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الخرطوم بجامعة  )جامعتي(  معرض  في  تشارك  الكلية 
– 2016م  2015م  الجديد  الدرا�سي  العام  بدء 

الجودة مفاهيم  محا�سرات  �سل�سلة  تبداأ  الذاتي  التقويم  اإدارة 

اصدارة شهرية تصدرها إدارة العالقات العامة بكلية الخرطوم التطبيقيةالسنة الثانية     العدد الرابع عشر  نوفمبر  2015 م

التطبيقية  الخرطوم : 
التشكيلي  المعرض  الثقافي  الجنيد  بمركز  طقت  خور  غاليري  إستضاف 
إسحق  إبراهيم  كماال  الفنانة  المعرض  إفتتحت   . عثمان  آمنة  للفنانة  األول 
العود  وع��ازف  الفنان  وش��ارك    ، ٢٠١٥م  نوفمبر   ١٤ الموافق  السبت  مساء 
حتي  المعرض  ويستمر   . االفتتاح  حفل  في  بأغنيات  عمر  مجاهد  األستاذ 
الخميس ٢٠ نوفمبر ٢٠١٥م .  كما سيصاحب المعرض فعاليات فنية وثقافية 
أنشطته  في  تطورًا  يشهد  الثقافي  الجنيد  مركز  أن  بالذكر  الجدير   . عديدة 
وفعالياته الدورية  ، ساعيًا الي تقديم خدماته الفنية والثقافية لجميع األفراد 
االقتراحات  جميع  المركز  ويتقبل   . الثقافي  الحقل  في  العاملة  والمؤسسات 

والمساهمات التي تتماشي مع اهداف المركز ورؤاه .

معر�ض ت�سكيلي بمركز الجنيد الثقافي

وفاعلية  أهمية  األزم��ان  غابر  في  لألسوار  كانت  إذا    
غزوات  من  اإلمبراطوريات  أو  الممالك  أو  الدول  في حماية 
من  واف��رًا  حظٍا  ينل  لم  حينها  اإلنسان  ألن  فذلك   . األع��داء 
المتوحشة  حياته  تخوم  على  زال  وما   ، المعرفة  و  العلم 
األنماط  ابتداع  في  األوائل  برع  ولذلك   . العدائية  البدائية 
علي  الدفاعية  والقالع  والتحصينات  لألسوار  المختلفة 
أن  إال  المدن  التي تقام حول  القتال ومنها األسوار  جبهات 
الغرض من االثنين واحد، هو التوجس والخوف من اآلخر، 
أو العجز عن صده بوسائل أخرى . والمعروف أن التاريخ 
و اآلثار احتفظا لنا بالعديد منها . و اشهرها أحد عجائب 
الدنيا وهو سور الصين العظيم . وإذا كان وجودها في تلك 
وصل  وقد  اآلن  فائدتها  ما  ولكن   ، ومفيدًا  مبررًا   األزم��ان 
وتوصل  ؟   والتحضر  التهذيب  من  وافر  حظ  إلى  اإلنسان 
ما  وهذا  بلدانه،  عن  المخاطر  لدرء  متحضرة  وسائل  إلى 
العلمي  التقدم  إلي  استنادًا  الحال  عليه  يكون  ان  ينبغي 
والتقني والتحضرالمكتسب عبرالقرون. ولكن يبدو أن االمر 
ليس كذلك. فبعض الدول مازالت على بدائيتها وعجزت عن 
وما  اآلخرين.  مع  للتعامل  متحضرة  اساليب  الى  الوصول 
زال بعض الحكام على حظ من التخلف والطبيعة المرتابة 
، أو النهم مغتصبين  إما لعجز فى صد اآلخرين بالحسنى 
القريب  والتاريخ  والقطعان.  القطيع  بفهم  التعامل  يريدون 
التى  التقنية  تقدم  أو  منعتها  كانت  مهما  االسوار  أن  يؤكد 
تصد  لن  المضروبة حولها  الحراسة  كثافة  او  عليها  قامت 
قصر.  او  الزمن  طال  اختراقه  عن  قضية  او  حق  صاحب 
اثرية.  بنايات  مجرد  اليوم  اصبحت  االس��وار  من  فالعديد 
برلين  ، فسور  السيئة  للكراهية والبغض والسمعة  رمزًا  و 
وافقه  فيه ومن  فكر  من  افق  عبر بوضوح عن ضيق  كمثال 
عليه ومن شيده . و يليه فى المرتبة بل يفوقه بغضًا سور 
التى  واالس��وار  إسرائيل،  شيدته  الذى  العنصري  الفصل 
تشيدها امريكا فى العراق . وذلك الذى أقامته بكستان على 
حدودها مع افغانستان . واألسباب  واحدة وهي أن اإلنسان 
من  تحميه  أسوار  بناء  إلي  لجأ  الخوف  به  استبد  ما  متي 
الخطر وتقيه من االختراق. وحتي بعد أن ثبت عدم جدواها 
االسوار  و  الحل،  أنها  يري  هذا  يومنا  إلي  البعض  زال  ال 
على مختلف انماطها لم تحم  بانيها حقيقة من الخوف ولم 
تكسبه اال من بقدر ما زادت عليه البغضاء . فهل من مدكر .
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رئيس التحرير   ابراهيم بخيت

اللوائح العامة
البنية التحتية في كلية 

عمك تنقو  الخرطوم التطبيقية 

التطبيقية  الخرطوم : 
جامعتي  معرض  في   ، التطبيقية  الخرطوم  كلية  تشارك   
للجامعات والكليات والمدارس الثانوية السودانية وجامعات 
 - الفترة من 7  في  والذي سينعقد   ، إقليمية وعالمية  وكليات 
سانحة  المعرض  ويمثل   ، الخرطوم  بجامعة  ٢٠١٥/١٢/١٠م 
االقليمية  والجامعات  السودانية  الجامعات  بين  لإلتصال 
العام  التعليم  ط��الب  مع  المباشر  والتواصل   ، والعالمية 
 ، السودانية  والجامعات  للكليات  االنضمام  في  الراغبون 
وممثلي  بالخارج  السودانية  الثقافية  البعثات  تشارك  كما 
التعليم في الهيئات والمنظمات الدولية في السودان والمنطقة 
األفريقية ودور النشر ، ويشتمل البرنامج على أوراق عمل من 
بعض اساتذة الجامعات ، وأنشطة طالبية في الفترة الصباحية 
في  الجامعات  بعض  ك��وراالت  من  عدد  مشاركة  الى  إضافة 
الفترة المسائية ، فيما سيكون كورال كلية الخرطوم التطبيقية 
الحائز على المركز األول في مهرجان اإلبداع الثالث نهاية مايو 

الماضي حاضرًا في هذه الفعالية الهامة.

