الذي خيالف احكام هذه الالئحه بإي من العقوبات اآلتيةاو معا :
 .1الغاء اعتماد املدرب
 .1املنع من التدريب باملراكز التدريبية املعتمده
 .9غرامات ماليه مناسبة .
الفصل السابع

أحكام عامـه
 .13حيق لالدارة طرح منهج جديد كل فرتة حسب التطور ىف جما تقنية املعلومات واحتياجات الدولة
حيق لإلدارة تعديل اسئلة االختبارات كل فرتة حتددها وذلك لضمان جودة االمتحانات
.91
ركن لالدارة طرح اصدارة جديدة لنظام االمتحانات وذلك وفق املتغيريات التقنية العاملية
.91
جيوز لإلدارة التعديل ىف اللوائح واملعايري على حسب رؤية اللجان االستشارية لالرتقاء
.91
مبستوى الربنامج.
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لإلدارة حق التفتيش على املراكز التدريبية ومراكز االمتحان ىف اى وقت بدون إخطار مسبق
.99
الدارات هذه املراكز وذلك الغرال اجلودة
 .94فيما مل يرد بشأنه نص ىف هذه الالئحة تطبق أحكام الئحة التدريب القومى لسنة 1006م او
اي لوائح اخري خمتصة بالتدريب
 .95جيوز للمدير العام إصدار أية توجيهات لضمان العمل هبذه الالئحة وتنفيذ أحكامها.

شه ــادة

هبذا نشهد أن جملس إدارة املركز القومى للمعلومات قد أصدر ومبوافقة الوزير الئحة الرخصة
السودانية لتشغيل احلاسوب لسنة 1119م ىف اليوم ...............من الشهر ............
لسنة 1494هـ املوافق اليوم .................من شهر .............سنة 1119م.

د.عيسى بشرى حممد
وزير العلوم واالتصاالت

د.عمر حممد صاحل
رئيس جملس اإلدارة
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