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قرار جمهوري بت�شكيل املجل�س الهند�سي
يف اطــار تفعيل دوره بالواليـات

ً
ً
ً
ً
بروفي�سور �أحمد الطيب رئي�سا للمجل�س ونادية حممود عبد الرحمن الفكي �أمينا عاما لدورة قادمة ود� .أحمد حممد �آدم نائبا للرئي�س

واليـــة اجلزيــرة كــانت �أولــى حمطـــات املجلـــ�س الهند�ســـي

م�ؤ�س�سات هند�سية تعلن عن ا�ستعدادها لتوفري فر�ص تدريبية للخريجني
�أبدت العديد من امل�ؤ�س�سات الهند�سية ا�ستعدادها
لتوفري فر�ص تدريبية للخريجني ح�سب
تخ�ص�صاتهم �إمياناً منها ب�ضرورة التدريب يف
م�سرية املهند�س اخلريج ،و�أهمية اعتماده كجزء
�أ�سا�سي يف حياته العملية .وقال مهند�س تقني
زميل  -ح�سب الر�سول �أبو القا�سم رئي�س جلنة
التدريب باملجل�س الهند�سي� ،إ ّن ً
كثريا من الدول
(النامية واملتقدمة) على حد �سواء �أ�صبحت
تعتمد على التدريب وت�ضعه �ضمن �أولوياتها
ويف خططها امل�ستقبلية ،م�ضيفاً �أن التدريب

قرار جمهوري ب�إعادة ت�شكيل املجل�س الهند�سي

الهند�سي من �ش�أنه �أن ي�سهم يف �صقل مهارات
اخلريج وتزويده بالأ�ساليب املتجددة املختلفة
عن طبيعة العمل املوكل �إليه تنفيذه� ،إىل جانب
الإ�سهام يف تطوير قدراته املهنية .ومن جانبها،
�أو�ضحت الأمني العام للمجل�س م .م نادية حممود
عبد الرحمن �أ ّن املجل�س لن ي�ألو ً
جهدا يف خماطبة
امل�ؤ�س�سات الهند�سية كافة ب�ش�أن توفري فر�ص
للتدريب انطالقاً من م�س�ؤوليته جتاه اخلريجني
والتقنيني والعمال املهرة باعتبار �أن التدريب
ً
حمورا �أ�سا�سياً يف القطاع الهند�سي.
يُ�ش ِّكل

ج��ددت رئا�س��ة اجلمهوري��ة الثق��ة يف
الأم�ين الع��ام للمجل���س الهند�س��ي م.
م نادي��ة حمم��ود عب��د الرحم��ن الفكي،
حيث مت اختياره��ا �أميناً عاماً للمجل�س
يف دورت��ه العا�ش��رة ،وا�س��تثنى القرار
بع���ض �أع�ض��اء املجل���س م��ن ال��دورة
التا�س��عة �أبرزه��م م .م م�ست�ش��ار منري
م .م م�ست�شار منري يو�سف احلكيم
م .م عو�ض الكرمي حممّد �أحمد
يو�س��ف احلكي��م وم .م عو���ض الك��رمي
حممّ��د �أحمد و�إ�ض��افة �آخري��ن لهم من تقل��د من�ص��ب الرئي���س م .م .ب� .أحمد التقن��ي والتق��اين وم .م د� .أحم��د حممد
بينهم م .م .ب .عثمان حممد علي �شريف الطي��ب وزي��ر التعلي��م العايل الأ�س��بق �آدم وكي��ل وزارة ال��ري الأ�س��بق نائباً
الأمني العام الأ�س��بق للمجل���س ،بينما والأم�ين العام للمجل�س الأعلى للتعليم للرئي�س.
ن�ص القرار بت�شكيل املجل�س:

والية اجلزيرة كانت �أوىل حمطاته

املجلس الهندسي يعتمد خطة لزيارة الواليات كافة

اعتمدت الأمانة العامة للمجل�س
وبالتن�سيق مع اللجنة املهنية
خطة مربجمة لزيارة الواليات
كافة الغر�ض منها تفعيل دور
املجل�س الهند�سي ب��والي��ات
ال�سودان املختلفة والتنوير
مب���ه���ام���ه واخ��ت�����ص��ا���ص��ات��ه
والتعرف عن كثب عن �أو�ضاع
مم��ار���س��ت��ه امل��ه��ن��ة .وتت�صدر
ق��ائ��م��ة م��ه��ام ت��ل��ك ال���زي���ارات
تكوين جل��ان مراقبة مزاولة
العمل الهند�سي ب��ال��والي��ات
وتفعيل �أدوارها ومن ثم زيارة