الكلية ت�سارك في معر�ض جامعتي بالخرطوم
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التطبيقية  الخرطوم : 
الجودة  وضمان  الذاتي  التقويم  إدارة  نظمت 
يوم االحد ٢٠١٥/١١/١م محاضرتها األولى والتي 

بعنوان )مفاهيم الجودة واالعتماد(.
 وذلك بقاعة االجتماعات بالكلية ، ضمن سلسلة 
 – ٢٠١٥م  للعام  اإلدارة  تقدمها  المحاضرات  من 
وذلك  واالعتماد  الجودة  مفاهيم  بعنوان  ٢٠١6م 
المحاضرة  قدمت   ، العامة  الجودة  ثقافة  لنشر 

النفط  كلية  عميد  المنعم  عبد  سمية  الدكتورة 
عميد  الحضور  ضمن  وك��ان  ال��س��ودان  جامعة 
الكلية الدكتور حسان زين العابدين ورئيس إدارة 
 ، الجنيد  فاطمة  الجودة  وضمان  الذاتي  التقويم 
البرامج  ومنسقي   ، واإلدارات  األمانات  ورؤساء 
الجودة  مناديب  الى  إضافة  بالكلية  األكاديمية 
الحضور  من  نقاش  المحاضرة  اعقب   ، باألقسام 

وتم رفع التوصيات.

اإدارة التقويم الذاتي تنظم محا�سرة في مفاهيم الجودة والعتماد

التطبيقية  الخرطوم : 
بكالوريوس  لطالب  االثنين ٢٠١٥/١٠/١9م  يوم  بدأت  قد  المعاينات  وكانت  احسن وجه  على  الجدد  الطالب  معاينات  الخميس ٢٠١٥/١١/١٢م  يوم  إنتهت 
المعمار وبدأت لبقية األقسام يوم السبت ٢٠١٥/١١/7م بعد مجهودات وتجهيزات كبيرة قامت بها أمانة شؤون الطالب واشتملت المعاينة الفحص الطبي 

ومعاينة االخصائية االجتماعية ومعاينة رئيس القسم . 
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رئيس التحرير
االسوار العقيمة

عادل أحمد

بدء العام 
الدرا�سي الجديد

بدأ العام الدراسي ٢٠١٥ – ٢٠١6م 
وذلك   ، ٢٠١٥/١١/١٤م  السبت  يوم 
بعد أن أكملت الكلية استعداداتها من 
واألعمال  الكبيرة  التجهيزات  خالل 
التى قامت بها من خالل اللجان التي 
تم تكوينها قبل فترة كافية من بداية 
هذه  عمل  ضمن  من  وك��ان   ، العام 
الدراسية  القاعات  تجهيز  اللجان 
الطالب علومه ودروسه  يتلقى  حيث 
بشكل  العام  بداية  على  ساعد  مما 
الجدد  ال��ط��الب  وج��د  حيث   ، طيب 
المهيئة  الدراسية  البيئة  والقدامى 
بالراحة  أشعرهم  مما  والمكتملة 

واإلطمئنان.
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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

اللوائح العامة

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

األبناء الطالب فى هذا العدد ننشر لكم ونحن 
فى بداية العام الدراسي الجديد ، اللوائح العامة 
التى تنظم الحياة الداخلية فى الكلية ، والغرض 
المعلومات  ال��ط��الب  االب��ن��اء  يمتلك  أن  منها 
معرفة  بغرض  وذلك  العامة  باللوائح  الخاصة 
لهم  ونتمنى   ، وواجباتهم   لحقوقهم  الطالب 

حياة دراسية موفقة وناجحة.

الئحة سلوك ومحاسبة الطالب
الحقوق: أواًل:- 

جميع الطالبات والطالب متساوون في الحقوق 
بالكلية وهي :-

بعد  الجامعية  البطاقة  على  الحصول   -١
التسجيل .

إستخدام المكتبة .  -٢
إستخدام المعامل الخاصة بالكلية.  -3

إستخدام المالعب.  -٤
التظلم عند الجهات المختصة.  -٥

الحصول على الوثائق التي تمنحها الكلية   -6
إستكمال  بعد  العلمية  الدرجة  منحه  ذلك  في  بما 

متطلبات التخرج من الكلية .
الجامعي  الحرم  داخل  أساتذته  إستفسار   -7

ومناقشتهم المناقشة العلمية الالئقة .
وقف القيد .  -8

يدفعه  ما  لكل  قبض  سند  على  الحصول   -9
لخزينة الكلية .

إال  الطالب  ملف  محتويات  تسليم  ع��دم   -١٠
للطالب نفسه أو ولي أمره أو من يوكله .

دراسية  مشكلة  ي��واج��ه  ال���ذي  الطالب   -١١
الشؤون  وليس  المختص  القسم  مراجعة  عليه 

العلمية.
اجتماعية  مشكلة  يواجه  ال��ذي  الطالب   -١٢
بدراسة  يقوم  الذي  الطالب  مراجعة شؤون  عليه 

المشكلة وتحليلها ورفعها لجهات االختصاص.
الواجبات:  ثانيًا:- 

في  م��ت��س��اوون  وال��ط��الب  ال��ط��ال��ب��ات  جميع 
الواجبات بالكلية وهي:-

من  الصادرة  واللوائح  بالقوانين  اإللتزام   -١
الكلية، وكذلك اإللتزام بالقوانين والقواعد واآلداب 

العامة وأعراف وتقاليد وقيم مجتمعنا.
٢- المواظبة على حضور المحاضرات والتدريب 

وكافة أنواع النشاط العلمي.
إدارة  قبل  من  المقررة  المالية  المبالغ  دفع   -3

الكلية من رسوم دراسية أو غرامات أو خالفه. 
عدم مزاولة أي نشاط يخل بسير الدراسة.  -٤

ال  األوقات حتى  في جميع  الحميد  السلوك   -٥
يسئ إلى سمعة الكلية أو لسمعته.

إحترام األديان والمعتقدات وأماكن العبادة.  -6
الود  على  مبنية  زمالئه  مع  عالقات  إقامة   -7

والتسامح وإحترام الرأي اآلخر.
أمن  تهديد  شأنه  من  ما  كل  عن  اإلمتناع   -8

وسالمة اآلخرين.

