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رطوم ندسة، جامعة ا ليه ال
ندسية معية ال ا ا ضمن فعالية نظم



ار أن عليه املتفق من ندسة ازد ب املمارسة – ال  بلد أي  - والتدر

ي تأث له إقليم او   دامةاملست االقتصادية التنمية ع إيجا
ً
 وفقا

ف داف  املستخدم للتعر Sustainable املستدامة التنمية ا

development goals (SDGs):

دف-   )اقتصادي ونمو الئق عمل( 8 ال

دف- ار صناعة( 9 وال  ،)تحتية و وابت

ط يمكن كما االت ر ندسية ا داف بجميع ال  ستدامة،امل التنمية ا

ل سواء يجة وذلك مباشر، غ او مباشر ش  الذي عالواس للمجال ن

م عمل سا ندسة فيه و تمعات  ال  .املعاصرة ا



مة ونظرا ندسة ملسا ز  ال ال قدرة عز ، ا  عت والذي الصنا

 
ً
  عامال

ً
ا االقتصادي، النمو الستدامة أساسيا ديث صادباالقت فعالق  ا

ة ة عالقة ذلك ا باإلضافة توجد .وا ن وا  ا الناتج ب

ل اإلجما ندسة ممار وعدد سمة، ل ل ال  للبلد سمة 100,000 ل

ن  ارمم من اع عدد ا يوجد ال البلدان ان املالحظ فمن .املع

ندسة ون  ال ل اإلجما ا الناتج ي ا سمة ل  ا اع ف
ً
 انظر( يضا

 .)1 رقم جدول 

ت عاملية دراسة وجدت كما  عالقة وجود تدعم ادلة 2016 العام  أجر

ة إيجابية ن قو ندسة قوة ب ة، من بلد أي  *ال  ا والناتج ج

ل اإلجما ثمار سمة ل ل واالس ة من سمة ل  لدراسةا نفس .أخرى  ج

ست ستوس من اقت سور  جوما، ال وف  لية ارفرد، بجامعة ال

يدي، صول  يمكنك ال" قوله كي ندسة بدون  اقتصاد ع ا "...ال

 نسمة ومعدل ممارسي/العالقة بين الناتج المحلي اإلجمالي: 1جدول رقم 
نسمة 100,000الهندسة لكل 

الناتج المحلي البلد
نسمة /اإلجمالي

)بالتقريب(

 100,000/ممارسي الهندسة
)بالتقريب(نسمة 

14,00014,000سيشل

11,000400موريشيوس

7,500275بوتسوانا

6,000200اجنوب افريقي

3,500140إسواتيني

1,70075زامبيا

1,00070تنزانيا

50035موزمبيق

SADC, 2019: المصدر ندسة * ل بلد بناًء ع مؤشر ال ندسة ل ، والذي Engineering index (Ei)تم حساب قوة ال
ندسية األساس شطة ال ف ع انه مؤشر لقياس قدرة أي بلد ع القيام باأل عرَّ قة آمنة ُ ية بطر

م وقدرة الب الرقمية التحتية، الصناعات ال. ومبتكرة ندسة من  ون قوة ال ندسية، الب تت
.  التحتية، القوى العاملة، ومعاي السالمة



ة والفنون  املعرفة * ل :الرا
ّ
لّية، التقانية املعرفة تمث لية والتقانات ا ة ا ن وخ رفّي ن ا لي .ا

ندسة ** ديثة العلوم( الثالث العوامل وتجميع ضم  الواعية العملية ع نا ال اضيات ا ة نون والف املعرفة + والر  + الرا
ف عن نتحدث ال نا إذن .التكنولوجيا وتفعيل خلق أجل من )املوارد ادي التعر ديث األ ندسة ا ندسة عن بل تحديدا، لل  ال

رة .وأك ذلك شمل واسعة كظا
ندسة تحوي  ال املنقطة الدائرة *** ا، ال ئة  والتكنولوجيا، وعوامل ع املؤسسية، الب يطة جتماعيةاال  املؤسسات افة و  ا

ل ديناميكيا ا مؤثرة ؤالء، ب   .ا ومتأثرة ف

يضاف لذلك 
ندسة  مية ال  أ

التحول 
، و و التكنولو

م أعمدة  أحد أ
ا ا التنمية وأولو

ية البلدان النام



قيا ندسة والتنمية  افر تحديات ال
قي  واالقتصادي الصنا النمو دراسات من العديد شددت•  ع اافر

ندسة ممار أعداد  النقص ت ال  ع كب قلق مصدر ذلك واعت

و أصدرت .قارةال س را اليو ندسة أوضاع عن 2010  تقر  العالم،  ال

قيا أن فيه أكدت ي افر ن  كب نقص من عا ن  وان ندسة،لل املم

ته من بد ال النقص ذا داف تحقيق أجل من معا   .التنمية أ

ندسة، واقع  تنافر نالك• ل يرجع ال لية ملشا  لبلدانل يمكن ي

ا أن النامية نما مثال، .واعية سياسيات ووفق داخليا عا  الكن ب

ندسة، ممار أعداد  وا نقص  فةمعرو  تحديات نالك أن إال ال

ندسة ر صول   والتكنولوجيا ال  قةعال ذو وظائف ع ا

م .)الصنا القطاع صغر مع خاصة( ا العمل سوق   بتدر

ف• ندسة مجاالت :العقول  نز االت والتكنولوجيا، ال  من ة،الطبي وا

االت أك ا اجر ال ا ا قيااف خاصة( النامية البلدان من أ  إ )ر

ارج، لية السعة نقص  استمرار نالك يجعل بما ا .ا

مية• ة أ ن املزاوجة وصعو ن ب ند للتعليم ا التوط  مواكبة مع ال

ندسية التطورات لما عامليا، والتكنولوجية ال  املطالب نب الشقة زادت و

لية ل وجد لما العاملية والتطورات ا ندسة أ ليون  ال مأن ا   فس

  .معقدة أوضاع





Source: 
UNESCO Science Report 2021

ن الطلبة سبة امعي ندسة،  ا   ال
 العلوم و %11 الطلبة، مجمل من السودان،
اضيات الطبيعية  ،%3 والزراعة ،%15 والر
ة نما ،%12 وال   ةاالجتماعي العلوم  ب

سانيات والفنون  22%   %34 واإل
--------

قيا   احتضان مراكز  744 نالك إجماال  افر
ا 3 شطة، تكنولو  .السودان  فقط م
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