امل�شاريع املحلية والقومية
وااللتقاء بوايل الوالية ووزير
التخطيط العمراين و�إطالعهما
مبهام املجل�س الهند�سي يعقبه
لقاء عام بفئات ال�سلم الهند�سي
املختلفة يف الوالية� ،إىل جانب
ت��ق��دمي حم��ا���ض��رة ع��ن املهنة
ومن ثم الوقوف على معوقات
العمل الهند�سي بكل والي��ة.
ويف �سياق ذي �صلة ،اف�ترع
املجل�س الهند�سي �أوىل زياراته
بوالية اجل��زي��رة حيث التقى
وفده بوزير التخطيط العمراين

وم��دي��ر ع��ام ال����وزارة وبحث
معهما العديد من الق�ضايا ذات
ال�صلة باملهنة .يذكر �أن جمل�س
ال����وزراء ك��ان ق��د �أج���از ُخطة
املجل�س الهند�سي التي تت�ضمن
تفعيل دوره بالواليات وذلك
�إبان الزيارة التي قام بها وزير
الدولة ب��وزارة رئا�سة جمل�س
الوزراء الأ�ستاذ� /أحمد ف�ضل،
ون���وّه خاللها �إىل �أهمية دور
املجل�س الهند�سي يف املرحلة
القادمة �سيما وال��دول��ة تتجه
نحو الإ�صالح يف كل مرافقها.

إجازة عدد من الربامج الهندسية
واعتماد تسجيل خريجيها باملجلس
يف �إطار تفعيل دور املجل�س الهند�سي املنوط
به يف تنظيم مهنة الهند�سة ،وانطالقاً من
منظومة القرارات التي و�ضعتها اللجان
ت�شهد الأمانة العامة خالل هذة الفرتة
حراكاً مكثفاً يف جميع االجتاهات املتعلقة
بعمل تلك اللجان ،حيث �أجازت اللجنة
الأكادميية برئا�سة بروفي�سور م .م يو�سف
ح�سن عبد الرحيم وت�شكل ع�ضويتها %50
من �أع�ضاء املجل�س ،عدد ًا من الربامج
الهند�سية.

ويف ذات ال�سياق� ،أجازت اللجنة املالية
والإدارية تلك الربامج على �ضوء تقرير
الأمانة العامة ،و�أو�ضحت م .م نادية
حممود عبد الرحمن الفكي الأمني العام
للمجل�س �أن اللجان الفنية الأخرى التي
تعمل يف تقومي الربامج قد �أنهت زياراتها
امليدانية للجامعات والكليات الهند�سية
وهي الآن يف مرحلة �إعداد التقارير النهائية
َتوطئ ًة لرفعها للجنة املالية والإدارية
بغر�ض الدرا�سة والتوجيه.