اإلمتناع عن حمل أي نوع من األسلحة بما   -9
في ذلك السالح األبيض داخل حرم الكلية أو في 

مهمة لتمثيل الكلية.
والكحول  المخدرات  تعاطي  عن  اإلمتناع   -١٠
حرم  داخ��ل  بالعقل  اإلذه���اب  شأنه  من  ما  وك��ل 

الكلية.
اإلمتناع عن اإلعتصام في مباني الكلية أو   -١١

ميادينها وإستغاللها ألي غرض غير مشروع
الكلية وممتلكاتها  المحافظة على منشآت   -١٢

من أجهزة ومواد وكتب وعدم إتالفها.
حرم  داخ���ل  ال��الئ��ق  بالمظهر  اإله��ت��م��ام   -١3
الكلية وعند ممارسة النشاط التربوي والرياضي 

واإلجتماعي.
١٤- تمثيل الكلية في المهمات المكلف بها تمثياًل 

حسنًا ينسجم ومكانتها العلمية واألكاديمية.
إتالف  وعدم  الكلية  نظافة  على  المحافظة   -١٥

الحدائق.
المناسب  بالزي  الكلية  إلى حرم  الحضور   -١6

الذي يكفل اإلحترام الالئق للكلية.
هيئة  م��ن  الكلية  منتسبي  ك��ل  إح��ت��رام    -١7
تدريس وموظفين وطالب وعدم اإلساءة إليهم أو 

إهانتهم بالقول أو الفعل.
١8- اإلطالع على كل ما تنشره الكلية من لوائح 
وعدم  بها  واإللتزام  اإلعالنات  بلوحة  وإرش��ادات 

جواز اإلحتجاج بجهله بما ينشر فيها.
عدم دخول مكاتب اإلدارة إال بإذن.  -١9

٢٠- عدم التغيير في الوثائق الرسمية الصادرة 
غير  بطرق  حيازتها  ع��دم  وك��ذل��ك   ، الكلية  ع��ن 

مشروعة.
 المخالفات والجزاءات:

شؤون  ألمانة  ترفع  الطالب  مخالفات  كل   .١

الطالب.
المساس بأي إجراءات قانونية أخري  ٢. دون 
عرضه  الالئحه  ه��ذه  ألحكام  مخالف  كل  يكون 

لتوقيع الجزاءات اآلتية:-
الغرامة لفت النظر � اإلنذار-  التوبيخ -  أ( 

حالة  في  مناسب  تعويض  بدفع  اإلل���زام  ب( 
إتالف أي من ممتلكات الكلية.

الحرمان المؤقت من استعمال المكتبة.  )٥
الفصل المؤقت من الكلية. د( 

الفصل النهائي من الكلية. ه�( 
3. للطالب أن يستأنف قرار اللجنة لعميد الكلية 

في ظرف اسبوعين من تاريخ إبالغه بالقرار.
٤. يجوز لعميد الكلية إصدار أمر مؤقت بإيقاف 
الطالب عن الدراسة أو الدخول لحرم الكلية لحين 

بدء إجراءات المحاسبة.
كل ما ورد أعاله يكون ضمن النظم المتبعة   *

بالكلية .
الئحة النظام العام:-

ان  بالكلية  مسجل  طالب  كل  من  المأمول   .١
يتحلي بالخلق السوداني القويم في كل تصرفاته 
العام  بالمظهر  وااللتزام  وخارجها  الكلية  داخل 
الالئق المحتشم وإلدارة الكلية الحق في مساءلة 
أن  ولها  النظام  أو  العرف  علي  يخرج  طالب  أي 

تتخذ ما تراه مناسبًا.
علي  يطلع  أن  طالب  كل  من  أيضًا  المأمول   .٢
الكلية  داخل  للعمل  المنظمه  واللوائح  القوانين 
النهج  علي  موضوعة  أنها  حيث  منها  لالستفاده 
المتعارف في الجامعات والكليات المماثله داخل 
من  بأيدي خبيرة  وقد وضعت  وخارجه  السودان 

رجال الفكر والعلم.
اللوائح  كل  علي  يطلع  ان  طالب  كل  علي   .3

الصادره من إدارة الكلية والتي تنشر علي لوحة 
بها.  يرد  بما  الكامل  والتقّيد  بالكلية  االعالنات 

وننوه بصفة خاصة علي شيئين:-
الدراسة  مواعيد  علي  والمحافظة  التقّيد   .١

واالنضباط في الوقت والسلوك.
٢. عدم التدخل في الشؤون األكاديمية ألن ذلك 

من اختصاص المجلس العلمي.
داخل  الطالب  عن  تصدر  التي  الصحافة   .٤
واالمانة  القول  في  بالصدق  االلتزام  عليها  الكلية 
في القصد وأال تتعرض ألحد أو لجهة بالتجريح 

واإلساءة.
٥. علي كل طالب المحافظة علي مواعيد الدراسة 
الدراسي  والجدول  السنوي  التقويم  ضوء  علي 
اليومي وتحفظ إدارة الكلية لكل طالب سجاًل كاماًل 
بالدخول  للحضور والغياب وال يسمح ألي طالب 

لغرفة الدراسة بعد الميعاد ودخول األستاذ.
الالئحة  هذه  علي  يطلع  ان  طالب  كل  علي   .6
بالكلية  الخاصة  والقوانين  اللوائح  جميع  وعلي 
بها.  والتقيد  االعالنات  لوحة  علي  تنشر  والتي 

فالجهل بالقانون ال يعفي من المسئولية.
7. ال يسمح ألي شخص عدا الطالب المسجلين 
 – اإلدارة  من  بإذن  إال  الكلية  حرم  إلي  بالدخول 

الضيوف ال يتجاوزون مكان االستقبال.
8. القوانين والالوائح التي يجب علي كل طالب 

االطالع عليها هي:-
الئحة النظام العام.  )١
الالئحة األكاديمية.  )٢

الالئحة العامة للسلوك. ج( 
الئحة تنظيم النشاط الطالبي. د( 

ه�(الئحة المظهر العام. 
الئحة المكتبة. و( 

منوعات

موقــــع الكلية على 
الشبكة العنكبوتية
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 المقادير 
١٠  بيضات

 ٤/١ ملعقة صغيره فانيليا
١7٠  جرام سكر خشن

٤٠  جرام محسن كيك جيل
الطريقة

المقادير مع بعض حتى يتضاعف   نضرب كل 
على  نضع  ذل��ك  بعد   ، ويغلى  م��رات   3 الخليط 
بودر  بيكنج  باكو   ٢/١ دقيق  كيلو   ٤/١ الخليط 
ونضع 8٥ جرام ماء أثنا وضع الدقيق والباكينج 
بسيط  لفه  يخد  الماء  وبعدين  الدقيق  نضع  بودر 
تحت  وفى  صاج  أو  صينيه  في  الخليط  ونصب 
ورقه زبده وتدخل الفرن على نار متوسطة أو على 

١8٠ لمده ٢٠ الى ٢٥ دقيقه. 

الحشو
 كريم شانتيه ٤/١  كيلو كريم شانتيه ٢/١  كيلو 

ثلج مجروش 
٤/١  كيلو سكر خشن 

التزيين
 فاكهه أو كمبوت أو شوكوالتة .

