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وكيلة الكلية باإلنابة تتفقد المباني بعد األمطار األخيرة
النهائية الإمتحانات  نتيجة  لإجازة  العلمي  المجل�س  اإنعقاد 

حفل تد�شين غرفة تحكم  كاميرات المراقبة

اصدارة شهرية تصدرها إدارة العالقات العامة بكلية الخرطوم التطبيقيةالسنة الثانية    العدد الثاني عشر  سبتمبر  2015 م

التطبيقية  الخرطوم : 
الخرطوم  بكلية  والمعلومات  الحاسوب  إدارة  أقامت 
التطبيقية تحت رعاية وتنظيم شبكة الجامعات السودانية 
الشبكات  أساسيات   : في  تدريبية  دورة  العلمي  والبحث 
التى  ال��دورة  ب��دأت  الشبكات.  أمن  ودورة   ، واللينكس 
االحد  يوم  اإلفتتاح  بحفل   ، أيام  خمسة  لمدة  ستستمر 
الدكتور  الكلية  عميد  بالحضور  وشرفه   2015  /8/30
بالحضور  بالترحيب  ق��ام  ال��ذى  العابدين  زي��ن  حسان 

وطمأنهم بأن الكلية سوف تقدم كل المساعدات المطلوبة 
األستاذ  وكذلك حضراإلفتتاح   ، الدورة  إلنجاح  والممكنة 
باإلنابة  العامة  العالقات  ادارة  مدير  بخيت  ابراهيم 
العلمي  والبحث  الجامعات  لشبكة  التنفيذي  والمدير 
المشاركون  قام  برنامج  وضمن   ، حسن  سامى  الدكتور 
في الدورة وشبكة الجامعات السودانية برفقة المهندس 
طالل حسن مدير إدارة تقنية المعلومات بجولة  تعرفوا 

من خاللها بيئة الكلية و المعامل والمكتبة  . 

�شبكة الجامعات والبحث العلمي تقيم دورة تدريبية بالكلية

حفل تد�شين عمل غرفة مراقبة الكاميرات

المرحلة  طالب  يعانيها  التى  المعاناة  إن  هلل  الشهادة 
تنؤ   ، السودانية  الشهادة  إلستخراج  فى سعيهم  الثانوية 
المقررات  . ليس ذلك بسبب  الجبال  الراسيات من  بحملها 
المتناسلة بال حدود أو منهج التى تجرعوها في مدارسهم 
فقط ، ولكن المعاناة الحقيقية هى تلك التى تباريهم طيلة 
المعلم  ذلك  وأولها   . العلم  تلقيهم  وليس  تلقينهم  مرحلة 
المسكين والالهث الذى أصبحت المناهج عنده مجرد جرعة 
التعليم  دوائية يحملها فى حقيبته يدور بها على "مراكز" 
يلقمها طالبه علها تطفئ بعضًا من شظف عيشه و شظف 
للشهادة  الممتحنون  الطالب  يسعد  ال  وقد   . للعلم  طالبه 
للجلوس  يتركوا  حتى  رس��وم  دف��ع  على  يرغمون  عندما 
معرفة  ي��ري��دون  عندما  قطعًا  يسعدون  وال   . لإلمتحان 
بسبب  ليس  إمتحنوها  التى  العلوم  تلك  فى  حصيلتهم 
األميبية  والدمغات  الرسوم  غلوطية  تكرار  على  إجبارهم 
من  ينسلون  تجعلهم  التى  العقلية  بسبب  ولكن   ، فحسب 
مراقدهم مع الصباحات الباكرة زحفًا على األرجل أو الدواب 
اللحمية أو الدبابات الحديدة أو ذات العجالت الثنائية من 
المدن القريبة والبعيدة ومن الحواضر والبوادى واألرياف 
ليلحقوا الصفوف األولى للمعركة أمام منافذ تقديم الطلبات 
. تخيلوا  المعركة  الموحد. وهنا نضعكم فى صورة أرض 
األلوف المؤلفة من الطالب بنات وأوالد ومع بعضهم افرادًا 
من األسرة أو األصدقاء يتواجدون معًا فى ساحة ضيقة من 
األرض بال أية مرافق صحية أو حتى ظل شجرة يتظللون 
تحتها، من بينهم بالطبع الكبير والصغير السليم والمعاق 
لتتبرك  صفوف  فى  الطوال  الساعات  ينتظرون   ، والسقيم 
أيديهم بمسك أحد الشبابيك القليلة التى ال تعمل كلها على 
الممل  لإلنتظار  إستعدادًا  طلباتهم  بتسليم  ليفوزوا  قلتها 
إلستالم شهاداتهم . ماذا يضير وزارة التربية لوخصصت 
هذه  إستخراج  بمطلوبات  وجهزتها  األفراح   صالة  مؤقتًا 
الغالبة  ه��ؤالء  كفت  قد  تكون  الوقت  ذات  وفى  الشهادة  
طلب  في  نشتط  ول��ن   . االنتظار  وسأمة  الشمس  ح��رارة 
الطلب  هذا  لتلبية  مصممة  منفصلة  مبان  هنالك  تكون  أن 
المأساة  إنه لشيئ محزن أن تتكرر هذه   . المتجدد سنويًا 
سنويًا . أجعلوا من عملية إستخراج الشهادة مكانًا للتالقي 

وليست ساحة حرب ومعركة .

كلمة التطبيقية

اإنعقاد المجل�س العلمي لإجازة نتيجة الإمتحانات النهائية
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رئيس التحرير   محمد محجوب مصطفي 

التطبيقية  الخرطوم : 
يوم  التطبيقية  ال��خ��رط��وم  كلية  إدارة  دش��ن��ت 
اإللكترونية  التحكم  غرفة  عمل  2015/8/6م  الخميس 
، بحضور األستاذة نفيسة الجنيد وكيل الكلية وعدد 
العام  والمدير   ، بالكلية  والموظفين  اإلداري��ي��ن  من 
لشركة كاف األستاذ كامل حسن واألستاذ محمد جعفر 
الجنيد  نفسية  األستاذة  وأش��ادت   ، المشروع  مدير 
المراقبة  بمشروع   ، التحكم  غرفة  عمل  تدشين  خالل 
بزيادة  العمل  تطوير  أهمية  الى  منبهًة  اإللكترونية 
عدد أفراد الحرس العاملين بغرفة التحكم وزيادة عدد 
الكاميرات وعدد الشاشات بغرفة التحكم ، كماوقامت 
الشهادات  بتوزيع  الحفل  نهاية  في  نفيسة  االستاذة 

شركة  قبل  من  تدريبهم  تم  الذين  الحرس  أفراد  على 
كاف المنفذة للمشروع.)البقية ص 4(  

العمارة النوبية: 
نموذج البيت النوبي

الفنان الإ�شباني 
العالمي �شلفادور 

دالي

الحديق��ة  بزراع��ة  قم��ت 
الموجودة الآن اأمام قاعة بحر 

الغزال مع عم الجنيد...

التطبيقية  الخرطوم : 
ف���ي ُأم���س���ي���ة األرب����ع����اء 5 
قدمت سينما   أغسطس 2015م  
الثقافي  الجنيد  بمركز  جوتة  
مجموعة أفالم افريقية معاصرة  
من موزمبيق ، جنوب أفريقيا ، 
تونس ، ناميبيا ، كينيا ، توغو 
مجموع  إنتاج  تم   ، يوغندا   ،
هذه االفالم القصيرة بتمويل من 
معهد جوتة بألمانيا ، بعد تقييم 
واختيارها من  مجموعة كبيرة 

قدمها  التي  السيناريوهات  من 
األفارقة  والمنتجين  المخرجين 
الحصول  بغرض   ، للمنافسة 

ع��ل��ي م��ن��ح ل��ت��م��وي��ل االف����الم 
القصيرة وتم انتاجها في العام 

2012 .     )البقية ص 4(

معر�س جيتار ولون بمركز الجنيد الثقافي

توزع

انًا
  مج

م. راوية صالح 
تكتب عن :

التطبيقية  الخرطوم : 
الكلية  وكيلة  الجنيد  خالدة  األس��ت��اذة  قامت    
األمطار  بعد  الكلية  لمباني  تفقدية  بجولة  باإلنابة 
من  الكثير  لها  كشفت  الجولة  بأن  وأف��ادت  اآلخيرة. 
مع  التعامل  عملية  صاحبت  التى  القصور  أوج��ه 

الذى  األمر   ، البناء  مواد  وتخزين  الصيانة  مخلفات 
المياه  تراكم  ج��راء  المبانى  بعض  تضرر  الى  ادى 
لجنة طوارئ  بتكوين  قامت  المشاكل  تلك  .ولمعالجة 
بتلك  الخاصة  المشاكل  كل  ومعالجة  الضرر  لحصر 

المباني. 

حفل تد�شين غرفة تحكم  كاميرات المراقبة

التطبيقية  الخرطوم : 
الخميس  يوم  للكلية  العلمي  المجلس  عقد 
الدراسي  للعام  الثاني  إجتماعه  2015/8/27م 
الدكتور حسان  برئاسة  وذلك  2015م   – 2014م 
زين العابدين نور الدائم رئيس المجلس وعميد 
الكلية ، وبحضور األستاذة ندى عبد هلل محى 

رؤساء  والسادة  العلمية  الشون  أمين  الدين 
الكلية  لبرامج  الخارجيين  والمقومين  األقسام 
األكاديميين  م��ن  مقدر  ع��دد  ال��ى  ب��اإلض��اف��ة   ،
وقد  هذا   . السودانية  الجامعات  مختلف  من 
إعتمد المجلس نتائج اإلمتحانات وأجاز نتائج 
النهائية  والنتائج  الثاني  الفصل  إمتحانات 

للعام الدراسي الحالي ، كما إستعرض المجلس 
األداء األكاديمي للكلية مؤمنًا ومشيدًا بالتطور 
مختلف  ف��ي  الكلية  تشهده  ال��ذى  المضطرد 
من  بالعديد  المجلس  خ��رج  كما   ، المناحي 
اإلرتقاء  شأنها  من  التى  والتوصيات  القرارات 

أكثر وأكثر باألداء األكاديمي بالكلية.  
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معركة إستخراج الشهادة السودانية
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اصدارة شهرية تصدرها إدارة العالقات العامة بكلية 
التجهيز الطباعي والطباعة مطبعة فونت الحديثةالخرطوم التطبيقية

