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يسرعمادة البحث العلمى بجامعة الخرطوم أن تقدم للمجتمع األكاديمي عامة وللمجتمع السوداني بصفة خاصة نتائج البحث
املشترك بين كلية العمارة جامعة الخرطوم وجامعة  Sussexبإنجلترا .وفى هذه السانحة وبإسم جامعة الخرطوم يسرنا أن تثمن
التعاون املثمر بين الجامعة وبين إدارة التنمية الدولية البريطانية  DFIDوصندوق تمويل دراسات شرق افريقيا  EARFمن جهة،
ومن جهة أخرى أن تثمن التعاون البناء بين الجامعة وبين بعض كبريات الجامعات واملراكز البحثية فى العالم مثل معهد
الدراسات التنموية  IDSفى جامعة ساسكس؛ جامعة أردي  Ardiبتنزانيا ؛ مركز املبادرات املجتمعية ) (CCIبتنزانيا ؛ منتدى
الكومنولث للحكم املحلي ) (CLGF؛ منظمة استدامة  -السودان؛ املعهد الدولي للبيئة والتنمية ) (IIED؛ النداك بجامعة
أوتريخت – هولندا.
فى هذا املشروع تؤكد جامعة الخرطوم دورها في تحقيق أحد أهم اهدافها وهي خدمة املجتمع السودانى وتؤكد إنحيازها للفئات
الضعيفة والهشة إقتصاديا .وتشكر عمادة البحث العلمى وبصفة خاصة فريق العمل والخبراء املحليين والعامليين الذين
شاركوا فى هذا العمل الكبير ،وتشكر وزارتي التخطيط ووزارة البني التحتية بوالية الخرطوم على املشاركة الفاعلة فى كل تفاصيل
العمل ،وتخص بالشكر إدارة املخطط الهيكلى لتوفيرها املقر واألجهزة واملعينات فى فترة قفل الجامعة إبان ثورة ديسمبر
املجيدة.
والشكر موصول إلدارة الجامعة بمختلف وحداتها ذات الصلة  ،والحمد هلل الذي به تتم الصالحات.
د .بشير سالم
عميد عمادة البحث العلمي
جامعة الخرطوم – الخرطوم  -السودان
The Deanship of Scientific Research, the University of Khartoum is pleased to present, to
the academic milieu in general and to the Sudanese community in particular, the
outcomes of the joint research between the College of Architecture, University of
Khartoum and Sussex University in England. On this occasion, and on behalf of the
University of Khartoum, we are pleased to appreciate, on the one hand, the fruitful
cooperation between the University and the British Department for International
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Development (DFID) and the East African Research Fund (EARF) ; and on the other hand,
to value the constructive cooperation between the University and some of the
internationally reputative universities and research centers such as the Institute for
Development Studies (IDS) of Sussex University; Ardi University,Tanzania; Center for
Community Initiatives (CCI) Tanzania; Commonwealth Local Governance Forum (CLGF);
Estidama - Sudan; International Institute for Environment and Development (IIED); and
Landak of Utrecht University - Netherlands.
Through this project, the University of Khartoum affirms one of its most important
objectives in serving the Sudanese community and confirms its bias towards the
vulnerable and economically weak groups.
The Deanship of Scientific Research would like to reiterate thanks, in particular, to the
national and international research team members, and appreciates the thumping role
of the Ministry of Planning and the Ministry of Infrastructure in Khartoum State for their
prominent participation in all the details of the work; and in particular the Structure Plan
Directorate which provided venue, computers and logistics to the working team during
the period when the University was closed for the sit-up of the glorious December
revolution.
Thanks are due to the University administrations and the related units, and praise be to
Allah the Almighty for which good works are accomplished.