خصائص  تحدد  م��ؤث��رات  ع��دة  توجد 
القبلية  الثقافة  منها  السودانية  الثقافة 

واللغوية.
على  كبير  بشكل  القبلية  الثقافة  تؤثر 
في  يتداخل  حيث  ال��س��ودان  أه��ل  غالبية 
واإلجتماعية  اليومية  الممارسات  أغلب 
هذه  بين  تم  ال��ذي  لإلختالط  ذلك  ويرجع 

القبائل على مر العصور.
كذلك الثقافة العربية اإلسالمية ، وتفتخر 
السودان  وش��م��ال  أواس���ط  قبائل  أغ��ل��ب 
 ، اإلسالمية  العربية  للثقافة  بإنتسابها 
النيل  مناطق  في  الشعور  هذا  يقل  بينما 
األزرق وغرب السودان وقطاعات من شمال 
السودان خصوصًا المناطق التي ال تتحدث 
اللغة العربية إال كلغة ثانية . وتلعب الثقافة 
العربية واإلسالمية دورًا هامًا ورئيسيًا في 
التي  والتقاليد  واألعراف  اليومية  العادات 
في  السائدة  العادات  عن  كثيرًا  تختلف  ال 
النيل  نهر  ويمثل   ، العربية  ال��دول  أغلب 
 ، السودان  قبائل  لغالبية  الحقيقي  الرابط 
حوض  السودان  أهل  غالبية  يقطن  حيث 
الجنوب  أقصى  من  يمتد  الذي  النيل  نهر 
ثقافية  لمسة  مضيفًا  ال��ش��م��ال  ألق��ص��ى 
فنجد   ، بأرضها  يمر  قبيلة  لكل  خاصة 
األغاني الشعبية التي تدور حو نهر النيل 
والفيضان والتي تعكس جزءًا أساسيًا من 
الثقافة السودانية ، كل ذلك جعل من الثقافة 
السودانية ثقافة هجين ، فالموقع الجغرافي 
األعراق  العربي وتعدد   - اإلفريقي  المتميز 
واللغات والديانات والنشاطات االقتصادية 

، جعلت الثقافة السودانية ثقافة مركبة أى 
أفريقية  ومالمح  سمات  ذات  هجين  ثقافة 
فهي   ، ومسيحية  إسالمية  عربية  وأخرى 
لكنها  مظهرها  في  وتتباين  تختلف  ثقافة 
هذه  وتتجلى  جوهرها  في  وتأتلف  تتحد 
الوحدة التواثقية وذلك اإلختالف التبايني 
المنبثقة  الشعبية  المأثورات  أشكال  في 
منها والمعبرة عنها والدالة عليها ، والتي 
وانماط  متفاوتة  صور  باطنها  في  تحوى 
األفريقية  والمالمح  السمات  من  متنوعة 
السودان  في  الثقافية  الحياة  تثرى  التى 
للثقافة  وم��ك��ون��ات  عناصر  ع��دة  هناك   .
السودانية منها: الموقع الجغرافي ، وتحيط 
بالسودان مجموعة تسع دول أفريقية )قبل 
الى  باإلضافة  السودان(  جنوب  انفصال 
اللتان  السعودية  العربية  والمملكة  اليمن 
وقد   ، االحمر  البحر  وبينهما  بينه  يفصل 
أتاح هذا الموقع الوسطى للسودان ، قيام 
الجوار  بينه وبين شعوب  تاريخية  روابط 
وروابط تاريخية قديمة تجسدت في مختلف 
واإلجتماعية  االقتصادية  الحياة  جوانب 
والسياسية والثقافية ، وبالتالي فقد انتقلت 
الى السودان أو منه الى تلك الدول الكثير 
من المظاهر والسمات الحضارية والثقافية 
، كما ظل السودان يستقبل هجرات بشرية 
فردية حينًا وجماعية حينًا آخر على مدى 
التاريخ ، وتمازجت تلك العناصر المهاجرة 
ذلك  عن  ونتج  المحليين  سكانه  مع  اليه 
بها  ينعم  التي  والثقافية  اإلثنية  التركيبة 
والتي  الطبيعية  البيئة  أيضًا  السودان. 

والواقع   ، اإليكولوجي  التكوين  تشمل 
على  وأثرها   ، ومناخ  تربة  من  الطبغرافي 
اإلقتصادية  ونشاطاتهم  السكان  حركة 
المناخ  لتدرج  وفقًا  وتتدرج  تتجه  والتي 
الجيولوجية  وتكويناتها  التربة  وخصوبة 
، وتبعًا لذلك يتم تصنيف البيئات الثقافية 
في السودان من حيث التهيؤ اإلستيطاني ، 
وتتكون أرض السودان من سهول منبسطة 
في الشمال ذات مناخ متدرج من صحراوي 
ال���ى س��اف��ن��ا غنية  ال��ش��م��ال  أق��ص��ى  ف��ي 
وغابات استوائية في اقصى الجنوب)قبل 
النباتي  القطاع  ويتدرج  الجنوب(  انفصال 
 ، المناخ  لتدرج  وفقًا  الكثافة  حيث  من 
الجبلية  المرتفعات  وج��ود  بجانب  ه��ذا 
البحر  جبال  سلسلة  أب��رزه��ا   ، المتفرقة 
مرة  وجبل  الشرق  في  وأرك��وي��ت  األحمر 

أكبر جزء  السودان  ، كما يحتل  الغرب  في 
الكبيرين  بفرعيه  النيل  نهر  ح��وض  من 
األزرق واالبيض واالنهر الفرعية االخرى ، 
اضافة الى المياه الجوفية ومخزون الثروة 
التنقيب  مناطق  في  والحرارية  المعدنية 
فتتكون  السكانية  التركيبة  أيضًا  والقطن. 
عنصرين  من  السودانية  األثنية  التركيبة 
االفريقي  المحلي  العنصر  هما  رئيسيين 
ووفقًا   ، الوافد  العربي  والعنصر  الزنجي 
بينهما  العرقي  والتمازج  االنصهار  لدرجة 
بالتالي  منهما  ألي  ظاهرة  الغلبة  تبدو 
السودان  لشعب  السكانية  التركيبة  فان 
هجين  طابع  ذات  بانها  توصف  اصبحت 
العنصران في  وظل هذان  »افريقي-عربي« 
حالة تأثير وتأثر مستمر فيما بينهما، االمر 
الذي جعل القومية السودانية ما تزال في 
طور التكوين . أيضًا من العناصر المكونة 
فالسودان   ، اللغة   : السودانية  للثقافة 
تعدد  وبحكم  عربية  وكدولة  افريقي  كبلد 
العناصر البشرية المكونة لتركيبته االثنية 
تتخذ   ، العربية  أو  منها  االفريقية  ، سواء 
اإلعتبار  في  اخذنا  اذا  مميزًا  اللغة وضعًا 
لغات  يتحدثون  كانوا  االصليين  أن سكانه 
الهجرات  استقبل  أن  بعد  أنه  اال   ، عديدة 
العربية التي وفدت اليه قبل وبعد االسالم 
وفي مجموعات كبيرة ، فقد تداخلت اللغة 
العربية مع اللغات المحلية وأفرزت العديد 
من  تختلف  التي  العربية  اللهجات  م��ن 
آلخر  سكاني  قطاع  ومن   ، ألخ��رى  منطقة 
اللغات  بين  التمازج  وطبيعة  لدرجة  وفقًا 