إشراف عام
خالدة الجنيد

سكرتير التحرير
هيثم محمد دفع اهلل

التصميم واإلخراج الفني
عزمي حسن خالد

www.tatbigia.edu.sd
info@tatbigia.edu.sd

0155662577

العالقات  بإدارة  لإلتصال 
الخرطوم  بكلية  العامة 

التطبيقية

تاأثير ال�شكة حديد في حياة ال�شودانيين

www.tatbigia.edu.sd
info@tatbigia.edu.sd

في  ب��ال��س��ودان  حديد  سكة  إن��ش��اء  فكرة  إن 
االستراتيجية  تنفيذ  ب��غ��رض  ك��ان��ت  بدايتها 
باشا  العسكرية في عهد حاكم مصر محمد على 
المرحلة  تنفيذ  ك��ان   ، ال��س��ودان  لغزو  الرامية 
وفى   1875 عام  الشمال  اقصى  عبكة  في  االولى 
 , صرص  الى  الحديدى  الخط  وصل   1877 عام 
وتوقف حتى عام 1884 وواصل الى بلدة عكاشة 
عام 1885 ، وتوقف العمل نسبة لفتح الخرطوم 
وبدأ   . الوقت  ذلك  في  المهدية  قوات  يدى  على 
العمل مجددًا عام 1897 ووصل أبوحمد . ووصل 
مدينة عطبرة في عام 1898 وبعد تشييد الكبرى 
وصل  حتى  الخط  تمديد  تم  عطبرة  نهر  على 
الحلفايا في 13 ديسمبر عام 1899. لتبدأ بعد ذلك 
الصادرات  نقل  في  حديد  السكة  استخدام  فكرة 
سواكن  ميناء  يربط  خط  إنشاء  فتم  وال��واردات 
بالخط الرئيسي وكان ذلك في العام 1904 .حيث 
البحر  حديد  سكة  بإفتتاح  كرومر  اللورد  احتفل 
االحمر في بورتسودان. في ابريل سنة 1909 بدأ 
العمل في مد الخط من الخرطوم مدني حتى وصل 
األبيض في ديسمبر سنة 1911 مما كان له األثر 
الفعال في ربط كل من الجزيرة وأواسط كردفان 
بالقضارف  سنار  خط  كان  ثم   . العالم  بأسواق 
مارس  في  ب��دأ  قد  وك��ان  وب��ورت��س��ودان  وكسال 
تم  لالستقالل  األولي  السنوات  .وفى   1928 سنة 
تشييد خطوط إضافية لربط المناطق النائية في 
وكان  الرئيسي  بالخط  وجنوبه  السودان  غرب 
نقل  خطوط  هي  الحديدية  للخطوط  إمتداد  آخر 
جابره  أبو  الى  المجلد  محطة  من  البترول  خام 
ومن مصفاة البترول بجبل أبو خريز الى محطة 
شارف  محطة  بين  يربط  ال��ذي  والخط  األبيض 
وآبار البترول بمدينة شارف وقد إكتمل تشييدها 

جميعها بين العام 1995 و 1996م.  
ال شك أن للقطار تأثير مباشر في حياة الناس 
، واحدث تغييرًا جذريًا في حياة العديدين منهم . 
وكما هي العادة عند ظهور الجديد دائمًا فإن هناك 
من رحبوا بها وآخرون لم يتحمسوا لها بل أطلقوا 
للقطارات  ف��ان  ال��س��ودان  وف��ى   . اللعنات  عليها 
خانة  في  إدراجه  يمكن  مما  الكثير  حديد  والسكة 
في  يمور  كلما  أو  اإلنبهار  أو  الدهشة  أو  الخوف 
ولكن  وأحاسيس.  مشاعر  من  اإلنسانية  النفس 
السودانيين  بحياة  سار  القطار  فان  العموم  في 
مالمح  وتحديد  اإلجتماعى  التماسك  مشارف  الى 

الهوية ، وكان دوره في هذا المجال مشهودًا حتى 
مجالس  ومحطاته  عرباته  وكانت   . قريب  وق��ت 
من  الطيف  ال���وان  جنباتها  وعلى  فيها  تالقت 
حدود  جمعتهم  من  كل  ولهجات  وسحنات  قبائل 
السودان السياسية ووصلت عرى التالقي والتالقح 
الجنسي والفكري على طول خطوط السكة الحديد 
التى كادت ان تغطى كل المدن واألرياف . أما من 
الناحية األدبية فالقطار منذ البداية إلى يومنا هذا 
من  الكثير  حياة  في  وعظيمًا  كبيرًا  دورًا  لعب  قد 
والفنانين  والكتاب  والفالسفة  والشعراء  األدباء 
الذين ال ينكرون بأي حال من األحوال فضله عليهم 

ال  ذلك  األدبي والشواهد على  خاصة في تطورهم 
يمكن حصرها في أرجاء المعمورة , ولكننا معنين 
كانت  فقد   . السودانيين  بذلك في ما يخص حياة 
والبطء  القطار  يقطعها  التى  الطويل  المسافات 
قدر  أكبر  اتاحت  في  سببًا  لحركته  المصاحب 
المعارف  وتبادل  الركاب  بين  للتعارف  الوقت  من 
ويشترى.  يباع  ما  لكل  رائجة  وأسواق  والمنافع 
لم  فإنه  اإليجابية  جوانبه  للقطار  كما  وبالطبع 
بسبب  الحياة  منقصات  م��ن  غيرها  م��ن  يخلو 
للشعراء  متنوعة  والهامات   . المفجعة  الحوادث 

واألدباء والروائيين والمسرحيين والتشكيليين. 

ابراهيم بخيت

أن الدور المتعاظم للنشاطات اإلقتصادية على 
يتركه  الذي  واألثر  والدولي،  المحلي  المستوى 
اإلقتصاد وكيفية إدارة موارده حتم علينا تقديم 
مقترحًا لبرنامج يحمل في طياته كل المستجدات 
لقد   . والدولي  المحلي  واقعنا  على  طرأت  التي 
المتغيرات  لتلك  وفقًا  المنهج  هذا  تصميم  تم 
واإلدارة  اإلقتصادية  العلوم  على  إنعكست  التي 

بفروعها المختلفة .
تخصصات القسم :

اإلقتصاد .
اإلدارة .

المحاسبة .

أهداف البرنامج :
تخريج  إلى  الثالثة  بأقسامه  البرنامج  يهدف 

طالٍب لديه :
بالمجال  وتطبيقية  ن��ظ��ري��ة  ت��ام��ة  دراي����ة 

اإلقتصادي
بناء الذات والتواصل مع اآلخرين .

ال����ق����درة ع���ل���ى ب���ن���اء م����ه����ارات إداري������ة 
عاليةالمستوى

في  التخصصية  إس��ت��ي��ع��اب  ع��ل��ى  ال��ق��درة 
المجال.

فهم الرسالة اإلجتماعية .
القدرة على المنافسة في سوق العمل .

العلمية  ال��درج��ة 
الممنوحة :

الطالب  يمنح 
البكالريوس  درج��ة 

في كل قسم من اقسام 
سنوات   4 في  البرنامج 

دراسية(  فصول  )ثمانية 
البكالريوس  درجة  يمنح  كما 

ف��ي حالة  ال��ش��رف  م��رت��ب��ة  م��ع 
والبرنامج  المقرر  اجتيازه بنجاح 

المجاز في 5 سنوات )عشرة فصول 
دراسية(.

قسم اإلقتصاد و العلوم اإلدارية 
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 المكونات
150جرام فليه فراخ
ثمرة بصل جوليان
ثمرة فلفل جوليان

15جرام جبنة موزريال أو شيدر أو المتاح
بقدونس مفروم . ملعقة زبدة 

كريب أو عيش سورى حسب المتاح
و)الكريب(عبارة عن دقيق ولبن وييض وزيت

ملح وفلفل حسب الرغبة

طريقة العمل 
وضع طاسة على النار وبها زبدة ثم وضع البصل 
وبعد التقليب توضع فليه الفراخ والملح والفلفل 
وعند  التسوية  حتى  جيدًا  وتقلب  الجوليان 
التسوية توضع الجبنة والبقدونس وتقلب ثم يلف 
الخليط السابق داخل الكريب أو العيش السورى 

وبعد اللف تحمر بالزبدة
فى الطاسة وتقدم مع صوص الكاتشب.

   

يصف  نوبية  عمارة  مصطلح     
المميز  البنائي  والشكل  المعمار 
العليا  )النوبة  المنطقة  تلك  لمباني 
في  النوبية  والعمارة  والسفلى(. 
تمتلك  منهما  كل  ومصر  ال��س��ودان 
تقاربهما  رغ���م  م��م��ي��زة  خ��ص��ائ��ص 

الواضح.
ف��ي مصر  ال��ن��وب��ي��ة  ال��ع��م��ارة    
والسودان استخدمت الطوب الطيني 
Adobeلبناء  بالشمس   المجفف 
في  اإلختالف  كان  بينما   ، الحوائط 
جذوع  تستخدم  المباني.  تسقيف 
النخيل  م��ث��ل   النباتات  وأغ��ص��ان 
النوبة  في  مسطحة  سقوف  إلنشاء 
النوبي  واس��ت��خ��دم  ال��س��ودان��ي��ة 
المجفف  الطيني  الطوب  المصري 
قباب  ( سقوفات  لتشييد  بالشمس 
Domes ( و) أقبية Vaults ( متأثرًا 
بالنوبة المسيحية وكنائسها، وربما 
لجأ النوبي المصري لهذا النوع من 
السقوفات لقلة األخشاب التي يمكن 

إستخدامها في البناء.
وبينما يوجه النوبي المصري بيته 
غالبًا تجاه النيل باعتباره رمز الخير 
والنماء ، فان النوبي السوداني قديمًا 
كان يحرص على عدم توجيه البيوت 
إعتقادهم  بسبب  النيل  إتجاره  في 

للمالئكة  وأحيانًا  للجن  مسكن  بأنه 
فيوجه نحوها في هذه الحالة.