Dr. Bashir Salim
Dean for Scientific Research
University of Khartoum
Khartoum, Sudan
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دراسة عالقات األرض والتحضر الشامل في دار السالم ،موانزا والخرطوم
مشروع بحثى مشترك بين كلية العمارة – جامعة الخرطوم وبين ومعهد دراسات التنمية IDS
التابع لجامعة  Sussexبإنجلترا.
 .1مدخل:
فى يونيو  2017دخلت كلية العمارة – جامعة الخرطوم فى مشروع بحثى مشترك مع معهد الدراسات التنموية  IDSالتابع لجامعة
 Sussexبإنجلترا ،والحائز على المرتبة الثانية عالميا فى تصنيف International Development in Global Go To Think
 ، Tank Indexبينما تبوأت جامعة  Sussexالمرتبة األولى عالميا فى تصنيف  QS Rankingللدراسات التنموية فى العام .2018
وقد تمّ إنجاز المشروع البحثي بفريق عمل دولى منتخب من بعض الجامعات والمعاهد والمنظمات العالمية هى :جامعة أردي بتنزانيا ؛
مركز المبادرات المجتمعية ( )CCIبتنزانيا ؛ منتدى الكومنولث للحكم المحلي ()CLGF؛ منظمة استدامة  -الخرطوم ؛ المعهد الدولي
للبيئة والتنمية ( )IIED؛ جامعة الخرطوم  -السودان ؛ جامعة أوتريخت – هولندا.
إنتهى المشروع فى مارس  ،2020ويعمل الفريق اآلن فى نشر األبحاث المنبثقة من الدراسات.
 .2تمويل المشروع:
تم تمويل هذا المشروع البحثى عبر  UK-aidبواسطة صندوق تمويل البحوث لشرق أفريقيا ( )EARFالتابع لشعبة التنمية الدولية
( )DFIDالبريطانية.
 .3هدف المشروع:
يهدف المشروع البحثى لدراسة عالقات األرض الحضرية فى الخرطوم كرافعة للتنمية الحضرية المستدامة التى تستهدف ترقية وتحسين
الوضع اإلجتماعى واإلقتصادى لفقراء الحضر والمجموعات المتضررة األخرى ضمن منظومة العناصر التى تكون النظام الحضرى
المستدام.
 .4رؤية كلية العمارة من خالل المشروع:
تأكيداً لدور جامعة الخرطوم فى خدمة المجتمع ،فقد آثرت كلية العمارة منذ بداية المشروع أن توسع دائرة الشركاء الحقيقيين فى
المشروع وإشراكهم فى كل تفاصيل الدراسة منذ جمع البيانات وتحليلها واجراء الدراسات الحقلية وكتابة التقارير وصياغة السياسات
ونشر األوراق العلمية بإسمائهم وفتح وإدارة الحوار العلمى بين كل الشركاء حتى يترسخ مفهوم الربط بين البحث العلمى وصناعة القرار
التخطيطى .شملت قائمة الشركاء اإلدارات ذات الصلة فى وزارتى التخطيط العمراني والبنى التحتية بوالية الخرطوم  ،ومنظمة إستدامة
الطوعية وبعض الباحثين من جامعة شرق النيل وجامعة الرباط.
 .5مخرجات المشروع:
إضافة الى األربع تقارير التى تم نشرها فى موقع  ، DFIDفإن هناك ثالثة تقارير اخرى تلخص كل مراحل الدراسة والسياسات
والدراسات الحقلية فى عشرة أحياء بالخرطوم يتم نشرها هنا .إضافة على ذلك فقد قام الفريق بإصدار ثالثة وستون خريطة بنظام
المعلومات الجغرافية عالية الدقة تشمل توزيع السكان ،اإلدارة المحلية ،أسعار األراضى ،المواصالت والربط ،توزيع الخدمات
الحضرية ،النطاقات الحضرية وإستخدامات األرض ،إضافة الى ثمانية خرط تبين تطور الخرطوم فى السنوات ،1990 ،1975 ،1956
.2017 ،2014 ،2008 ،2000