تقسيم  ويمكن  العربية.  واللغة  األصلية 
للهجات  وفقًا  السودان  في  العربية  اللغة 
ثالثة  ال��ى  بقاعه  مختلف  في  المتحدثة 
المجموعات  يشمل  األول  :القطاع  قطاعات 
بالمحلية  كثيرًا  تختلط  لم  التي  العربية 
العربي  لسانها  على  حافظت  التي  فهي   ،
كما هو ، القطاع الثاني يشمل المجموعات 
المحلية التي هجرت لغاتها االصلية وبدأت 
فيها  أدخلت  ان  بعد  العربية  اللغة  تتحدث 
بعض المفردات من لغاتها االصلية. القطاع 
الثالث يتكون من المجموعات التي تتحدث 
 ، العربية  اللغة  بجانب  االصلية  لغاتها 
الى  لغاتها  م��ف��ردات  م��ن  بعضًا  وت��دخ��ل 
لغاتها  الى  العربية  من  تأخذ  أو  العربية 
في  العربية  اللغة  ساهمت  وقد   ، األصلية 
اليها  نقلته  بما  السودانية  الثقافة  إث��راء 
ثقافات  طياتها  فى  تحمل  عربية  ثقافة  من 
طريق  ف��ي  بها  احتكت  ال��ت��ي  ال��ش��ع��وب 
هذه  شكلت  ولقد   ، السودان  الى  هجرتها 
في  تحمله  م��ا  وبكل  مجتمعة  العناصر 
 ، واالخ��ت��الف  التباين  اوج��ه  من  طياتها 
الهجين المركب للثقافة السودانية المتمثل 
التي   ، المجتمع  حياة  اساليب  مجمل  في 
والسجايا  واألخالق  والرموز  القيم  تشمل 
والمعتقدات والمفاهيم واألمثال والمعايير 
ووسائل  والعادات  واألع��راف  والتقاليد   ،
والمهارات  التقنية  وأدوات�����ه  االن��ت��اج 
في  االنسان  يستعملها  التي  والخبرات 
المأثورات  منبع  وهي  بيئته  مع  تعامله 

الشعبية.

 العدد الرابع عشر  نوفمبر  2015 م

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

د. عفاف سليم   
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الهش���ادة ال���زور ن���ص علهي���ا القانون 
اجلن���ايئ يف امل���ادة )104( )من يهشد 
زورًا ب���أن يدىل بأق���وال اكذبة وهو يعمل 
ذلك أو يكمت أثن���اء أدائه للهشادة لك أو 
بع���ض من وقائع الدع���وى بصورة تؤثر 
عىل احلمك فهيا أو خيتلق بينة باطلة أو 
يقدمها مع عمل���ه ببطالهنا قاصدًا بذلك 
التأثري ع���ىل احلمك يف الدعوى ، يعاقب 
بالجسن مدة ال تتجاوز مخس سنوات أو 

بالغرامة أو العقوبتني معًا(. 
فالهش���ادة مس���ولية ديني���ة وأخالقية 
وحمت���ًا الك���ذب فهيا أو إخف���اء جزء من 
احلقيقة ي���ؤدى اىل عواقب وخمية وإىل 
ظمل آخرين وعقاهبم بدون أن يكون هناك 
ذنب ارتكبوه ونكون بذلك شاركنا املجرم 

أو املهتم يف جرمه إجتاه الغري.
ويدخل يف اختالق البينة إعداد مس���تند 
يتضمن بيانات باطلة أو مغايرة للحقيقة 
أو التوقيع هيلع أو اجياد ظرف أو حالة 
مغاي���رة للحقيق���ة ومك���ا ق���ال اهلنا لو 

الصدق ماجناك الكذب مابنجيك.

ماحكم من يشهد 
بالكذب في القانون؟

ثقافية

 

�سمن ن�ساطه ل�سهر اكتوبر قدم المركز: �سينما ، ت�سكيل ، غناء
مركز الجنيد الثقافي في شهر 

الشهري  الجنيد  منتدى  برامج  ضمن  المركز  قدم 
مساء األربعاء ٢8 أكتوبر وفي تمام الساعة السابعة 
ونصف مساء بحديقة مسرح الجنيد الثقافي بمباني 
المسرح  في  محاضرة  قدم  التطبيقية  الخرطوم  كلية 
 ( بعنوان  بخيت  إبراهيم  األستاذ  أعدها   ، االفريقي 
خاللها  ع��ّرف   ) ومانا  حانا  بين  االفريقي  المسرح 
الشكل    ، المعنى  حيث   م��ن  االف��ري��ق��ي  بالمسرح 
والمضمون كما تحدث عن المالمح األساسية للمسرح 
االفريقي وتطوره كما ناقشت الورقة  موقع السودان 

من اإلعراب المسرحي . 
مركز  بين  الثقافي  والتنسيق  التعاون  إطار  وفي 
قدم المركز  جوتا "  سينما @  الجنيد ومعهد جوتة " 
الذي   " تنساني  ال  المؤثر"  األلماني  للفيلم  عرض 
لوالدته  رعايته  سينكينج  ديفيد  المخرج  فيه  يوثق 
على  النهاية  في  لنحصل  الزهايمر  بمرض  المصابه 
الفيلم  يعكس   ، بالفكاهة  ملئ  و  المشاعر  رقيق  فيلم 
نتيجة  يتولد  الذي  األسري  للصراع  اإلنسانية  الحالة 
وجود حالة مريض الزهايمر بينهم و الخيارات التي 

لهم  البد  التي  المنعطفات  و  إتخاذها  على  يجبرون 
من سلكها .

الجنيد  م��رك��ز  إستضاف  الصعيد  ذات  على  و 
الفيلم  عرض   ، نوفمبر   ١٤ الثالثاء  مساء  الثقافي 
 ، الدين  نظام  مزمل  للمخرج  جوبا  الملكية  الوثائقي 
السودان  فى  للفيلم  األول  الجماهيري  العرض  وهو 

الحضور ضمت  من  كبيرة  مجموعة  بمشاركة  وذلك   ،
في  الثقافي  للحراك  ومتابعين  ومثقفين  سينمائيين 
معالجة  عن  ندوة  الفلم  عرض  تلى   ، الخرطوم  مدينة 
المخرج  فيها  تحدث  الجنوب  إنفصال  لقضية  الفيلم 
االستاذ هيثم محمد دفع اهلل متحدثا فيهًا عن ماهية 
الوثائقي واشكاله  ومضيئأ جوانب نقدية في  الفيلم 

الفيلم من حيث بناء القصة والمعالجة التي قام عليها 
الفيلم  ، بعد ذلك  أعقبت ورقة االستاذ هيثم  مداخالت 
الفنية  الجوانب  من  الفيلم  على  والتقييم  النقد  أثرت 

ومعالجته القضية من الناحية االجتماعية .
غاليري  إستضاف  التشكيلي  النشاط  مجال  في  و 
خور طقت بمركز الجنيد الثقافي المعرض التشكيلي 
األول للفنانة آمنة عثمان . وإفتتحت المعرض الفنانة 
 ١٤ الموافق  السبت  مساء  إسحق  إبراهيم  كماال 
نوفمبر ٢٠١٥م ،  وشارك الفنان وعازف العود األستاذ 
ويستمر   . االفتتاح  حفل  في  بأغنيات  عمر  مجاهد 
كما    . ٢٠١٥م  نوفمبر   ٢٠ الخميس  حتي  المعرض 

سيصاحب المعرض فعاليات فنية وثقافية عديدة .
يشهد  الثقافي  الجنيد  مركز  أن  بالذكر  الجدير 
ساعيًا   ، ال��دوري��ة   وفعالياته  أنشطته  في  ت��ط��ورًا 
األفراد  لجميع  والثقافية  الفنيه  خدماته  تقديم  الي 
ويتقبل   . الثقافي  الحقل  في  العاملة  والمؤسسات 
التي تماشي  المركز جميع االقتراحات والمساهامات 

مع اهداف المركز ورؤاه .

