ﺑﺴﻢ ﻪﻠﻟﺍ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﺒﻨﺎء
ﺣﺎﻟﺔ دراﺳﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻮدان
د .ﺳﻌﻮد ﺻﺎدق ﺣﺴﻦ
أستاذ مشارك ،كلية الھندسة ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا
مھندس مستشار ،زميل جمعية المھندسين المعماريين السودانية

مستخلص
تع رض ھ ذه الورق ة بع ض تح ديات التعل يم والت دريب الھندس ي ف ي مج ال تقني ة البن اء
والعمران ،متخذة أحد النماذج المطبقة في السودان مرتكزاً لذلك .وتستعرض ف ي س ياق ذل ك
خلفية حول التعليم والتدريب الھندس ي عام ة ،وف ي الس ودان خاص ة ،بم ا يرك ز البح ث عل ى
فكرة تكامل القطاعين العام والخاص لتقديم خطة متقدمة نسبيا ً في التعليم والتدريب في تقني ة
البناء ،وما تم تطويره من برامج ومقررات من حيث الھيكل العام والمحت وى ال ذي ي ربط م ا
ب ين تقني ة البن اء إدارة التش ييد وتطبيق ات الحاس وب لت وفير متطلب ات المھن ة ومواكب ة التق دم
المھني والعلمي المطرد .وتوضح الورقة ما تم تطبيقه من برامج تدريبية وتعليمية وما جاب ه
ذلك من تحديات ،كما تعطي بعض االستنتاجات حول نت ائج التجرب ة ،وق دراً م ن التوص يات
الستكمالھا وتطويرھا في استشراف متفائل لمستقبل مثل ھذه التجارب في بالدنا العربية.
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