 .6ملخص مشروع عالقات األرض والتحضر الشامل في مدن دار السالم وموانزا (تنزانيا) والخرطوم (السودان)
أ .مقدمة
هذا المشروع البحثي الذي يتسم بالعملية ويهدف للتطبيق سيستخدم روابط األرض والحضر والسياسات المرتبطة بها لدراسة ثالثة مدن
إفريقية هي مدينة دار السالم ،ومدينة موانزا في تنزانيا؛ ومدينة الخرطوم في السودان وذلك لتوفير نقطة انطالق لتحليل هذه المدن من
حيث كونها أنظمة حضرية متكاملة.
إن الهدف األشمل لهذا المشروع هو إيجاد قواعد الحوار في شأن السياسات المرتبطة بالنظم الحضرية ،ودراستها وإثراء النقاش حولها
بغية إحداث تغييرات عملية في تلك السياسات والنظم لجعلها أكثر قابلية للتنفيذ وذات جدوى إجتماعية وسياسية ،وكذلك ضمان ان تكون
تلك السياسات قابلة للتطوير داخل هذه النظم الحضرية القائمة ،وتشجيع التحوالت الحضرية الشاملة التي تعزز رفاهية اإلنسان  .إن
األبعاد السياسية واالقتصادية للعالقة بين األرض والحضر ،وحركة الناس داخل هذا المحيط وما حولھ ،أضحيا مؤثران أساسيان في كون
النظم الحضرية القائمة تتسم بالشمول أو االنكماش واالقصاء لسكان الحضر.
سيولى المشروع إهتماما مناسبا بمسائل الهجرة والطبقات الضعيفة والنوع ومدى ارتباطها بعالقات األرض والعمران الحضري ،وكيفية
تفاعل هذه األبعاد في اإلطار الرسمي والشعبي المجتمعي ،وذلك من خالل أشكال ومستويات الحوكمة الرشيدة المختلفة ،ومدى توفر
البنى التحتية وعالقتها بحركة السوق.
ب .منهجية المشروع
يسعى المشروع وبالتعاون مع مؤسسات رائدة في مجال البحوث الحضرية ،والمؤسسات الحكومية المعنية على المستوى الوالئي
والمحلي أصحاب المصلحة من القطاع الخاص والمنظومات المجتمعية ،إلى تحديد التطورات المطلوبة والتي من شانها ان تؤدي إلى
تحسينات ملموسة بالنسبة للسكان الحضريين الذين تتزايد أعدادهم باستمرار .وسينظر المشروع في هذه التطورات سواء كانت مطلوبة
لتبدأ من القمة إلى القاعدة ام من القاعدة إلى القمة أم سيتم تنفيذها من خالل أنظمة الحوكمة الحضرية الرسمية.
وكمثال أولي ،سوف يسعى المشروع البحثي هذا لمعرفة التغيرات المطلوبة التي ستسهم في زيادة الوصول إلى الخدمات األساسية للسكان
(كالمياه والصرف الصحي) ،والسلع الضرورية (مثل الغذاء الصحي) وسبل العيش (مثل فرص العمل في اإلقتصاد الرسمي أو غير
الرسمي) ،حيث انها جميعا لديها أبعاد مرتبطة بالموقع الجغرافي المكاني أو أبعاد لها عالقة ما باالرض والبيئة المحيطة بها.
من خالل هذا المشروع ستشارك األطراف المحلية الفاعلة ذات الصلة في تحديد القضايا التي تهمها والتحديات التي تواجهها ،والخيارات
المتاحة والتي تراها مناسبة لمعالجة تلك القضايا وعبور تلك التحديات ،وتشمل تلك االطراف مختلف مستويات الحكم المحلي وسلطاتھ،
والجهات المسئولة عن إدارة المرافق وتقديم الخدمات والقطاع الخاص الفاعل .سيقوم هذا المشروع وبالتعاون مع وشبكات فاعلة في هذا
المجال بالعمل على المستوى المحلي مع نشر مخرجات هذا المشروع عالميا لتبادل التجارب واالستفادة منها ،وبخاصة التجارب والحلول
التى قامت بها المدن األخرى في شرق أفريقيا.
ج .أسئلة البحث
أسئلة هذا المشروع البحثية الشاملة والمترابطة في آن واحد هي:
 أين يتم استيعاب عدد سكان الحضر المتزايد؟ وكيف؟ وعبر أي من العمليات الرسمية والمجتمعية غير الرسمية ،وأين وكيف
وعبر أي من العمليات كذلك يتم توفير البنى التحتية وخدمات النظم البيئية والنشاط االقتصادي التي يعتمدون عليها في الحضر
واطراف المدن.
 إلى أي مدى يرتبط تصنيف المجموعات السكانية الحضرية المختلفة في أطراف المدن والعمران ،بإمكانية وصول هؤالء السكان
إلى وسائل وسبل كسب العيش بمختلف أنواعها ،وبالخدمات األساسية (مثل مياه الشرب والصرف الصحي) والسلع (مثل الغذاء
الصحي)؟
 ما هي التحوالت على مستوى السياسة والسياسات المناسبة والمجدية في محيط حوكمة االرض الحضرية والتي يمكن أن تجعل
التطور والتحول الحضري أكثر شموال (مثال عبر زيادة فاعلية مشاركة المجتمع المحلي ،أو من خالل تحسينات نظم األسواق)
بالنسبة للطبقات االقتصادية المختلفة ،مع إعتبار محاور الهشاشة المختلفة (مثل أوضاع الهجرة والنوع)؟