تقرير : إبراهيم الجريفاوي – ندى حفيظ
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المنهج العملي في كلية الخرطوم التطبيقية 

الورش واإلستديوهات والمراسم:
أفاد الدكتور محمد عبد الرحمن ابوسبيب رئيس 
يشتمل  القسم  منهج  أن   ، الداخلي  التصميم  قسم 
والصرف  واأللمونيوم  وال��ح��دادة  النجارة  على 
طبيعة  على  فيه  الطالب  يتعرف   ، والبناء  الصحي 
المهنة في كل ورشه وصلة المهنة بتخصصه ، هذا 
الهامة  اإلنتاج  لمواقع  الميدانية  الزيارات  بجانب 
والورش  المصانع  مثل  ال��ورش  بهذه  الصلة  ذات 
الداخلي  التصميم  تخصص  أن  منبهًا  الكبيرة. 
القسم  هيأ  فقد   ، بطبيعته  تطبيقي  عملي  تخصص 
المشاريع  وعمل  بالمراسم  خاصة  استديوهات 
وبأعمال التلوين والرسم والرسم الهندسي ، اضافة 
الكمبيوتر  اصبح  أن  بعد  الكمبيوتر  معامل  ال��ى 
واضافت   ، المنهج  ضمن  اساسية  تعليمية  وسيلة 
بأن  المعمار  قسم  رئيس  رمضان  ن��دى  الدكتورة 
كل  في  الداخلي  التصميم  قسم  مع  بشترك  القسم 
دبلوم  خاصة  والمراسم  واالستديوهات  ال��ورش 

المعمار.
المكتبة :

أن   ، الكلية  مكتبة  أمين  اف��راح  االس��ت��اذة  قالت 
تحوى  تقريبًا  كتاب   ١٠.٠٠٠ على  تحتوى  المكتبة 
المختلفة  األق��س��ام  تخص  التي  الموضوعات  كل 
بالكلية ، باإلضافة الى اإلعالم والترجمة والقواميس 
والمعارف العامة ، والموسوعات والفلسفة واألديان 
البحتة  وال��ع��ل��وم  وال��ل��غ��ات  االجتماعية  وال��ع��ل��وم 
والتاريخ  والجغرافيا  واآلداب  والفنون  والتطبيقية 
خدمات  ع��دة  تقدم  المكتبة  أن  مذكرًة   ، والتراجم 
الكتاب  تجهيز  م��ن  ب��داي��ة  والمستفيدين  للطالب 
وتقدم   ، الرف  الى  يصل  حتى  مراحل  بعدة  ومروره 
واالستفسارات  االسئلة  عن  اإلجابة  خدمة  أيضًا 
أن  منبهًة  التصوير  وخدمة  الباحثين  ومساعدة 
ومستخدمي  الطالب  على  إرش���ادات  ع��دة  للمكتبة 

المكتبة االلتزام بها. 
تحتوى   ، افراح  أفادت  االلكترونية  المكتبة  وعن 
كتاب   3٠٠٠ ح��وال��ي  على  اإلل��ك��ت��رون��ي��ة  المكتبة 
ثقافية  كتب  وايضًا   ، مختلفة  مجاالت  في  الكتروني 
أن  ال��ى  مشيرة   ، اي��س  الويب  بنظام  تعمل  وه��ى 
3 مساعدين  الى  امين مكتبة إضافة  يديرها  المكتبة 
منبهًة   ، الطالب  امانات  لحفظ  وعامل  وفنى تصوير 
من  وال��م��راج��ع  بالكتب  تزويدها  يتم  المكتبة  أن 
ودور  السودان  خارج  ومن  الداخلية  الكتب  معارض 
من  االقسام  رؤس��اء  اختيار  بعد  المختلفة  النشر 

العميد.      القوائم وموافقة 
معامل الحاسوب :

6١ جهاز حاسوب  بكل معمل  8 معامل  الكلية  في 
لمعمل  إضافة  جهاز   ٥١ يحوي  واح��د  معمل  ع��دا 
تقنية  مدير  حسن  طالل  المهندس  وأفادنا  الصيانة 

 Brand المعلومات أن كل اجهزة المعامل هي أجهزة
 DEL وشركة   HP شركة  من  وكلها   ))Original
وشاشات  جيجا   ٤ ورامات   Core i3 وبمواصفات 
على  سيرفر  بنشاط  ومتصلة  بوصة   ١8.٥  Lcd
الضوئية  االلياف  تقنيات  وتستخدم  مستوى  أعلى 
والشبكات    Wire Network السلكية  والشبكات 
أنهم  الى  منبهًا   Wireless Network الالسلكية  
الشبكات  على  للتدريب  للطالب  ف��رص  يتيحون 
للتدريب على كورسات متخصصة  والصيانة إضافة 
مثل ICDL )الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي( 
للطالب  المجاني  والقبول  للتدريب  الكلية  بمركز 

الدورات. لتلك  المتفوقين 
المطبخ والسفرة:

ضمن تجهيزات قسم الفندقة والسياحة تم تجهيز 
المطبخ  ف��ي  ت��ق��دم  للقسم  س��ف��رة   وص��ال��ة  مطبخ 
األغذية   : مثل  وعلمية  نظرية  بالقسم  خاصة  مواد 
والمشروبات ، وأجهزة المطبخ وأقسامها ، وأصول 
بالقسم  الخاصة  ال��م��واد  م��ن  وغيرها  الطهي  ف��ن 
السفرة  أما   ، حوالة  محمد  اسامه  الشيف  يقدمها 
فيتم فيها تدريب الطالب على أصول الخدمة للنزالء 
كالطريقة   ، المختلفة  بطرقها  والمطاعم  الفنادق  في 
األمريكية والفرنسية وغيرها من فنون طرق التقديم، 
وهو  الشيخ  محجوب  األستاذ  السفرة  على  يشرف 

ومن   ، السودان  في  الفندقي  العمل  مجال  في  خبير 
كبيرة  إداري��ة  مناصب  وشغلوا  عملوا  الذين  أوائل 
فيه كعمله مديرًا لفندق السودان الكبير والذى يعرف 