  ويرجع بعض الباحثين سبب إتجاه 
النوبي السوداني للسقوف المسطحة 
عوضًا عن القباب    واألقبية ألسباب 
)بإعتبار أن  تتعلق بإعتبارات دينية 
القبة ترمز للبناء الديني والمسجد( 
وأيضًا ألسباب نفسية فإبتعادهم عن 
القبوي  بالشكل  مساكنهم  تسقيف 
في  كقبور  القباب  لرمزية  يعود  ربما 
السودان )قبور ومقامات أولياء اهلل 

الصالحين(.
 ه���ذا اإلخ���ت���الف ف��ي ن���وع م��ادة 
السقف أعطى مباني النوبة المصرية 

ميزة اإلرتفاع لطابق أول في معظم 
هذه  مثل  توجد  ال  بينما  مساكنهم 
الميزة في مباني النوبة السودانية 
الخندق  مدينة  قليلة  نماذج  في  )إال 
القديمة في شمال دنقال ترجع لفترة 

المهدية وما قبلها بقليل( 
البيت النوبى التقليدى في السودان 
هي  ح��ج��رات   4 ح��وال��ى  م��ن  يتكون 
خاصة  لصالة  ب��اإلض��اف��ة  المطبخ 
وغرفة  للنساء  وغ��رف��ة  بالمطبخ 
يخصص  ال��ذى  وال��دي��وان  للرجال 
الضيوف  الرجال وإستقبال  لجلوس 
حيث  واس��ع   فناء  بالمنزل  يحيط   ،
بوابة  وللمنزل  )المزيرة(  ت��وج��د 
مميزة تمتاز بالعلو ، مادة الطيِن هي 
بطريقة   أما  األساسية   البناء  مادة 
الطوب  قطع  أو   Cob)الجالوص(
المصنوعة من طمى يجفف بالشمس 
بينما    Adobe األخضر(  )الطوب 
النخل(  )جريد  تصنع  من  السقوف 
التى تلصق بعد إزالة السعف وتثبت 
ينمو  ال��ذى  الطلح  أشجار  بجذوع 
قرب النيل وجذوع النخل وتستخدم 
)أعمدة(  ك��دع��ام��ات  ال��ج��ذوع  ه��ذه 
تحمل السقف و كمرات أفقية )أبيام 
الجدران  على  السقف  حمولة  توزع 

واألعمدة(.
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شركة جنيدكو تكنولوجي لالستثمار المحدودة
مشروع الجنيد لالنتاج 
الزراعــــي والحيـــــــواني

المشروع المتخصص في انتاج بيض المائدة الذي يعمل بالنظام المقفول 
وهو احدث نظام متبع النتاج وتربية الدواجن في العالم اليوم يكفل النظام 
الفضالت  من  ويتخلص  واالضاءة  والتبريد  والتهوية  والشرب  االكل  للدواجن 

بصورة آلية 100% وكذلك يتم جمع البيض وتعبأته دون تدخل العامل.

المالك: خالد عبد اهلل محي الدين الجنيد.شركة جنيدكو مستعدة لتقديم كافة الخدمات للزبائن والعمالء .

العنوان: الخرطوم مشروع سوبا الزراعي.

 إعداد االستاذ: الشيف 
اسامه محمد حواله

م. راوية صالح
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ونبحث عهنا  السعادة  إىل  نتطلع  إننا مجيًعا    
. لكن السعادة ليست هدًفا يف ذاهتا . إهنا نتاج 
 . اآلخرين بصدق  مع  وتواصلك   ، ملا حتب  معلك 
أن تصنع   ، ذاتك  أن تكون  السعادة تمكن يف  إن 
قراراتك بنفسك، أن تعمل ما تريد ألنك تريده ، أن 
تعيش حياتك مسمتتًعا بلك حلظة فهيا .إهنا تمكن 
ومساحك  اآلخرين  عن  استقالليتك  حتقيقك  يف 
لآلخرين أن يسمتتعوا حبرياهتم ، أن تبحث عن 
األفضل يف نفسك ويف العامل من حولك . إنه ملن 
تتشبث  أن  املضاد،  االجتاه  تسري يف  أن  الهسل 
بفكرة أن اآلخرين ينبيغ أن يبدوا غاية اهمتامهم 
بك ، إن تليق بالالمئة عىل اآلخرين وتتحمك فهيم 
عندما تسوء األمور ، أال تكون خملًصا ، وتهنمك 
يف العالقات واألمعال بدلًا من اإللزتام   – عبًثا   -
، أن  ، أن تثري حنق اآلخرين بدلًا من اإلستجابة 
حتيا عىل هامش حياة اآلخرين  ال يف قلب أحداث 
حياتك اخلاصة . إنك يف الواقع تعيش حياة غري 

سعيدة عندما ال حتيا حياتك عىل جسيهتا ، حيث 
وال   ، مهنا  غاية  ال  حياتك  بأن  إحساس  ينتابك 
، وأن معناها احلقييق يفقد مضمونه  معىن هلا 
املفرتض  ملن  إنه   . وبدقة  قرب  عن  تتفقده  عندما 
إن   . لك  تكون  قد خلقت يك  أن حياتك  مضًنا-   –
حياتك قد وهبت لك يك ختلق هلا معناها . وإن مل 
ترس حياتك عىل النحو الذي ترغبه ، فال تلوم إال 
نفسك . فال أحد مدين لك بأي يشء . إنك الخشص 
الوحيد الذي يستطيع إحداث اختالف يف حياتك 
له من القوة ما يبقيه راخًسا ، ألن الدمع الضئيل 
شيًئ  يعين  ال  هناك  أو  هنا  من  تتلقاه  قد  الذي 
ما مل تكن ملزتًما بأن تقطع اكمل الطريق مبفردك 
العهود  من  أيًا  إن   . مصاعب  من  واجهت  مهام 
أنفهسم ليس هلا  لك اآلخرون عىل  اليت يقطعها 
اإلختالف  ذلك  إحداث  من  ميكهنا  ما  القوة  من 
عىل الرمغ من  الدامئ . إن اخليانة واإلستسالم – 
تقييد  عىل  القدرة  لدهيام  ليس   – آثارمها  شدة 

أنت  تكن  مل  ما  إعاقة جناحك  أو  تطورك  مسرية 
الذي خيتلق األعذار يك تفشل هذا الفشل الذريع. 
إن لديك القدرة أن تتغلب عىل لك العوائق تقريبًا  
 . مبارش  بشلك  احلياة  تواجه  أن  استطعت  لو 
وأنت كإنسان يريد أن حيىي حياة هانئة سيتحمت 
عليك أن جتتاز الكثري من مثل هذه العوائق طوال 
ذلك  التغلب هيلع هو  يلزمك  أول يشء  إن  الوقت 
بأن هنالك من سيدخل حياتك  االعتقاد الخسيف 
تعمتد  ال  الالزمة.  التغيريات  لك  لك  حيدث  يك 
عىل أي خشص قد يأيت لينقذك ، ومينحك الدفعة 
الكربى ليك تنطلق ، وهيزم أعداءك ، وينارصك ، 
لك  ، ويدرك قميتك، ويفتح  الالزم  الدمع  ومينحك 
أبواب احلياة . إنك الخشص الوحيد الذي ميكنه 
أن يلعب دور املنقذ الذي سوف حيرر حياتك من 
يف  ترسف  حياتك  تظل  فسوف  وإال   ، قيودها 
أيًضا  ولكنك   ، السعادة  تستحق  إنك   . أغالهلا 

تستحق أن حتصل عىل ما تريد.

من  كثري  وأنا أمسع عن  يوم مير  لك 
حوادث   ، األطفال  إغتصاب  حوادث 
جممتعنا  عىل  وجديدة  دخيلة 
بشلك  موجودة  اكنت   ، السوداىن 
بسيط وقليل جدًا وميارهسا أخشاص 
يعانون من من أمراض نفسية واحضة 
اليوم  األطفال  إغتصاب  إن   ، وجلية 
ىف  وواحضة  خميفة  ظاهرة  أصبح 
املجمتع السوداىن ، ومتارس من كثري 
من األخشاص يبدون ىف الظاهر أهنم 
طبيعيون البد من وقفة جادة أمام هذه 
الظاهرة وأسباهبا ؟ وسبب إنتشارها 
ألن   ، معاجلهتا؟  وكيفية  ؟  وكرثهتا 
الظواهر  هذه  مثل  وتفىش  إستفحال 
جيل  وهيدم  اطفالنا  عىل  يقىض 

املستقبل وأمل األمة القادم .
تعامالت  أبسط  ىف  الثقة  إنعدمت 
أبنائنا اىل  ، النرسل  اليومية  احلياة 
رشاء أى من إحتياجاهتم اىل الداككني 
القريبة من املنازل ، النرتكهم يلعبون 
رقابة  ودون  بأرحيية  الشوارع  ىف 
وحنن  إال  اجلريان  اىل  اليذهبون   ،
جسون  اىل  بيوتنا  وحتولت   ، معهم 
ذلك حرصًا معىل  ، ولك  مصغرة هلم 
املجهول  من  علهيم  وخوفًا  سالمهتم 
اجلرمية  هذه  عقوبة  اكنت  وقد   .!!!
ضعيفة  عقوبة  السابق  ىف  البشعة 
جدًا ، ولكن امحلد هلل قد تغريت هذه 
وبذلك   ، إعدام  وأصبحت  العقوبة 
اجلرمية  جحم  مع  تتناسب  صارت 
كثري  ذلك  يردع  مل  لألسف  ولكن   ،
البد  وهيلع  إلرتاكهبا  األخشاص  من 
 : مثل  الوقائية  اإلجراءات  بعض  من 
توعية األطفال ، توعية األرس ، توعية 
العقوبة ىف  هذه  تعرف  وأن  املجمتع 
املكثف  باإلعالن  السودان  أحناء  لك 
الذين  مرتكبهيا  يرتدع  ولعل  عىس 
ليس لدهيم مضري وال أخالق تردعهم.

حوادث إغتصاب 
األطفال

 المستشارة القانونية
 ناهد محجوب الشيخ 

العمارة النوبية: نموذج البيت النوبي

تشكن انشوالده

فجر طاقتك الكامنة في األوقات الصعبة

اشياء من هذا القبيل
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منى حسن  أ.منى حسن
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وكيلة الكلية ت�شيد بما تم اإنجازه وتطالب باإكمال الم�شروع...

التطبيقية  الخرطوم  كلية  إدارة  تسعى       
خاصًة   ، والتجويد  التطوير  نحو  حثيثًا  سعيًا 
تم  حيث   ، للكلية  الداخلية  البيئة  مجال  في 
كل  تأهيل  وإعادة  التحسينات  من  العديد  تنفيذ 
البنى التحتية للكلية. باإلضافة الى ذلك فقد أول 
والذى  التأمين  بمسألة  خاصًا  إهتمامًا  االدراة 
ممتلكات الكلية ، وممتلكات أفراد الكلية  يشمل : 
، من األساتذة ، ال ، والطالب ، الى جانب تأمين 
كان  فقد  الغرض  .ولهذا  ال��زوار  وخ��روج  دخول 

تنفيذ  مشروع المراقبة اإللكترونية.