ھذه األسئلة سیتم طرحھا لكل مدینة من مدن الدراسة :الخرطوم ،دار السالم ،وموانزا ،من ثم سوف تتم المقارنة بین دار السالم وموانزا (اللتان
تمثالن مدینتین مختلفتین في نفس البلد) ،والمقارنة بین دار السالم والخرطوم (واللتان تمثالن مدینتین متماثلتین في الحجم في بلدین یخضعان
لتحوالت وتطورات حضریة مختلفة للغایة .ستشمل طرق البحث استخدام الخرائط ونظم المعلومات الجغرافیة الستكشاف وعرض النظام الحضري
على مستوى المدینة ،وأیضًا إجراء دراسات حالة بعینھا ألماكن محددة في ھذه المدن ،وتناول قضایا تعتبر مخرجاتھا مھمة بالنسبة للفئات الھشة من
سكان الحضر .سیتم ترجمة المخرجات والنتائج العملیة من خالل منظور المدن كنظم متكاملة ،مع مراعاة تقاطعات االقتصاد السیاسی المترتبة على
ذلك.

د .الشركاء
یقود ھذا المشروع البحثي متعدد األطراف الدكتور غوردون ماكغراناھان ) (G.McGranahan@ids.ac.ukمن معھد الدراسات اإلنمائیة
(المملكة المتحدة).
الشركاء ھم :جامعة الخرطوم (السودان)؛ استدامة لحوكمة األرض والبیئة (السودان)؛ المعھد الدولي للبیئة والتنمیة (المملكة
المتحدة)؛ جامعة ساسكس (المملكة المتحدة)؛ النداك (جامعة أوتریخت ،ھولندا)؛ جامعة أردي (تنزانیا)؛ مركز المبادرات المجتمعیة
(تنزانیا)؛ منتدى الكومنولث للحكومات المحلیة.
یتم تمویل المشروع من قبل منظمة المعونة البریطانیة ،من خالل صندوق بحوث شرق أفریقیا.