حاليًا بالقراند هوليداي فيال. 
مسرح الجنيد :

أنشطة  فيه كل  تقام  الثقافي صرح  الجنيد  مسرح 
الكلية  داخل  واالجتماعية  الثقافية  الكلية  وفعاليات 
الطالب  الجدد وتكريم  الطالب  استقبال  احتفال  مثل 
، إضافة الى نشاط مركز الجنيد  المتفوقين وغيرها 
على  المسرح  تسمية  تم   ، األمسيات  في  الثقافي 
الجنيد  الدين  محي  عبد هلل  الدكتور  الكلية  مؤسس 

إحياًء وتخليدًا لذكراه.
الكلية:- كورال 

بدأ االهتمام بالنشاط الثقافي عمومًا والموسيقي 
عهد  منذ   ، مبكر  وقت  في  بالكلية  خاصة  والغنائي 
الذى  الجنيد  الدين  محى  اهلل  عبد  الدكتور  الراحل 
عليه  الطالب  يشجع  وكان   ، به  االهتمام  شديد  كان 
العام  حتى  عليه  يشرف  للكلية  كورال  هنالك  فكان 
بالكلية  خاص  ونشيد  وداعة  محمود  االستاذ   ٢٠١١
الجنيد  خالدة  االستاذة  أعادت  ٢٠١3م  العام  وفى   ،
علمية  أسس  على  الكلية  وكورال  موسيقى  تأسيس 
الكورالي  والغناء  الموسيقى  في  المتخصصة  وهى 
، يشرف اآلن على كورال الكلية االستاذ مجاهد عمر 
وهو العضو السابق لفرقة عقد الجالد الغنائية ومن 
خارج  فاعلة  مشاركات  وللكورال   ، لها  المؤسسين 
الكلية في معرض الجامعات السودانية نهاية يونيو 
للعام ٢٠١3م ، والذى وجد االشادة من حضور حفل 
نهاية  في  أخرى  ناجحة  مشاركة  تبعتها   ، االفتتاح 
الكلية  ك��ورال  بفوز  توجت  ٢٠١٥م  العام  من  مايو 
مهرجان  في  والموسيقى  الغناء  في  األول  بالمركز 

االبداع الثالث للجامعات.
إذاعة التطبيقية:

بالكلية إذاعة داخلية تقوم بتقديم الموسيقى البحتة 
إسبوعية  حلقة  تسجيل  ويتم  الصباحية  الفترة  في 
تحتوى على عدة فقرات تعليمية وثقافية باالضافة الي  
الموهوبين  الطالب  احد  مع  حوار  وفقرة  الكلية  اخبار 
للمشاركة  الطالب  لكل  مفتوحة  والعضوية   ، وغيرها 

فيها.  
جريدة التطبيقية:

تخصيص صفحة  تم   ، إسمها  تحمل  جريدة  بالكلية 
والقصة  الشعر  في  المواهب  أصحاب  للطالب  خاصة 
صفحاتها  باقي  في  وتقدم   ، والتشكيل  والرسم  والنثر 
الكلية  اق��س��ام  تخص  مختلفة  مواضيع  ف��ي  م��ق��االت 
الفنون  و  والرياضية  والثقافية  االكاديمية  واالنشطة 
الكلية  خارج  واسع  نطاق  على  توزيعها  ويتم  وغيرها. 
للعديد من الجامعات والكليات السودانية والمؤسسات 
والوزارات والمراكز الثقافية ، تصدر الجريدة عن إدارة 

بالكلية.  العامة  العالقات 

الموقع اإللكتروني ومواقع التواصل 
االجتماعي:

http://tatbigia.edu. الكترونى   موقع  للكلية 
والمجتمع  أمورهم  وأولياء  بالطالب  الكلية  يربط   sd
الخارجي ويعرف بالكلية وأقسامها ، كما للكلية صفحة 

رسمية خاصة بها في الفيس بوك وتويتر. 
ساحة النشاط :

كان  لذلك   ، اهميته  واإلجتماعي  الثقافي  للنشاط 
الكلية  لممارسة األنشطة  تخصيص مساحة مقدرة من 
فيها  وُتقدم  والسمنارات  والثقافية  األكاديمية  الطالبية 
كردفان  جنوب  كفرقة  عروضها  الشعبية  الفرق  بعض 
للتفاكر  أوق��ات��ًا  الطالب  فيها  يقضى  كما   ، الشعبية 
حاجات  ليلبى  الحيز  هذا  تهئية  تم  لذلك  والتعارف 
الطالب اإلجتماعية والثقافية والعلمية والترفيهية.      

الملعب الشامل :
الكلية  إدارة  قبل  من  كبير  اهتمام  الرياضي  للنشاط 
يمكن   الذي  الكلية  بملعب  متواصاًل  االهتمام  كان  لذلك 
القدم  كرة  كخماسيات  االلعاب  من  للعديد  استخدامه 
وكرة السلة والكرة الطائرة ، تشرف عليه أمانة شؤون 
الطالب بإشراف من المهندس احمد بدر الدين . تجري 
على الملعب بطولة هامة هي بطولة الجنيد لخماسيات 
كرة القدم يشرف عليها قسم التسجيل بالكلية ، وصلت 
تبدأ  أن  المتوقع  ومن  الخامسة  ال��دورة  الى  دوراتها 
الجديد  ال��دراس��ي  العام  بداية  مع  السادسة  ال���دورة 
طالب  فيها  يتنافس  بطولة  وه��ى   ، ٢٠١6م   –  ٢٠١٥
فيها  وتقدم  ويديرها حكام محترفين  المختلفة  البرامج 
من  حماسي  بتشجيع  وتحظى  والجوائز  الميداليات 
جمهور الفرق المتنافسة . على صعيد آخر تم تأسيس 
الطائرة  للكرة  ومنتخب  للطالب  السلة  لكرة  منتخب 
بأرضية  الملعب  تأهيل  تم  فقد  ذل��ك  ال��ى   ، للطالبات 
حديثة تم استجالبها من الصين تعد األولى من نوعها 
للملعب  جمالية  إضافة  شكلت   ، البالد  مستوى  على 

وجعلته أكثر أمانًا لالعبين.
الكافتيريا :

الطالب  ورغ��ب��ات  طلبات  ك��ل  لتلبي  تهيئتها  ت��م 
والموظفين والعمال من األطعمة والمشروبات المتنوعة 
جديدة  نوافذ  وإضافة  لتوسعتها  اآلن  العمل  ويجري   ،
وذو  محترف  طاقم  عليها  يشرف   ، مرتاديها  لخدمات 
ومشروباتها  ماكوالتها  الكافتيريا  تقدم   . كبيرة  خبرة 

بأسعار في متناول الجميع.   
الحدائق والتشجير :

للكلية  المؤسس  عهد  منذ  بها  باكرًا  اإلهتمام  كان 
الخضراء  المساحات  يولى  كان  الذى  الجنيد  المرحوم 
البنائه  اإلهتمام  هذا  بتوريث  وقام  بها  كبيرًا  اهتمامًا 
بها  خاصًا  مشتاًل  بها  كان  الكلية  أن  لدرجة  وللعمال، 
فقام بتأسيس عددًا من الحدائق والمساحات الخضراء 
العمال  احد  لها  خصص  والتي   ، الوارفة  والحدائق 
ورث  ال��ذى  األخضر  الرجل  آدم  فكان   ، بها  لالهتمام 
سابق  حوار  في  حكى  كما  المرحوم  من  االهتمام  هذا 

"للتطبيقية".   