بدء تنفيذ المشروع وأهدافه
من  ديسمبر  في شهر  المشروع  تنفيذ  بدأ      
العام 2014م وذلك بعد اإلتفاق مع شركة "كاف" 

ألربعة   المشروع  تنفيذ  تقسيم  وتم  لإلستثمار 
الصدد  هذا  وفى   . منها  ثالثة  إكمال  تم  مراحل 
األستاذ  الشركة  بإدارة  لقائها  في  الجريدة  أفاد 
كامل حسن المدير العام للشركة واألستاذ محمد 
أهداف  عدة  هنالك  بإن  المشروع   مدير  جعفر 
الكلية  تأمين  منها  اإللكترونية  المراقبة  لمشروع 
ممتلكات  وحماية   ، الجامعي  الحرم  وتأمين    ،
أنهم  إل��ي  منبهًا  األف���راد،  وممتلكات   ، الكلية 
كافة  تغطى  كاميرا   207 عدد  تركيب  يستهدفون 
مباني الكلية داخليًا وخارجيًا ، إضافة الى حرم 
كاميرا   117 تركيب  تم  قد  وإنه  الخارجي،  الكلية 
والسور   2 و   3 و   4 رقم  المباني  من  كل  غطت 
فسيتم  اآلخيرة  المرحلة  أم��ا   ، للكلية  الغربي 
تركيب 90 كاميرا لتغطي المبنى رقم 1 والقاعات 
الشرقية ومركز الجنيد الثقافي وورش النجارة ، 
والحدادة ، والجبص ، والورش الخاصة بقسمي 
األسوار  كذلك   ، الداخلي  والتصميم  المعمار 

. الخارجية للكلية 

حفل تدشين غرفة التحكم
    شهد يوم الخميس 2015/8/6م بداية مرحلة 
الداخلية  البيئة  وترقية  تطوير  عملية  فى  جديدة 
لكلية الخرطوم التطبيقية تحكى عن تطور وترقية 

تعريفًا  التدشين  حفل  وشمل   ، الداخلية  البيئة 
من  وذلك   ، والحماية  التأمين  وأهمية  بضرورة 
قامت  التى  الوافية  وال��ش��روح  العروض  خ��الل 
العام  مديرها  في  ممثلة  كاف،   شركة  بتقديمها 
األستاذ  المشروع  ومدير  حسن  كامل  األستاذ 
احمد  عادل  االستاذ  الكلية  وممثل  جعفر  محمد 
على مدير الحرس ، الذى تسلم مهمة إدارة غرفة 
التحكم من الشركة المنفذة للمشروع وقال عادل 
حس  رف��ع  على  التحكم  غرفة  أف��راد  تدريب  تم 
هذا  ويعتبر  الشاشات  متابعة  في  المالحظة 
جانب وقائي يساهم في تدارك ماتنقله المالحظة 
الجنيد  نفيسة  األستاذة  وكانت   . الصورة  عبر 
بخيت  إبراهيم  لألستاذ  بأإلضافة   الكلية  وكيل 
واألستاذ  باإلنابة  العامة  العالقات  إدارة  مدير 
أمير موسى مدير إدارة الخدمات واألستاذة رشا 
البشرية  الموارد  إدارة  العوض مدير  محمد على 
واألستاذ أبوبكر الجنيد مسجل الكلية من الذين 
إدارت  لكل  ممثلين  الى  إضافة  الحفل،  حضروا 
الحفل  بنهاية  وتم   ، وأقسامها  الكلية  وأمانات 
تسليم وتسلم لغرفة التحكم التى تحتوى على 7 
شاشات بإالضافة الى عدد من الشاشات بمواقع 
كامل  األستاذ  وذكر   . اإلدارة  مكاتب  من  مختلفة 

غرفة  ربط  تم  بأنه  للمشروع  العام  المدير  حسن 
إدارة  من  بكل  السلكي  إتصال  بأجهزة  التحكم 
حتى  كاف  وشركة   ، الكلية  وح��رس   ، الخدمات 
في  مايحدث  كل  ورصد  ومتابعة   مراقبة  يسهل 
وسرعة  التحكم  غرفة  في  الموجودة  الشاشات 
تنفيذ  على  وقدإشراف   ، الحدث  لمكان  الوصول 
والمهندسين  الفنيين   من  فريق  المشروع  هذا 
منهم  بالكلية  المعلومات  تقنية  إدارة  قبل  من 
وبخيتة  اهلل  عبد  ون��ازك  خليل  احمد  الصادق 
التحكم  غرفة  الى  الجميع  انتقال  وعند   ، محمد 
عندما  الحضور  أدهشت  مفاجأة  هناك  كانت 
رصدت  التى  األح���داث  من  مجموعة  ع��رض  تم 
مثل   ، المطلوبة  بالصورة  معها  التعامل  وت��م 
األجهزة  تخريب  محاولة  و  خاطئة  السلوكيات 
أماكن  في  السجائر  أعقاب  ورم��ى   ، كهربائية 
ال��ح��وادث م��ن خالل  ت��م ع��رض ه��ذه   . خ��ط��رة 
شركة  قبل  من  تدريبهم  تم  الذين  الحرس  أفراد 
طرح  الحفل  خ��الل   . للمشروع  المنفذة  ك��اف 
عليها  ال��رد  تم  ت��س��اؤالت  ع��دة  الحضور  بعض 

وتوضيحها من قبل إدارة المشروع.

ختام الحفل
نفيسة  األستاذة  تحدثت  الحفل  ختام  في     
الجنيد وكيلة الكلية مشيدة بالمشروع وبالفريق 
العامل مطالبة بإستكمال المشروع ، وقد أوصت 
بزيادة عدد شاشات المراقبة كما أوصت بشاشة 
لكل قسم حتى يستطيع كل رئيس قسم مراقبة ما 
يجرى بالقسم ، بعد ذلك قامت بتقديم الشهادات 
شركة  قبل  من  تدريبهم  تم  الذين  الحرس  ألفراد 
وعمر  بشير  ومنذر  اسماعيل  محمد  وهم  "كاف" 
وثيقة  على  ووقع   ، حسن  والصادق  عثمان  على 
التسليم والتسلم  كل من االستاذ كامل حسن عن 
رئيس  على  احمد  عادل  واالستاذ  الشركةالمنفذة 

الحرس إنابة عن الكلية . 

أنشطة متعددة في مركز الجنيد الثقافي

قدمت  2015م   أغسطس   5 األربعاء  ُأمسية  في 
مجموعة  الثقافي  الجنيد  بمركز  جوتة   سينما  
جنوب   ، موزمبيق  من  معاصرة   افريقية  أف��الم 
أفريقيا ، تونس ، ناميبيا ، كينيا ، توغو ، يوغندا 
بتمويل  القصيرة  االفالم  هذه  مجموع  إنتاج  تم   ،
واختيارها  تقييم  بعد  بألمانيا  جوتة  معهد  من 
من  مجموعة كبيرة من السيناريوهات التي قدمها 
بغرض  للمنافسة  األفارقة  والمنتجين  المخرجين 
وتم  القصيرة  االفالم  لتمويل  منح  علي  الحصول 
لنشاطه  ومواصلة   . 2012م  العام  في  انتاجها 
الثقافي  الجنيد  مركز  نظم  واالجتماعي  الثقافي 

)جيتار  لمجموعة  وموسيقيًا  تشكيليًا  معرضًا 
ولون( أطلق عليه جيتار ولون ، هذا وقد تم عرض 
يوم  افتتح  قد  المعرض  وكان   ، لوحة   35 حوالى 
نظم   ، اسبوع  لمدة  واستمر  2015/8/7م  الجمعة 
آلة  على  للعزف  إستماع  جلسة  خالله  العارضون 
الجيتار يوم االثنين 2015/8/10م وقد أم المعرض 
والموسيقى.  بالتشكيل  المهتمين  من  مقدٌر  عدٌد 
يوم  الثقافي  الجنيد  مركز  دشن  آخر  صعيد  على 
منتدى  فعاليات  أول��ى  2015/8/19م  األرب��ع��اء 
الجنيد الثقافي الشهري بمحاضرة قدمها األستاذ 
ميرغني ديشاب بعنوان )إيقاعات النوبة النيليين( 

بمصاحبة نماذج من الغناء النوبي قدمها األستاذ 
المحاضرة  تناولت   . ومجموعته  عزالدين  شاكر 
اإليقاعات  موضوع  في  األكاديمية  الدراسات  شح 
النوبي داعيًا الى ضرورة تكثيف البحث  والغناء 
الجانب  هذا  حول  المعرفة  من  المزيد  لتحصيل 
ميرغني  االستاذ  ورقة  وناقشت   . الغني  الثقافي 
من  النيليين  النوبة  منطقة  في  اإليقاعات  ديشاب 
الي  مشيرًا  والدناقلة  والسكوت  والمحس  الكنوز 
اإليقاعات  أن��واع  في  واإلخ��ت��الف��ات  التشابهات 
النوبية  المجموعات  بين  ووظائفها  وأسماءها 
عزالدين  شاكر  األستاذ  قدم  ذلك  خالل  المختلفة 

اإليقاعات  من  مجموعة  الشهير  النوبي  المغني 
الدف"   " الطار  بآلة  مصحوبة  النوبية  واألغاني 
اندادي عزف  الفنان مبارك  النوبي الشهير  وقدم 

وغناء بالنوبية بمصاحبة آلة الطمبور.
واحد   ، الجنيد  منتدى  أن  بالذكر  الجدير   
الجنيد  مركز  يتبناها  التي  العديدة  األنشطة  من 
منبر  وهو   ، التطبيقية  الخرطوم  بكلية  الثقافي 
ثقافية وإبداعية  الي خلق حوارات   ثقافي يهدف 
، وإلي التعريف بالتجارب والدراسات السودانية  
أهداف  مع  تماشيًا   ، والفنون  الثقافة  فضاء   في 

ورؤي المركز. 

في حفل تدشين غرفة مراقبة الكاميرات...

مدير المشروع : من 
المشروع  أه���داف 
تأمين ممتلك���ات 

االفراد ...