The Urban Land Nexus and Inclusive Urbanization
in Dar es Salaam, Mwanza and Khartoum
University of Khartoum Project Protocol
1. Summary
This action-oriented research project will use the urban land nexus and its politics to provide the entry point for
analysing the cities of Khartoum, Dar es Salaam and Mwanza and as integrated city systems. The overarching
objective is to identify, research, and stimulate policy debate on actionable changes that are politically feasible
and scalable within existing urban systems, and will foster more inclusive and welfare-enhancing urban
transitions. The political economy of the urban land nexus, and the movement of people in, out and around this
nexus, are central to the inclusion or exclusion of urban systems. Particular attention will be paid to the
gender, class and migratory dimensions of the urban land nexus and how these play out over the formalinformal continua, through various forms and levels of governance, and in relation to the provision of
infrastructure and the operation of markets.
2. Methodology
Working with leading urban research institutions, and local government and civil society partners, we will seek out
changes that, either driven from the bottom-up or implemented through the more formal urban governance
systems, can lead to tangible improvements for growing urban populations. In the first instance, we will be
seeking out changes in access to basic services (e.g. water and sanitation), goods (e.g. healthy food) and/or
livelihoods (e.g. opportunities for formal or informal employment), all of which have important but different
locational and other land-based dimensions. Key local stakeholders will be involved in identifying issues of
concern and options for addressing them, including utilities, various government authorities and private actors.
With the Commonwealth Local Government Forum (CLGF) and various other networks, we will engage locally,
and disseminate the results internationally, focussing particularly on other cities of East Africa.
3. Research Questions
The broad interlinked research questions are:




Where, how and through what formal and informal processes are the growing number of urban residents,
and the infrastructures, ecosystem services and markets they depend on, being accommodated in the
urban land nexus?
How does the sorting of different people and groups across the urban land nexus relate to access to
livelihoods (formal and informal), basic services (e.g. water and sanitation) and goods (e.g. healthy food)?
What politically feasible shifts in urban land nexus governance could make the urban transition more
inclusive (e.g. through increased community mobilization or improvements in market systems) with
respect to different economic classes, and also across other axes of vulnerability (e.g. migratory status
and gender)?

These questions will be asked for each city, and comparisons will be made between Dar es Salaam and Mwanza
(representing two differently sized cities in the same country), and between Dar es Salaam and Khartoum
(representing two similarly sized cities in countries undergoing very different urban transitions). Methods will
range from using geographical mapping and information systems to explore and display the urban system at the
city scale, to undertaking case studies of specific places and issues critical to the outcomes for disadvantaged
groups. The findings and their implications for action will be interpreted through the lens of cities as systems, with
political economies of consequence.
4. Partners
This consortium is led by Dr Gordon McGranahan (G.McGranahan@ids.ac.uk) at the Institute of Development
Studies (UK).
The partners are: University of Ardhi (Tanzania); University of Khartoum (Sudan); Istidama for land governance
(Sudan); Centre for Community Initiatives (CCI) (Tanzania); University of Sussex (UK); International Institute for
Environment and Development (IIED) (UK); LANDac (University of Utrecht, Netherlands); Commonwealth Local
Government Forum (CLGF).
5. Project Organogram

Khartoum Land Nexus Research Team
Khartoum Research Team
 Abubakr Saad Taha (Ministry of Physical Planning)
 Abubakre Husein Mergani (Ministry of Physical Planning)
 Ahmed A. M. Elhassan (University of Khartoum)
 Akram Idriss Abdelraheem Idriss (Ministry of Physical Planning)
 Amani Hassan M. Elsheikh (Ministry of Physical Planning)
 Asjad Faysal (Ministry of Infrastructure and Transportation)
 Aziza Ahmed Kabashi Abu Elftoh (Ministry of Physical Planning)
 Babiker Fath Alla (Ministry of Physical Planning)
 Dhalia Abuhrayra Elnahas (Eastern Nile University)
 Elkindi Hassan Mohammed Ahmed Elaagip (Ministry of Physical Planning)
 Gamal M. Hamid (University of Khartoum)
 Ibrahim Z. Bahreldin (University of Khartoum)
 Khadiga M. Osman (University of Khartoum)
 Khalifa Khalil (Ministry of Infrastructure and Transportation)
 Maha M. Eltahir (Ministry of Infrastructure and Transportation)
 Misaab Gamal Abdalla Hassan (Ministry of Physical Planning)
 Mohamed Nagib Suliman Elhoweiris (University of Khartoum)
 Nuha Mohamed Elmurtada Ibrahim Taha (Ministry of Physical Planning)
 Rania Elhadi Bushra Hassan (Eastern Nile University)
 Rehame Hamza Gasem Alsid Hassan (Ministry of Physical Planning)
 Salah Hassan Abukashawa (Estidama)
 Salah Mahmoud Osman (University of Khartoum)
 Tahlil Osman Ahmed Wini (Ministry of Physical Planning)
 Wahat Mohamed Ali Abugroon (Ribat University)
International Research Team
 Enrico Ille (Consultant to Institute of Development Studies)
 Gareth Wall (Commonwealth Local Government Forum)
 Gordon McGranahan (Institute of Development Studies)
 Griet Steel (University of Utrecht)
 Sadaf Khan (Institute of Development Studies)