تقرير

حقـــــــق
مكا�ســـب
للمهنـــة

ظل املجل�س الهند�سي يلعب دور ًا كبري ًا ومهماً
يف �إر�ساء دعائم قوية و�أ�س�س مهنية متينة
ملمار�سة مهنة الهند�سة ،هذا اىل جانب متتني
�أوا�صر التعاون مع كافة الهيئات املهنية
الهند�سية الداخلية واخلارجية ذات الأهداف
امل�شرتكة وذلك عرب �إقامة الندوات وامل�شاركة
يف امل�ؤمترات وتنظيم ور�ش العمل وتبادل
الزيارات واملعلومات ،وذلك من منطلق دور
املهند�س و ُمراعاة �أن يكون له دور فعال يف
النه�ضة التي ت�شهدها البالد ،وهذه مكا�سب
كبرية حققها املجل�س خالل دورته احلالية،
وتعترب جلان مراقبة مزاولة العمل الهند�سي
بالواليات من �أذرع املجل�س الداعمة لتوا�صله
من الكيانات الهند�سية التي تعمل حتت مظلة
وزارة التخطيط العمراين بكل والية وب�إ�شراف
ُمبا�شر من املجل�س الهند�سي و�صو ًال للأهداف
امل�شرتكة التي تعزز وتقوي من �أ�س�س املمار�سة املجل�س رئي�س جلنة التدريب
ال�سليمة.
وم .م .حممد علي �سراج
ممث ًال جلمعية املهند�سني
والية اجلزيرة �أوىل املحطات:
ومن منطلق التعريف بدور املجل�س الهند�سي
ومراعاة �أن يكون حا�ضر ًا بواليات ال�سودان
املختلفة ،جت�سيد ًا لدوره ال َفعّال يف النه�ضة التنموية
التي ت�شهدها البالدَ ،ف ْ�ضــ ًال عن مد ج�سور التوا�صل
مع الكيانات الهند�سية حملياً مبختلف تخ�ص�صاتها
ووقوفاً على م�شروعات التنمية بالبالد و�صو ًال
للتن�سيق يف جماالت �أن�شطة املجل�س املختلفة وتبادل
الأفكار وتوحيد املواقف ..كانت والية اجلزيرة �أوىل
حمطاته.
حيث الت�أم مببنى وزارة التخطيط العمراين لقاء �ضم
رئي�س وفد املجل�س الهند�سي م .م .ب ال�شيخ املجذوب
ع�ضو املجل�س وم .م .نادية حممود عبد الرحمن الفكي
الأمني العام وت .ز .ح�سب الر�سول �أبو القا�سم ع�ضو

قرارات جمل�س الوزراء
قرار رقم ( )108ل�سنة 2015م
�إعادة ت�شكيل املجل�س الهند�سي
جمل�س الوزراء
بعد الإطالع على �أحكام املادتني ( )1( 58د) و( 72ز) من د�ستور جمهورية ال�سودان االنتقايل ل�سنة 2005م ،وعلى املر�سوم اجلمهوري رقم ( )45ل�سنة 2013م ،وعلى القرار 289
ل�سنة 2009م ،وعم ًال باحكام املادة  )1( 7من قانون املجلـ�س الهند�سي (تعديــل) ل�سنة 2004م� ،أ�صدر القرار الآتي:

�إعادة ت�شكيل جمل�س
( )1يعاد ت�شكيل املجل�س الهند�سي على النحو التايل:
 .1ال�سيد /م .م .احمد الطيب احمد رئي�ساً
 .2ال�سيد /د .احمد حممد �آدم نائباً للرئي�س
 .3ال�سيدة /م .م .نادية حممود عبد الرحمن الفكي �أميناً عاماً
 .4ال�سيد /م .عمر عابدين حم ّمد ع�ضو ًا
 .5ال�سيد /د .جمال حممود حامد ع�ضو ًا
 .6ال�سيد /م .حم ّمد احل�سن يعقوب ع�ضو ًا
 .7ال�سيد /م .م .عو�ض الكرمي حم ّمد �أحمد ع�ضو ًا
 .8ال�سيد /د .عز الدين كامل امني ع�ضو ًا
 .9ال�سيد /م .د .مدثر �سليمان حم ّمد علي ع�ضو ًا
 .10ال�سيد /م .م .منري يو�سف احلكيم ع�ضو ًا
 .11ال�سيد /عميد كلية الهند�سة  -جامعة اجلزيرة ع�ضو ًا
 .12ال�سيد /عميد كلية الهند�سة  -جامعة الزعيم الأزهري ع�ضو ًا
 .13عميد كلية الهند�سة  -جامعة النيلني ع�ضو ًا
 .14عميد كلية الهند�سة  -جامعة ال�سودان ع�ضو ًا
 .15عميد كلية الهند�سة  -جامعة اخلرطوم ع�ضو ًا

 .16ال�سيد /د .عبد اهلل خوجلي احمد نوري ع�ضو ًا
ع�ضو ًا
 .17ال�سيد /م .م �أمني �صربي �أحمد
ع�ضو ًا
 .18ال�سيد /م .م .عمر حممد حممد نور
 .19ال�سيد /م .د .الفاحت حممد علي ع�ضو ًا
 .20ال�سيد� /أ .د .يو�سف عبد الرحيم ع�ضو ًا
 .21ال�سيد� /أ .د .عثمان حممد علي �شريف ع�ضو ًا
 .22ال�سيد /م .م�صطفى عبد احلفيظ عبد اهلل ع�ضو ًا
 .23ال�سيد /م .ح�سب الر�سول ابو القا�سم ع�ضو ًا
 .24ال�سيد /د� .سعيد حم ّمد �أحمد النورابي ع�ضو ًا
 .25ال�سيد /م .م .حممد �أحمد عثمان ع�ضو ًا
 .26ال�سيد /د .نا�صـر عبد الرحمــــن ع�ضو ًا
 .27ال�سيد /د� .أحمد الطيب �أحمد احل�سن ع�ضو ًا
 .28ال�سيد� /أ .د� .سيف الدولة حمد عبد اهلل ع�ضو ًا
 29ال�سيد /م .م .يحيى عبد الرحيم احل�ســـن ع�ضو ًا