 هيثم محمد دفع اهلل

م����دي����ر ش��رك��ة 
كاف : هناك عدة 
سيتم  مشاريع 
تنفيذها باإلتفاق 

مع الكلية...
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من  وهو   ، ونشاط  همة  بكل  يعمل  رجل   
بداياتها  وشهد  الكلية  في  القدامى  العاملين 
كلية  مؤسس  الجنيد  استاذ  الراحل  وعاصر 
من  شيئًا  يحمل  وم��ازال  التطبيقية  الخرطوم 
ألستاذ  عظيمًا  وحبًا  كبيرًا  ودًا  ويحمل   ، ريحته 
هذا  بكل  يعمل  جعله  ما  هذا  ربما   ، الجنيد 
تزدان  الكلية  ماجعل  وهو  والتفاني  اإلخالص 
الجمال جعلها  والجمال وهذا  والزهور  بالخضرة 
آدم  آدم  أن��ه   ، زواره��ا  ودهشة  إش��ادة  محل 
أن  يريد  وكأنما  والمهذب  الهادى  اإلنسان 
 ، وإنسانيته  آدميته  على  المكرر  بإسمه  يؤكد 

والذى يستحق أن نطلق عليه الرجل األخضر. 
 

عرفنا عن نفسك؟
الكلية  في  بيتي  في  أسكن  جناينى  آدم  آدم 
الجنيد  عم  وكان  لي  الجنيد  أوالد  بناؤه  قام 

قبل وفاته يرغب في بناء بيت لي .  
الخرطوم  كلية  في  تعمل  وان��ت  متى  منذ 

التطبيقية؟
أعمل في الكلية منذ العام 2005م قبل وفاة 

عم الجنيد
كيف بدأت عملك كجنائني بالكلية ؟

بدأت العمل في مزرعة أسرة الجنيد في عام 
بي  أتى  من  هو  الجنيد  عم  ذلك  بعد  2000م 

بالكلية. للعمل 
حدثنا عن عالقتك بأستاذ الجنيد؟

عام  في  وفاته  حتى  وإستمرت  طيبة  عالقة 
أوالده  مع  طيبة  العالقة  واستمرت  2008م 

كذلك حتى اآلن وهم يعاملوني كأخ لهم.
حديقة  تنسيق  في  تعمل  وأن��ت  متى  منذ 

الكلية وكيف كان حجم الحدائق؟
تنسيق  في  بعمل  المزرعة  من  أن جئت  منذ 
تنسيق  في  فقط  نعمل  نكن  لم  لكن  الحدائق 
ببناء  وقمنا  البنيان  في  بنعمل  كنا  الحدائق 
توجد  وك��ان  وعيسى  وبيتر  عيد  مع  الكلية 
حديقة واحدة وهى الموجودة اآلن أمام مبنى 

رقم 1.
هل هناك مواقف طريفة حدثت لك مع أستاذ 

الجنيد ؟ أحكي لنا عنها؟
هنالك كثير من المواقف ما بتذكرة كلها لكن 
الزهور  معرض  في  الكلية  شاركت  مرة  بتذكر 
ايام مشتل الكلية القديم عم الجنيد قام وضع 
مع  مجسمات الطالب )طالب معمار وتصميم( 
لي  قال  فقام  مكانه  ما  ده  ليهو  وقلت  الشتول 

إنت ما بتعرف حاجة أنا وضعتها هنا عشان 
عشان  م��ا  عشان  م��ا  الكلية  يعرفوا  ال��ن��اس 

القروش انا ماعايز ابيع المجسمات.
هل هناك أشجار معينة تقوم بزراعتها؟

نعم هنالك أشجار معينة ، بنركز على أشجار 
اآلن  الموجودة  الحديقة  بزراعة  وقمت  الظل 
أمام قاعة بحر الغزال مع عم الجنيد وأشجار 
عم  وكان  الحديقة  في  كلها  الموجودة  اللبخ 
وهو  اللبخ  اشجار  قطع  من  يمنعني  الجنيد 
فكرة  كانت  المسرح  أمام  النجيلة  أم  خططها 

أوالد عم الجنيد قمت أنا بزراعتها.
والزهور  األشجار  ش��راء  في  يساعدك  من 

ومن أين تشتريها؟
هي من يساعدني في شراء  سكينة )جوجا( 
الجريف  مشاتل  من  بشرائها  وأقوم  األشجار 
مشتل  من  من  بنزرعة  كنا  اللبخ  أشجار  لكن 

الكلية كان موجود زمان هسي ما موجود.
عملك؟  في  تواجهك  التى  المشاكل  ماهي 

وكيف يتعامل الطالب مع الحدائق؟ 
في  ب��ق��ع��دوا  ال��ط��الب  لكن  مشاكل  ف��ي  م��ا 
بعض  واحيانًا  والكراسي  بالكنب  النجيلة 
بمنع  اق���وم  لكن  الشجر  ب��ك��س��روا  ال��ط��الب 
الطالب من الجلوس في النجيلة وعدم تكسير 

األشجار
في  الخضرة  بانتشار  سعيدًا  تكون  ه��ل 

الكلية؟

في  واألشجار  بالخضرة  سعيدًا  اكون  نعم 
الكلية.

أستاذ  وف��اة  بعد  اآلن  يشجعك  ال��ذي  م��ن 
الجنيد لالستمرار في التشجير؟

بإستمرار  بتشجيعي  تقوم  )جوجا(  سكينة 
في  وتساعدني  الكلية  بحدائق  اإلهتمام  على 

شراء الشتول من مشاتل الجريف. 
بعض االشجار تحتاج الي قص بشكل مستمر 

هل هناك زمن محدد بين فترة وأخرى؟
نعم هنالك وقت معين لقص األشجار فمثاًل 
شجر الدمس يتم قصه كل أسبوع والدو رنته 

مرة في الشهر.
ما الذي يضايقك في عملك؟

في  خصوصًا  النجيلة  في  الطالب  جلوس 
وكل  واحد  رقم  مبنى  أما  الموجودة  الحدائق 

الحدائق وتتكسر األشجار والنجيلة. 
ماهي رسالتك للذين يقطعون الشجر؟

حدائق  على  يحافظوا  أن  للطالب  رسالتي 
األشجار  تكسير  وعدم  النجيلة  وعلى  الكلية 

والجلوس على النجيلة بالكنب والكراسي.
من الذي يساعدك اآلن في عملك ؟

ولد  فرفين  اسمه  معا  اشتغل  شاب  هناك 
في  وتربى  ول��د  الكلية  في  قديم  عامل  بيتر 

الكلية.
هل هنالك زورًا للكلية يشيدون بعملك؟

وبجمال  بعملي  يشيدوا  ال��زوار  من  كثير 
منى  طلبت  الشركات  بعض  وهناك  الحدائق 
العمل معهم وكذلك جامعة أم درمان اإلسالمية 
مرتبي  من  وسألوني  معها  العمل  منى  طلبت 
ضعف  سيعطونى  أنهم  قالوا  كلمتهم  ولما 

مرتبي ولكنى رفضت العمل معهم.
هل يؤدي عمله بشكل جيد؟

نعم يؤدى عمله بشكل جيد وممكن اإلعتماد 
علية في المستقبل

كلمة آخيرة؟
أداء  الكلية على مساعدتي على  إدارة  أشكر 

عملي وأشكر كل الموظفين.

حوار

في حواره مع التطبيقية )الرجل األخضر( يقول :
 قمت بزراعة الحديقة الموجودة الآن اأمام قاعة بحر الغزال مع عم الجنيد...

جلو���س  ي�شايقن��ي 

النجيلة  على  الطالب 

...

وكيلة الكلية ت�شيد بما تم اإنجازه وتطالب باإكمال الم�شروع...

كنا بنعمل في البنيان 

تن�شي��ق  ال��ى   اإ�شاف��ة 

ببناء  وقمن��ا  الحدائق 

الكلي��ة مع عي��د وبيتر 

وعي�شى...

أجرى الحوار : سكرتير التحرير

بع�س ال�شركات طلبت 

من��ى العم��ل معه��م 

مثل )...( 

فرفين
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 يف املدي ق���د يذهب االصدقاء وال 
يعملون أن القلب اتعبه السؤال

وي���ن  أن���ا  الراحي���ني  األصدق���اء 
االقهيم 

الغ���م حضك���ة  داع���ب ش���فايف 
غناوهيم 

                 الشاعر )دمحم كرم(
ايل صدي���يق هشاب الدين دمحم 
عبد الرمحن كرار )ابوالش���وش( 
، خرج���ت  منذ اكرث من مخس���ني 
يومًا ومل تعد، أتذكر النص الذي 
كتبته وأنت ترفض فكرة إغرتايب 

أو قل ترشدي حيهنا أذكر منه : 
وداعب���ت أنف���ه راحئ���ة إخوت���ه 
الصغار . وكن���ت تعمل جيدًا إين 
م���ن أجلهم اختذت ه���ذا اخليار، 

أو ه���و من إختذين ملبيًا له لعدم 
وج���ود غريه م���ن خي���ارات. هل 
للخروج بوابة أخري  يا صدييق 
غري تلك اليت خرج���َت هبا علينا 
يف ذات مساء ، عندما كنا جلوسًا 
يف احلجر عن���د زاوية بيت ناس 
)حاج���ة الزه���و( ، واكن���ت املرة 
األويل ال���يت نراك فهي���ا بعد أن 
مسعنا عن���ك وانتظرن���اك طويلًا 
فأتيَت وبيدك ديوان شعر وإخرتَت 
لنا مقطع منه : يا فرس لك القبيلة 
تلجمو يكرس قناعاته ويفر يسكن 
م���ع البدو يف اخل���ال وما يريض 
غري الرحي جتادلو وتقنعو . وكنا 
نصفق ل���ك ولعاطف خريي وللك 
العقول وحلضورك الذي دام فينا 

رغبة األحصاب  بتج���دد  متجددًا 
لملعرفة ، إختلفنا حيهنا مع أوالد 
احللة عندما إتفقنا عيل أن تكون 
ش���لتنا قامئة عيل تبادل املعرفة 
والبح���ث عهنا إيمنا حل���ت . أنا 
عيل يقني ي���ا صدييق بأنك خبري 
فأنت عملتنا بأن الرحيل قرار ومل 
حين بعد . وتعمل جيدًا يا صدييق 
اذا  عندما ق���ال :  بأن )احلزي���ن( 
اكن���ت األرض مربعة الختبأنا يف 
أحد زواياه���ا .. ومبا أهنا كروية 
أردت  اذا   . باملواجه���ة  فعلين���ا 
يا صدي���يق أن تذه���ب ايل أبعد 
نقطة ممكنه ورشعت يف الذهاب 
حمتا س���تعود ايل نقطة البداية 
ألهنا النقطة األبعد لذلك إخترص 

املشوار فهو ال يس���تحق لك هذا 
العن���اء  . م���ن املؤك���د لديك رأي 
فمي���ا ذهبت اليه ق���د خيتلف وما 
تراه وفقا ملعرفت���ك العملية .. ُعد 
ودعن���ا نتناقش ، وعندنا مرشوع 
مف���روض يكون مش���رتك لو تذكر 
أع���مل متامٍا بأن ذاكرتك مل تصاب 
بالثق���وب بع���د . األرسة حبث���ت 
عن���ك ومل ترتك م���اكن إال وحبثت 
عن���ك فيه ، وأرج���و أن ال تذج بنا 
يف رصاع م���ع ذاكءك فالنتيج���ة 
جلية وواحضة ، لذلك يا صدييق 
إخت���رص علينا الطريق ُعد ودعنا 
وبقية األحصاب " ندردق من فوق 
هضاب احلب فواكه لملقيل"  مكا 

قاهلا الشاعر.