26 March 2020

To: The Scientific Research Deanship, University of Khartoum
The Faculty of Architecture of the University of Khartoum has been the principal Sudanese partner for
a research project titled “The Urban Land Nexus and Inclusive Urbanization in Dar es Salaam,
Khartoum and Mwanza”. This project has been funded by the East Africa Research Hub (EARH) of
the UK Department for International Development (DFID ). The overall project has been led by the
Institute of Development Studies at the University of Sussex. The project started in September 2017,
and the research was completed at the end of February, 2020.
As Principal Investigator for this project, I would like to confirm that the Faculty of Architecture
performed their work in exemplary fashion, despite the difficult times, and including periods when the
University of Khartoum was formally closed. The core outputs for the project (to which are being
added numerous articles and supplementary research products) are available at:
https://www.gov.uk/dfid-research-outputs/examining-the-urban-land-nexus-and-inclusive-urbanisationin-dar-es-salaam-mwanza-and-khartoum
Yours sincerely,
for the Institute of Development Studies

Gordon McGranahan

26 March 2020

To: The Dean, Faculty of Architecture, University of Khartoum
As you are aware, the Faculty of Architecture of the University of Khartoum has been the principal
Sudanese partner for a research project titled “The Urban Land Nexus and Inclusive Urbanization in
Dar es Salaam, Khartoum and Mwanza”. This project has been funded by the East Africa Research
Hub (EARH) of the UK Department for International Development (DFID ). The overall project has
been led by the Institute of Development Studies at the University of Sussex. The project started in
September 2017, and the research was completed at the end of February, 2020.
As Principal Investigator for this project, I would like to commend the Project Team at the Faculty of
Architecture for their exemplary work, despite the difficult times, and including periods when the
University of Khartoum was formally closed. In particular, I would like to single out the commitment
and professionalism of Dr Salah Osman Mahmoud, the team leader, and Dr Gamal Hamid, who
provided invaluable support during the later stages of the project.
The core outputs for the project (to which are being added numerous articles and supplementary
research products) are available at:
https://www.gov.uk/dfid-research-outputs/examining-the-urban-land-nexus-and-inclusive-urbanisationin-dar-es-salaam-mwanza-and-khartoum
Yours sincerely,
for the Institute of Development Studies