وخاطبت الأمانة العامة �أع�ض��اء املجل�س اجلدد ومت �إبالغهم بالقرار َتوطئ ًة ال�س��تئناف املجل�س
لأعماله عقب �إجراءات الت�سليم والت�سلم وا�ستقبال الأع�ضاء اجلدد ووداع القدامى.

لدى زيارتها ملحطة مياه ود مدين

األمني العام :جودة البنيات األساسية للبالد تعتمد على تجويد العمل
�أ�شادت الأمني العام للمجل�س الهند�سي م .م نادية حممود
عبد الرحمن الفكي مب�سلك هيئة مياه ود مدين يف اتباعها
لأُ�س�س ومَعايري العمل الهند�سي وذلك ب�إ�سناده اال�شراف
على مُتابعة وتنفيذ حمطة مياه ود مدين التحويلية �إىل
مكتب ا�ست�شاري ،وقالت نادية �إ ّن هذا ال�سلوك يعك�س مدى
اهتمام الهيئة بتطبيق املعايري الهند�سية ال�سليمة يف تنفيذ

امل�شروعات القومية احليوية ،ونوّهت �إىل �ضرورة تعاون
وزارات التخطيط بالواليات مع املجل�س الهند�سي وجلان
مراقبة مزاولة العمل الهند�سي وذلك بعدم �إ�سنادها لأي
عمل ا�ست�شاري �إ ّال لبيت خربة م�سجل ،م�شرية �إىل �أ ّن جودة
البنيات الأ�سا�سية للبالد تعتمد على اتقان وجتويد العمل
الهند�سي وتطبيق املعايري املرتبطة بذلك.

م .م .د.
�أمني بابكر عبد النبي
م�صطفى
�أهمية التدريب
يعترب التدريب �أمر ًا ذا �أهمية ق�صوى ومفتاحاً من مفاتيح
التجويد واالرتقاء مبهنة الهند�سة ،وملا كانت اجلرعات التدريبية
التي تقدمها كليات الهند�سة والكليات التقنية من خالل اخلطة
الدرا�سية ال تعنى �إال باحلد الأدنى من جرعات التدريب املطلوبة،
ف� ّإن جهد ًا مُقدّر ًا يجب �أن ت�ضطلع به الكيانات الهند�سية املختلفة
وعلى ر�أ�سها املجل�س الهند�سي وذلك يف �سبيل �سَ ن القوانني
والت�شريعات التي تتيح خلريجي الهند�سة فر�صاً تدريبية يف
م�ؤ�س�سات القطاع العام واخلا�ص عرب نظم حمكمة تقود املتدرب
�إىل اكت�ساب املعارف املهنية واخلربات العملية الالزمة بحيث
ميكن التحقق من مدى �إفادة املهند�س من هذه الربامج التدريبية
بطرق مو�ضوعية دقيقة قابلة للقيا�س ،وهنالك جتارب ناجحة
جد ًا يف كثري من الدول تعك�س �إمكانية توظيف القدرات التدريبية
كربامج التدريب التحويلي التي مت ِّكن لال�ستفادة من �أ�صحاب
التخ�ص�صات التجارية وتوظيفهم ح�سب حاجة �سوق العمل
باالعتماد على برنامج تدريب حتويلي ي�صيب عدد ًا من الأهداف
جُمتمع ًة ،حيث توفر التخ�ص�صات املطلوبة وتتيح للمتدربني
فر�صاً �أو�سع ..وال يكتمل احلديث عن التدريب �إ ّال بالنظر للمناهج
التدريبية احلديثة من �شاكلة التدريب التطويري امل�ستمر ،وهو
برنامج تدريب ممنهج يبد�أ قبل التخرج ويتوا�صل بعده ،وذلك
باخل�ضوع لربامج تدريبية محُ كمة ت�شمل اخلربات الفنية،
وي�شتمل كذلك على مهارات �أخرى يحتاجها املتدرب كمهارات
االت�صال واللغة والإدارة.
وين�شط املجل�س الهند�سي عرب جلانه املختلفة خا�ص ًة جلنة
التدريب واللجنة املهنية واللجنة الأكادميية يف التعامل مع ملف
التدريب ب�صورة عامة والتدريب التطويري امل�ستمر ب�صورة
خا�صة يف �سبيل تطوير مناهج و�أ�ساليب وت�شريعات مت ِّكن من
تطوير فر�ص للتدريب كماً ونوعاً ،ون�شري �إىل �ضرورة ت�ضافر
اجلهود كافة من قبل الكيانات الهند�سية والأكادميية واجلمعيات
للرقي بالتدريب يف جماالت الهند�سة املختلفة حتى ن�صل للهدف
املن�شود ولنا عودة ب�إذن اهلل تعاىل.