       

ُيع���رف الفيمل الس���يمنايئ بأن���ه عبارة عن 
سلس���لة من الصور املتوالي���ة الثابتة، عن 
موض���وع، أو مش���لة، أو ظاه���رة معينة، 

مطبوع���ة عىل رشي���ط ملفوف ع���ىل بكرة، 
ترتاوح مدة عرضه عادة من 10 دقائق إىل 
س���اعتني وأحيانا اىل ثالث ساعات، حسب 
موضوعه والظروف اليت حتيط به. واألفالم 
الس���يمنائية ُتعد وس���يلة هامة من وسائل 
اإلتصال اليت ميكن إس���تخدامها لتوضيح، 
وتفس���ريالتفاعالت، والعالقات املتغرية يف 
جماالت كث���رية، ومع فئت وأمعار خمتلفة، 
وتستخدم األفالم الس���يمنائية يف جماالت 
عديدة، وألغراض متعددة حيث تستخدم يف 
املجاالت التعلميية، واإلرشادية، والزراعية، 
والصناعية، وترتاوح أغراضها بني اإلعالم 
واإلرشاد، والتثقيف وغري ذلك من األغراض 

األخرى اكلرتفيه مثلًا.
      يفضل البعض إطالق لكمة Genre، اليت 
تع���ين رضب أو نوع أو جنس بدلًا من لكمة 
Kind عىل النوعيات املختلفة لألفالم، ومن 
هؤالء س���تانيل جيه س���ولومون، يف كتابه 

أن���واع الفي���مل األمرييك ع���ام 1976، وفيه 
 Film رف مفهوم النوع بالنس���بة للفيمل ُيِعّ
Genre ، بأن���ه الرتتي���ب ال���واحض لقوالب 
هب���دف   ،Narrative Patterns احل���يك 
إنتاج خ���ربات معينة ترتبط م���ن فيمل إىل 
آخر. ويقول إن الش���عبية املتواصلة ألنواٍع 
س���يمنائية معينة، كأفالم الغ���رب، واألفالم 
املوسيقية، واحلربية، واليت إسمترت لعقود 
عدي���دة، وعرب ط���رز متغرية، وإحساس���ات 
جدي���دة، هو أم���ر يويح بأن ه���ذه القوالب 
نفهس���ا تعمت���د عىل أح���داث، أو أنش���طة 
حركية Actions ممتزية اخلصائص، وذات 
متزي أزيل، وذل���ك يف نظر أمناط عديدة من 
امجلهور العريض، ويضيف أنه ال جعب أن 
حياول من يكتبون عن األفالم يف السنوات 
األخ���رية، تعليل اإلستس���اغة الكبرية اليت 
حتققها األن���واع لدى امجله���ور، وذلك من 
خالل محسهم الش���امل لتفاصي���ل الرموز، 

والصور Images، واحملتوى اإلجمتايع، 
والتطورات التارخيية لألفالم النوعية. هناك 
تصنيفات عديدة للفيمل السيمنايئ من بيهنا 
التصنيف الذي يقس���م الفيمل الس���يمنايئ 
-Adve (  إىل األن���واع التالية  مغام���رات
ورس���وم   )Comedy( وكوميدي���ا   )ture
،وأف���الم وثائقية   )Animated( متحرك���ة
 ، )Documentary Films( أوتجسيلي���ة
وس���نخصص مقالًا للحديث عهنا ، ودراما 
 )Psychological( و نفس���ية ، )Drama(
، وغريها مكا أن للفيمل الس���يمناىئ طوامق 
أساس���ية للعمل ، لكن يتوقف عدد العاملني 
ىف الفي���مل عىل مزيانيت���ه وجحم اإلنتاج  ، 
وم���ن طوامق الفيمل ط���امق اإلخراج ، وطامق 
التصوير ، وطامق الصوت ، وطامق اإلضائة 
، وطامق املمكالت واإلكسسوارات ولك طامق 
يضم عددًا من االفراد الذين يس���امهون ىف 

إنتاج الفيمل السيمناىئ .
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خالدة الجنيد

عادل احمد على  

 نصت امل���ادة )133( الفقرة )1( 
يكون لملهتم احلق أن يدافع عنه 

حمايٍم او مرتافع.
ونفس الفقرة يف نفس املادة )إذا 
اكن املهتم جبرمية معاقب علهيا 
بالجس���ن مدة عرش س���نوات أو 
أكرث او بالقطع أو األعدام معرسًا 
فعىل النائب العام بناء عىل طلب 
املهت���م أن يع���ني م���ن يدافع عنه 
وتتحم���ل الدول���ة لك النفقات أو 

بعضها(.
فلك مواطن من حقه أن يدافع عنه 
حمايم وم���ن حقه أن اليتلم يف 
أي ب���الغ يفتح ض���ده اال بوجود 

حم���ايم وذل���ك لتأم���ني موقف���ه 
القان���وين ومحاية نفس���ه وماله 
قانون���ًا ، ب���ل إن م���ن اإلجراءات 
اجلنائي���ة ق���د أورد يف اجلرامئ 
 10 ال���يت متت���د عقوبهت���ا ايل 
س���نوات أو أكرث ويك���ون املهتم 
فهيا فقريًا ال ميلك مال لتس���ديد 
اتع���اب احملام���اة أن تع���ني له 
الدول���ة حمامي���ًا ع���ىل أن تدفع 
الدولة لك أو بعض هذه النفقات 
، كذلك بالنس���بة للج���رامئ اليت 
عقوبهت���ا القطع أو اإلعدام فالبد 
من أن نعرف أنه من حقنا املطالبة 

بوجود حمايم يدافع عنا.  

 العدد الثاني عشر  سبتمبر  2015 م

موتيفة

 الفيلم السينمائي أنواعه، وأهميته، وخصائصه

 هل يحق لي أن يكون لدي محامي 
يدافع عني قانونًا؟

رسالة الى صديقي شهاب الدين

هيثم محمد دفع اهلل

ع
اب

س
 ال

ن
ف

ال

أم دوّرور

تمنح الكلية درجة البكالوريوس في:
5 سنوات مع مرتبة الشرف تقانة المعلومات- 
5 سنوات مع مرتبة الشرف هندسة العمارة- 

4 سنوات مع مرتبة الشرف نظم  معلومات محاسبية - 
4 سنوات مع مرتبة الشرف نظم  معلومات إدارية - 

4 سنوات مع مرتبة الشرف نظم  معلومات مصرفية - 

االقتصاد والعلوم االدارية- 5 سنوات مع 
مرتبة الشرف في التخصصات اآلتية :

االقتصاد
إدارة االعمال

المحاسبة

التصميم الداخلي - 4 سنوات 
الفندقة و السياحة- 4 سنوات 

شروط 
القبول 
للبرامج:

الشهادة  في  1.النجاح 
ما  أو  السودانية  الثانوية 

يعادلها
المواد  ف��ي  النجاح   .2

المؤهلة للبرنامج.
المعاينات  آداء   .3

المطلوبة .
ال����رس����وم  س�������داد   .4

الدراسية المقررة.
الدراسات المستمرة 

برامج الكلية 
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الفنان الإ�شباني العالمي �شلفادور دالي

بإسبانيا  جرندة  في  دالي  سلفادور  ولد   
مع  حدث  ومثلما  الفرنسية.  الحدود  قرب   ،
فقد  ج��وخ،  ف��ان  الشهير  الهولندي  ال��رس��ام 
له  شقيق  اس��م  دال��ي  سلفادور  على  ُأط��ل��ق 
سنوات،  بثالث  والدت���ه  قبل  توفي  ق��د  ك��ان 
"لقد كنت في  ويقول سلفادور دالي عن ذلك : 
وكانت  بديل،  أو  شخص،  نصف  والدي  نظر 
روحي تعتصر ألمًا وغضبًا من جراء النظرات 
بحثًا  توقف  دون  تثقبني  كانت  التي  الحادة 
الوجود   الذي كان قد غاب عن  عن هذا اآلخر 
وكان  ثرية،  أس��رة  بين  ُمرفهًا  دال��ي  ".عاش 
لدالله  ونتيجة  مطالبه.  كل  له  يوفران  والداه 
الطائش،  سلوك  عنه  ُعرف  فقد  فيه  المبالغ 
تقتله،  كادت  عالية  حافة  عن  صديقه  كدفعه 
التي كانت  أو رفسه رأس شقيقته "آناماريا" 
هّرة حتى  تعذيب  أو  بثالث سنوات،  تصغره 
كبيرة  متعة  تلك  أعماله  في  واج��دًا  الموت، 
كالتي كان يشعر بها حين يعذب نفسه أيضًا 
حيث كان يرتمي على الساللم ويتدحرج أمام 
التي  التصرفات  ه��ذه  ولعل  اآلخ��ري��ن.  نظر 
بعد  فيما  مذكراته  في  دالي  سلفادور  أوردها 
األولى  النفسية  ال��ش��رارة  شّكلت  التي  هي 

للمذهب الفني الذي إختاره للوحاته.
إيلينا  ال��روس��ي��ة  م��ن  دال���ي  ت���زوج      
ديماكونوفا والمعروفة باسم جاال. ظهر تأثير 
الفنية  أعماله  وعلى  دالي  علي  الواضح  جاال 
تخيالته  منع  على  حريصة  كانت  حيث   ،
تصبح  أن  من  والفن  الحياة  في  المتطرفة 
حالة مرضية، وكان هذا الحرص الدائم سببًا 
بينهما  والمستمرة  المتصاعدة  الجاذبية  في 
على بعض  ي��ّوق��ع  ك��ان  دال��ي  أن  درج��ة  إل��ى 