Gordon McGranahan

جامعة الخرطوم

كلية العمارة
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السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
ر
مشوع ى
ر
بي كلية العمارة – جامعة الخرطوم ن
مشتك ن
وبي ومعهد دراسات التنمية IDS
بحث
ر
بإنجلتا.
التابع لجامعة Sussex
يطيب لنا ف كلية العمارة أن نعلن عن إنتهائنا من ر
اض
المشوع
البحث بعنوان "دراسة العالقة الحضية لألر ي
ي
ي
والتحض الشامل يف دار السالم وموانزا والخرطوم “Investigating the Urban Land Nexus and
” Inclusive Urbanisation in Dar es Salaam, Mwanza, and Khartoumوالذي شارك فيه عدد
ان والتصميم الحضي.
من أساتذة الكلية وعىل رأسهم أساتذة قسم التخطيط العمر ي
ر
المشوع تم بتمويل من حكومة المملكة المتحدة عب  UK-aidبواسطة صندوق تمويل البحوث ل رشق أفريقيا
”) “East Africa Research Fund (EARFوالتابع لشعبة التنمية الدولية البيطانية ) (DFIDوتحت رإشاف
وإدارة معهد دراسات التنمية ”) “Institute of Development Studies (IDSوالتابع لجامعة Sussex -
(المملكة المتحدة) وبمشاركة كل من جامعة الخرطوم ( -السودان) ،وجامعة االردي ”“Ardhi University
(تبانيا) ،ومركز المبادرات المجتمعية ”)( - “Centre for Community Initiatives (CCIتبانيا) ،والمحىل ”) ،“Commonwealth Local Government Forum (CLGFوإدارة
منتدى الكومنولث للحكم
ي
ان – والية الخرطوم (السودان) ،ومنظمة استدامة ( -السودان)،
المخطط
الهيكىل بوازرة التخطيط العمر ي
ي
دول للبيئة والتنمية
والمعهد ال ي

“International Institute for Environment and Development

”)( - (IIEDالمملكة المتحدة) ،وجامعة كوبنهاجن (الدنمارك) ،وجامعة اوترخت (هولندا).
ط هذا الخطاب شهادة االكمال المرسلة من معهد دراسات التنمية .كما يشنا أن نتشارك معكم
تجدون ي
المشوع والث تم ر
مخرجات هذا ر
نشها عىل موقع حكومة المملكة المتحدة https://www.gov.uk/dfid-
ي
research-outputs/examining-the-urban-land-nexus-and-inclusive-urbanisation-in dar-es-salaam-mwanza-and-khartoumوذلك يف مقال يحتوي عىل خمسة ملفات تمثل تفاصيل
ر
األول مع إدارة الشبكة بالجامعة لرفع هذه الملفات بموقع
المشوع .وقد تم التنسيق
تقارير ومخرجات
ي
الجامعة.
ص.ب 321 :الخرطوم – السودان
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+249 (0) 155 664 025
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مكتب العميد

ر
ر
حوال السنتي ونصف حيث نجح
المشوع
المشوع قد بدأ يف سبتمب  ٢٠١٧واستغرق
الجدير بالذكر أن
ي
الث برزت نتيجة إغالق الجامعة خالل أحداث ثورة ديسمب الظافرة
فريق العمل يف إكماله رغم الصعوبات ي
ً
ومؤخرا بسبب تعقيدات جائحة الكورونا.
والشكر اجزله لكل من ساهم ف نجاح هذا ر
المشوع ونخص بالشكر عميد الكلية السابق الدكتور أبوبكر حسي
ي
المشف العام السابق والدكتور صالح الدين محمود عثمان رئيس فريق عمل ر
مبغث ر
مشوع الخرطوم وعضو
ي
الفريق العال إلدارة ر
المشوع (تبانيا والسودان) والدكتور جمال محمود حامد والدكتور إبراهيم زكريا بحرالدين
مؤسس ر
المشوع ومنسقه السابق.
ً
ً
نسأل هللا أن تكون مخرجات هذا ر
دافعا لمزيد من
المشوع عونا يف بناء السودان الذي نحلم به وأن تكون
العمل والجهد.
أعاننا هللا وإياكم لخدمة الجامعة والوطن واإلنسانية جمعاء ،،،،

د .أكرم أحمد الخليفة
عميد كلية العمارة
مرفقات:
✓ خطابات اإلكمال من IDS
✓ ملخص املشروع وهيكله
✓ ملخص خمرجات املشروع
صورة إىل
✓ السيد /نائب مديرة اجلامعة
✓ السيد /أمني الشؤون العلمية
✓ السيد /الوكيل
✓ السيد /أمني املكتبة الرئيسية
✓ السادة والسيدات /عمداء وعميدات الكليات واملدارس
✓ السادة والسيدات /مديري ومديرات املعاهد واملراكز
✓ السادة والسيدات /مديري ومديرات إدارات اجلامعة
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