بروف�سور م�شارك
�أمني ال�شئون العلمية بجامعة النيلني

املجلس الهندسي ..خطوات نحو املستقبل

العام ومدير �إدارة املباين �ضمن
�أع�ضائها .وقالت الأمني العام �إن
الهدف من تكوين تلك اللجان غري
�أنها تعترب �آلية م�ساعدة لوزارة
املعماريني وم .م .عمر ف�ضل
التخطيط العمراين فهي تعترب
اهلل الأمني العام ملجل�س
ذراعاً داعماً للمجل�س الهند�سي.
بيوت اخلربة اال�ست�شارية،
فيما قدم م .م .ب .ال�شيخ املجذوب
وا�ستعر�ض الوفد مع �أركان
رئي�س الوفد ع�ضو املجل�س
وزارة التخطيط الوزير
ً
ً
َ
الهند�سي� ،شرحا مف�صال لدرجات
م .مو�سى عبد اهلل �إبراهيم
الع�ضوية والفئات لدى املجل�س
ومدير عام الوزارة ق�سم اهلل
الهند�سي ،م�شري ًا اىل وجود بع�ض
حممد �أحمد ومعاونيهم هموم
الإ�شكاالت يف الت�سجيل ،و�أ�ضاف
وم�شاكل مهنة الهند�سة،
�أن املجل�س ي�سعى لت�سجيل �أكرب
حيث �أو�ضحت الأمني العام
عدد من املهند�سني.
للمجل�س �أن الزيارة تهدف
ومن ثم تكوين جلنة مراقبة مزاولة العمل الهند�سي
�إىل تفعيل دور املجل�س الهند�سي بالواليات كافة ،اىل والتي درجت العادة على �أن يكون الوزير واملدير و�أبدى رئي�س جلنة التدريب ت .ز .ح�سب الر�سول
�أبو القا�سم ا�ستعداد املجل�س الهند�سي للم�شاركة يف
جانب التعريف ب�أ�س�س وقواعد املمار�سة خارج املركز

التدريب بوالية اجلزيرة.
وعلى �صعيد مت�صل ،وقفت الأمني العام ووفد
املجل�س الهند�سي ميدانياً على عدد من م�شاريع
التنمية بالوالية التي هي قيد التنفيذ برفقة رئي�س
جلنة مراقبة مزاولة العمل الهند�سي م .م .ح�سن
عبد الرحمن ومدير عام الوزارة ق�سم اهلل حممد
�أحمد وامام ح�شد من املهند�سني بوالية اجلزيرة
قدمت الأمني العام ورقة بعنوان املجل�س الهند�سي
ودرجات الع�ضوية وجلان مراقبة املزاولة حتت
�شعار((:معاً لالرتقاء مبهنة الهند�سة ممار�سة
و�سلوكاً)) وجدت �إ�شادة من احلا�ضرين لتبيانها
العديد من الق�ضايا املهمة املتعلقة بتطوير املهنة بكل
من دار املهند�س يف ود مدين وقاعة جامعة اجلزيرة.
يذكر �أنه كان قد ّ
مت طرح مقرتح لع�ضوية جلنة
مراقبة مزاولة العمل الهند�سي بالوالية وقد متت
�إجازته بالإجماع.