لوحاته باسمه واسم جاال معًا.
كان دالي يكرر فكرته عن ارتباط اسم جاال 
كل  "إن  مرة:  ذات  قال  أنه  حتى  بالعبقرية، 
لوحات  وينجز  مبدعًا  يكون  أن  يريد  رس��ام 
ومع  زوجتي".  يتزوج  أن  أواًل  عليه  رائعة، 
العالقات  م��دي��رة  إل��ى  ج��اال  تحولت  ال��وق��ت 
تسويق  ع��ن  وال��م��س��ؤول��ة  ل��دال��ي  ال��ع��ام��ة 
كيفية  يتعلم  دالي  كان  فقد  وبدوره  منتجاته، 
مشاريع  في  وإستفزازاته  فضائحه  إستغالل 

تجارية مربحة.
جيران  أح��د  بيشوت،  رام��ون  ساهم       
ففي  الرسم،  عالم  إلى  دخوله  في  دالي  عائلة 
 ، لوحاته  أولى  دالي  رسم  عمره  من  السابعة 
إلى  النظر  يلفت  أن  مدرسته  في  وإستطاع 

مما   ، بارع  بمستقبل  له  تنبأت  التي  رسومه 
دخول  على  حّثه  إلى  وأساتذته  بعائلته  دفع 
فيرناندو  سان  في  الجميلة  الفنون  أكاديمية 
التحاقه  من  األولى  األشهر  خالل  مدريد.  في 
نموذجي  كتلميذ  يتصرف  كان  بأالكاديمية 

مبتعدًا عن أقرانه من التالميذ.
كل  البرادو"  متحف  إلى  يذهب  دالي  كان 
ُمتسمرًا  طويلة  ساعات  ليمضي  األحد  أيام 
أمام لوحات المشاهير أمثال دييغوفيالثكيث، 
وسوربارانفرانشسكو،  فرانثيسكوغويا، 
يقوم  كان  األكاديمية  إلى  يعود  كان  وعندما 
الت  للمواضيع  تكعيبية  رس��وم��ًا  ب��رس��م 
الوقت  ذلك  اللوحات. وفي  يشاهدها في هذه 
تعّرف دالي على الفن التكعيبي، إال أنه ثارعلى 
المفاهيم التي يدعو إليها هذا الفن، مما دفعه 
لوحاته  في  ق��زح  ق��وس  أل��وان  يستبدل  ألن 
باأللوان األبيض واألسود واألخضرالزيتوني 
إلى حد  ألوانه حزينة  الداكن فجاءت  والبني 

كبير.
    بدأ دالي يرتاد المقاهي الفنية ويشترك 
الفن  ح��ول  الحامية  الفكرية  النقاشات  في 
وُمنع  األكاديمية  من  ُط��رد  بعدها  واألدب. 
ألنه  سنة  لمدة  فيها  ال���دروس  متابعة  م��ن 
اليساريين  أساتذته  أحد  عن  بحرارة  داف��ع 
إلى  فعاد  األكاديمية  إدارة  أثارغضب  مما 
بسبب  عليه  القبض  ُألقي  وهناك   ، كتالونيا 

أفكاره الثورية وظل في السجن لمدة شهرثم 
على  المحققين  عثور  عدم  بعد  سراحه  ُأطلق 
العام  ال��رأي  إث��ارة  في  اشتراكه  تثبت  أدل��ة 
إسبانيا.  في  المستبد  الملكي  الحاكم  ضد 
في  الدراسة  عن  إبعاده  مدة  انقضاء  وبعد 
األكاديمية في مدريد عاد إليها ليستعيد فورًا 

شهرته.
بالمدرسة  يهتم  ب���دأ   1924 ع���ام  وف���ي 
لتلك  ك��ان  وق��د  وبمبادئها  الميتافيزيقية 
فيها  تعرف  إذ   ، حياته  في  كبير  أثر  الفترة 
بفنانين  والتقى   ، كافًة  الفنية  المذاهب  على 
عالميين مختلفين. كما إهتم بمطالعة مؤلفات 
أعمال  إلى  الكامل  إهتمامه  وّجه  وقد  فلسفية 
أفكاره  إلى  إستند  الذي  ديكارت  الفيلسوف 

في الرسم فيما بعد.
دالي  ب��دأ   ، العشرينات  أواخ���ر  ف��ي      
األهمية  عن  فرويد  سيجموند  بكتابات  يهتم 
هذه  وف��ى   ، الالشعورية  للصور  الجنسية 
وهي  باريس،  سرياليي  إلى  إنتسب  الفترة 
السرياليين،  والُكّتاب  الفنانين  من  مجموعة 
أسلوب  في  الواضح  التطور  إل��ى  أدى  مما 
نحو  وإتجاهه  الوقت  ه��ذا  في  الفنى  دال��ي 
اشهرها  اللوحات  من  العديد  له   ، السريالية 
الزراف"  طريق  "الى  و   " ال��ذاك��رة  "إصرار 
من  وغيرها  انطونيو"  القديس  إغ��واء  و  
اللوحات. في عام 1964، أصدر سلفادور دالي 
باريس،  في  عبقري  يوميات  بعنوان  كتابًا 
يغّطي  الذي  يومياته  دفتر  من  مأخوذ  وهو 
 1963 إلى   1953 عام  من  الممتدة  المرحلة 
لسيرته  تكملة  الكتاب  وُيشّكل  حياته.  من 
الذاتية التي صدرت بعنوان "الحياة السرية 
كتب  أكثر  من  ُيعتبر  والذي  دالي"  لسلفادور 
دالي إثارة ، وفى مجال االفالم كتب سيناريو 
المخرج  أخرجه  والذي  أندلسي"  "كلب  فيلم 
اإلسباني لويس بونويل وفي عام 1930 كان 
"العصر  بعنوان  وهو  لدالي  الثاني  الفيلم 
إمكانية  بعدم  أيضًا  يتميز  والذي  الذهبي" 
إخراج  من  وهو  عقالنيًا،  تفسيرًا  تفسيره 

أيضًا. "بولونيل" 

العناية  كيفية  ع��ن  سنتحدث  المقال  ه��ذا  ف��ى    
بمريض اإليدز فى المنزل. وقد تطول معاناة المصاب 
مما  الصحية  حالته  وتسوء  عديدة  سنوات  الفيروس 
يدعو أهل المريض أو كل من يعتنى به الى نقله الى 
أنه  غير   ، مرضه  فترة  خالل  مرات  عدة  المستشفى 
األولية  العناية  وتقديم  توفير  المريض  أهل  بإمكان 
المريض على  مما يساعد  المنزل  فى  النفسى  والدعم 
التنقل  مشقة  األهل  على  ويوفر   ، مرضه  مع  التأقلم 
النفسى  العامل  بوضع  ذلك  يتم  العالج.  ومصاريف 
للمريض نصب أعيننا، ألنه مهم جدًا لمقاومة المرض 
كل  خ��الل  بسالم  العيش  على  المريض  ولمساعدة 
بل  الشفقة  الى  المريض  ، وال يحتاج  المرض  مراحل 
حاول  فلذلك   ، العادية  والمعاملة  التفهم  الى  يحتاج 
عائلته  وبين  بينه  وطبيعيًا  عاديًا  االتصال  تبقى  أن 
وأصدقائه ال تجعله يشعر بأنك تخاف منه ، التتجنب 
االلتقاء به ، استمع اليه وشجعه على الكالم عن مرضه 
، شجعه على القيام بأعمال تستهلك معظم وقته ، حثه 
العمل  الى  كالذهاب  اليومية  النشاطات  متابعة  على 
مناعة  أن جهاز  وبما  األسرية،   والزيارات  والرياضة 
المريض ضعيف عليه أن يتجنب اإلختالط بأشخاص 
وكذلك  الحمى  أو  الرشح  مثل  معدية  أمراض  لديهم 
عدم لمس اشخاص مصابين بأمراض جلدية وتجنب 
بعد  جيدًا  يديه  يغسل  وان  والحشود  التجمعات 
لمس الحيوانات ويتجنب األطفال المصابين بأمراض 
بأشخاص  اإللتقاء  ويتجنب  )الحصبة(  الطفولة 
يوميًا  يستحم   ، باليرقان  أو  مزمن  بسعال  مصابين 
من  كوب  فى  صغيرة  )ملعقة  بالكربونات  فمه  بغسل 
طعام  وجبة  كل  بعد  بالفرشاة  أسنانه  وينظف  الماء( 
، ويبقى مالءات األسرة ومالبسه نظيفة لمنع حصول 
مشاكل جلدية ويستعمل الواقى الذكرى عند ممارسة 
إتباعها  يمكن  التى  النصائح  بعض  وهنالك  الجنس، 
غسل  مثل  المنزل  فى  اإلي��دز  بمريض  نهتم  عندما 
وقبل  الطعام  تحضير  قبل  والصابون  بالماء  اليدين 
أو  ،وقبل  اإلدوي��ة  اعطائه  وقبيل   ، المصاب  إطعام 
أو  المرحاض  استعمال  على  المريض  مساعدة  بعد 
تبديل مالبسه الداخلية . إذا كنت مصابًا بجروح إبق 
للسوائل  مسرب  غير  الصق  بشريط  مغطاة  جروحك 
أو  جرح  لمس  عند  ع��ازل  شئ  أى  أو  قفازات  ضع   ،
، أغسل مالبس  المريض  بإفرازات جسم  ثياب ملوثة 
اإلبر  إرم   ، والمطهرات  بالصابون  لوحدها  المريض 
فرشاة  المريض  والتشارك   ، مباشرًة  إستعمالها  بعد 
يصل  قد  شئ  أي  أو  اإلبر  أو  حالقته  آلة  أو  أسنانه 

اليه .

خدمة اجتماعية
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فيروس مرض اإليدز )4-3(

آمال عثمان  

قسم هندسة المعمار بالكلية :
قسم المعمار هو أحد أقدم أقسام الكلية حيث بدأ برنامجه في 
  Draftsmanship العام 1988 م بكورسات رسم وإظهار معماري
ثالث  دبلوم  المعمار  فنيي  قسم  إلى  م   1990 العام  في  وتطور 
سنوات . وقد تخرج في هذا القسم المئات من فنيي العمارة األكفاء 
والمتطور  المتكامل  المنهج  بفضل  وذلك  العالية  المهارات  ذوي 
إلى  تأسيسه  ومنذ  القسم  سعى  إذ  المتميز  التدريسي  والكادر 
هيئة  ليقودوا  األكاديمية  و  المهنية  الكفاءات  أرف��ع  إستقطاب 

التدريس والمجلس العلمي للكلية .
مع التطور الكبير في البنية التحتية للكلية واإلرتقاء المشهود 
الجامعية من مكتبة ومعامل وورش وحدائق ومالعب  في بيئتها 
العمل  سوق  في  الكلية  إكتسبتها  التي  الطيبة  السمعة  ومع   ،
بكالريوس  قسم  إفتتاح  تم   ، المتميزين  عبر خريجيها  السوداني 
المعمار الذي يؤهل الطالب إلى نيل بكالريوس الشرف في المعمار 
تطبيق  إلى  يسعى  القسم  هذا  تأسيس  في  األول  اليوم  ومنذ   .
األكاديمي  بالرصيد  ذلك  إلى  متوساًل  الشاملة  الجودة  سياسة 
الثر للكلية ومستعينًا بطاقم تدريس مؤهل على أعلى المستويات 
ويغلب على تشكيله حملة درجة الدكتوراه والماجستير من أرفع 

الجامعات العالمية والمحلية .

من ناحية أخرى ، يتميز قسم المعمار بكلية الخرطوم التطبيقية 
 ، الطالب  بها  يزود  التي  الفنون  اإلستثنائي على جرعة  بالتركيز 
للنظرية   – للعلوم والفنون   ( الكلية  الذي يتمشى مع شعار  األمر 
والتطبيق ( ومن المعلوم أن كلية الخرطوم التطبيقية تعتبر إحدى 
قالع الفنون الجميلة في السودان ومرد ذلك إلى أن جّل مؤّسسي 
الكلية األوائل هم من كبار الفنانين التشكيليين السودانيين وقد 
وضعوا في قسم المعمار وقسم التصميم الداخلي عصارة رؤاهم 

الفلسفية للعالقة بين العلوم والفنون .
من  بعدد  التطبيقية  الخرطوم  بكلية  المعمار  قسم  يرتبط 
-السويد  ألمانيا   ( العالم  بلدان  المماثلة في عدد من  المؤسسات 
وذلك بهدف مسايرة التطور  مصر (  سوريا-  - الواليات المتحدة - 

العلمي وفتح آفاق أوسع للمعرفة . 
التدريب العملي:

يتم التدريب العملي داخل الكلية إضافة إلي التدريب الميداني 
خارج الكلية في مواقع العمل.
الدرجة العلمية الممنوحة :

 5 في  في   الشرف  بمرتبة  البكالوريوس  درجة  الطالب  يمنح 
سنوات كما يمنح درجة الدبلوم في 3 سنوات دراسية

سلفادور داليلوحة الصليب

إصرار الذاكرة 
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لكرة  العالمي  اإلتحاد  تأسس   
 ،1947 ع��ام   )FIVB( ال��ط��ائ��رة 
للرجال  عالمية  ب��ط��ول��ة  وأول 
أقيمت في عام 1949، بينما كانت 
في  للسيدات  عالمية  بطولة  أول 
عام 1952 . أضيفت الكرة الطائرة 
عام  في  األولمبية  االل��ع��اب  إل��ى 
الّطائرة  الكرة  وظهرت   ،   1964
مّرة  ألّول  األوليمبّية  باأللعاب 
الحين  ذلك  منذ  وكانت  طوكيو،  في 
رياضة رئيسية في تلك الدورة ، يتكون 
 6 العبًا،   12 من  الطائرة  الكرة  فريق 
يلعبون و 6 أحتياط، ومدرب ومساعد مدرب، 
كابتن  يعتبر  رياضي.  وطبيب  لياقة،  ومدرب 

لعب  أسلوب  عن  مسئولين  والمدرب،  الفريق 
وتصرفات الفريق عمومًا.

 يحصل الفريق على نقطة عندما ينجح في 
رمي الكرة فوق الشبكة لتالمس أرضية ساحة 
الخصم، أو عندما يرتكب الفريق الخصم خطأ 
)فاول(، أو عندما يحصل الفريق الخصم على 
عقوبة من أي نوع كانت. اذا رمي الفريق الكرة 
للفريق  نقطة  تحسب  الخصم  أرضية  خ��ارج 

اآلخر.
 تم إنشاء رياضة الكرة الطائرة الشاطئية 
مشابهة  ري��اض��ة  تعتبر  وال��ت��ي   1986 ع��ام 
رغم  كبير  حد  إلى  العادية  الطائرة  كرة  إلى 

الكرة  تمارس   . الالعبين  عدد  في  اإلختالف 
على  ال��ص��االت،  خ��ارج  الشاطئية  ال��ط��ائ��رة 
جاهزة  أنها  إم��ا  التي  الرملية  ال��س��اح��ات 
فريقين  من  ب��داًل  لعب.   كساحة  مصممة  أو 
كرة  في  فريق  كل  العبين،  ستة  من  مكونين 
الطائرة الشاطئية مكون من العَبين فقط. هناك 
العادية  الطائرة  الكرة  الفروق بين  الكثير من 
طول  حيث  ملعب،  طول  أبرزها  والشاطئية 
ملعب كرة الطائرة الشاطئية 8 × 8 متر وليس 
9 متر.. أضيفت الكرة الطائرة الشاطئية   × 9
إلى برنامج األلعاب األولمبية الصيفية في عام 

1996 في أطالنطا.   

 اأقيمت اأول بطولة عالمية لل�شيدات في العام 1952  

ية
ض
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ة 

اف
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فتح باب التقديم المبا�شر

نعي اليم

والجوع  ال��خ��وف  م��ن  ب��ش��يء  )ولنبلونكم 
وبشر  والثمرات  واألنفس  األموال  من  ونقص 
الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا 
هلل وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من 

ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون(. 

التطبيقية  الخرطوم  كلية  وإدارة  أسرة  تنعى 
لطيف  /عمر حسن محمد  الطالب  المعمار  وقسم 
السبت  يوم  توفى  الذى   ، المعمار  هندسة  بقسم 
أسرة   ، طوياًل  تمهله  لم  علة  إثر  2015/8/22م  
وإدارة الكلية ُتعزي زمالئه وأصدقائه وأسرته في 

مصابهم الجلل ، تغمده هلل بواسع رحمته.

قسم تقانة العلومات
حداثة  األكثر  التخصص  المعلومات  تقانة  تعتبر   
في تلبية اإلحتياجات العملية ألدارة أعمال المؤسسات 
إضافة  المعلومات  تقانة  وتعتبر  قطاعاتها  بجميع 
التي  المنافسة  ظل  في  المؤسسات  إلنتاجية  نوعية 
بتقديمها سلع وخدمات  السوق وذلك  قوانين  تفرضها 
ذات نوعية جيدة باإلضافة إلى أنها توظف أهم آليات 
علمية  بطريقة  اإلقتصادية  الموارد  وبقية  الوقت  إدارة 

وآمنة وسليمة .
أحد  بإعتبارها  المعلومات  تقانة  الكلية  إختارت    
روافد التغيرات اإلقتصادية واإلجتماعية التي يشهدها 
والدقة  النوعية  عوامل  فيها  تلعب  والتي  مجتمعنا، 
ما  لتحقيق  الكلية  تسعى  ولذلك  مهمًا،  دورًا  والوقت 
يلبي إحتياجات جميع أطراف العملية التنموية بخبرة 
والعلوم  األن��م��وذج  الكلية  أقسام  علوم  من  متراكمة 
برامج  القسم  ،ويقدم  وغيرها  واإلجتماعية  اإلنسانية 
وذلك  الوطن  تقدم  في  تساهم  عالميا  معتمدة  دراسية 
والعالمية  وعليه  المحلية  الخبرة  مراكز  مع  بالتعاون 

يمكن تلخيص أهداف البرنامج في اآلتي :

إعداد الكوادر المؤهلة علميًا ومهنيًا في المجال .
تنمية قدرات اإلبتكار والتجديد واإلبداع .

لتقنية  القطاعات  جميع  إحتياجات  وتلبية  تحديد 
الرسالة   ( المجتمع  إحتياجات  عكس  المعلومات 

عية  جتما إل ا
( في البرنامج .

المؤسسات  إحتياجات  مع  الحاسوب  تقنية  تكامل 
وبنيتها التحتية.

الدرجة العلمية الممنوحة:
الشرف  مرتبة  مع  البكالريوس  درجة  الطالب  يمنح 
المقرر  بنجاح  اجتيازه  حالة  في  المعلومات  تقانة  في 

الدراسي والبرنامج 

بكالريوس هندسة العمارة                            خمس سنوات مع مرتبة الشرف
بكالريوس  تقنية المعلومات                        خمس سنوات مع مرتبة الشرف 
بكالريوس االقتصاد والعلوم االدارية             خمس سنوات مع مرتبة الشرف

تخصص : إقتصاد / إدارة أعمال/ محاسبة
بكالريوس نظم المعلومات اإلدارية               أربعة سنوات مع مرتبة الشرف                  
بكالريوس نظم المعلومات المصرفية          أربعة سنوات مع مرتبة الشرف                  
بكالريوس نظم المعلومات المحاسبية        أربعة سنوات مع مرتبة الشرف     

بكالريوس التصميم الداخلي                         أربعة سنوات
بكالريوس الفندقة والسياحة                        أربعة سنوات

لإلستفسار هواتف : 0155662575 – 0912350373 – 0924965356
WWW.tatbigi.edu.sd       :الموقع اإللكتروني
 E-mail: info@tatbigia.edu.sd

تهنئ كلية الخرطوم التطبيقية طالبها المقبولين من مكتب 
التقديم  باب  2016م وتعلن عن فتح   – العام 2015م  القبول لهذا 
والعربية  السودانية  الشهادة  على  الحاصلين  للطالب  المباشر 

واألجنبية لهذا العام واألعوام السابقة فى البرامج اآلتية:

دبلوم التصميم الداخلي        ثالثة سنوات  
دبلوم المعمار                         ثالثة سنوات  

توجد فرص للتجسير في البرامج أعاله . 	•
األماكن الشاغرة بأسبقية التسجيل. 	•

وذلك بمباني الكلية بالطائف جنوب مربع 51 