بالكلية  كورال وجريدة 
تمثل  ومسرح  واذاعــة 
الثقافي  النشاط  بنية 

بالكلية... 

ورشة الجبس

تقرير : هيثم محمد دفع اهلل

مكتبة  أمـــيـــنـــة 
المكتبة   : الكلية 
 10.000 على  تحتوى 
و3000  تقريبًا  كتاب 
كتاب إلكتروني...

يعتبر المنهج التطبيقي الركن االساسي لطالب كلية الخرطوم التطبيقية ، ذلك أن المنهج التطبيقي 
جاهزين  الطالب  يصبح  خاللها  من  والتي   ، الطالب  يتعلمها  التي  العلوم  رسوخ  فى  هامًا  دورًا  يلعب 
المعامل  تجهيز  فى  الدائم  بسعيها  كبيرًا  اهتمامًا  الجانب  هذا  الكلية  إدارة  أولت  لهذا   ، العمل  لسوق 
والورش والمراسم وغيرها ، من خالل هذا الحوار نحاول أن نلقى ضوئًا على البنية التحتية فى كلية 

. الخرطوم التطبيقية ، سيما وشعار الكلية )للعلوم والفنون النظرية والتطبيق( 

كورال الكلية

معامل الكمبيوتر

المكتبة
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ذات  شخصية  العدد  هذا  في  نحاور   
هو   ، الكلية  في  االوضاع  علي  كبير  أثر 
الدينمو المحرك في العمل اليومي في 
كلية الخرطوم التطبيقية ، رجل مهذب 
مقدرة  له   ، موهوب   ، االحترام  شديد    ،
الموظفين  طلبات  تحمل  في  كبيرة 
 ، كبير  بصبر  ويلبيها   ، االوقات  اضيق  في 
لتلبية  البعض  صبر  عدم  من  يغضب  ال 
القدامى  العاملين  من  وهو   ، طلبهم 
لنتعرف   ، الماليو  بالد  ابن  انه  الكلية  في 
المختلف  الحوار  هذا  خالل  من  عليه 
أخرى  جوانب  استكشاف  يحاول  الذى 
في  الموظفين  زمالئه  عنه  يعرفها  لم 

الكلية .   

بطاقة تعريفية ؟
من  إندونيسيا  دول��ة  من  مجاهد  ات��و 
من  س��اع��ات  ارب��ع  تبعد   ، ج��اوة  مدينة 

العاصمة جاكرتا.
ما العمل الذى تؤديه في الكلية ؟

إلدارة  ات��ب��ع  ع��م��ال  م��راق��ب  وظيفتي 
بتوزيع  صباحًا  عملي  يبدأ  الخدمات 
مفاتيح المكاتب والقاعات لعمال النظافة 
بدالء  وايجاد  العمال  مشاكل  ومتابعة 
ال  حتى  احدهم  غياب  حالة  في  للعمال 

العمل.  يتوقف 
متى جئت الى السودان؟

عن  ٢٠٠7م  العام  في  السودان  وصلت 
طريق مكتب استقدام في اندونيسيا

كيف وجدت السودان ؟
كان  البداية  في  لكن  تمام  ال��س��ودان 
سخانة  وشكلة  عربية  لغة  مشكلة  عندي 
اللغة  تعلمت  اآلن  لكن   ، كمان  واألك��ل 
السوداني  األكل  على  وتعودت  العربية 

السخانة. وعلى 
كيف التحقت بالعمل في الكلية؟

بتروناس  شركة  في  اعمل  كنت  بداية 
بأعمال  يقومون  الذين  للمعلمين  مساعد 
عامل  تطلب  الكلية  أن  وعرفت  الصيانة 
الجنيد  سارة  وقابلت  وأتيت  اندونيسي 
، بعد ذلك عملت في الكلية وكان ذلك في 

العام ٢٠٠8م. 
حدثنا عن العاملين القدامى معك؟

والتومة  الجنائني  آدم  كان  العمال  من 
صغيرة  الكلية  وكانت  وكلتوم  وشهرزاد 
في ذلك الوقت والعمل قليل اآلن توسعت 

الكلية واصبح العمل كثيرًا  .
ومن من الموظفين وجدت ؟

انا  قليل  العدد  ك��ان  كمان  الموظفين 
بتذكر بلقيس ونجاد ونوال واستاذ احمد 

وداعة لكن ترك العمل ومحمود وغاده. 
حدثنا عن عالقتك مع عم الجنيد ؟

معانا  كويس  راج��ل  ك��ان  الجنيد  عم 
وكان بحب الشغل جدًا.

ماهي الوجبات المفضلة ألتو ؟
اكثر حاجة أحبها المالح يضحك ويقول 
مرة صمت  وأول  اكثر حاجة  الدمعة  لكن 
رمضان في السودان شربت عصير آبري 
حاجة  ألن��ه  ج��دًا  حلو  وك��ان  مر(  )حلو 

مختلفة وماعندنا في إندونيسيا. 
بعد  ف��راغ��ه  اوق���ات  ات��و  يقضى  كيف 

الدوام؟

بعض االوقات مع االصدقاء 
وأحيانًا   ، اندونيسيا  من 

بالقرب  االن��ت��رن��ت  ف��ي 
وكنت   ، الكلية  م��ن 

األحيان  بعض  في 
سفارة  ال��ى  أذه��ب 
كان  اذا  اندونيسيا 
هناك احتفال بأعياد 

إندونيسيا  استقالل 
النبي  م��ول��د  أو   ،

افطار  أو   ، ال��ك��ري��م 
اذهب  أيضًا   , رمضان 
للعب  م��ول  عفراء  ال��ى 
األصدقاء  مع  البولينغ 

وانا العب جيد فيها.
ه����ل ت��س��م��ع اغ���ان���ي 

تسمع  من  والى  سودانية 
السودانيين؟ الفنانين  من 

الموسيقى  اح�����ب  أن�����ا 
لها  اس��ت��م��ع  ل��ك��ن  ال��س��ودان��ي��ة 

ف��ق��ط ف��ي اح��ت��ف��االت ال��ك��ل��ي��ة في 
الجدد  الطالب  استقبال  حفل 

وطه  الجالد  عقد  اعرف  مثاًل 
سليمان.

ات����و ان���س���ان م��وه��وب 
على  ت��ع��زف  ان��ك  ن��ع��رف   ،
تعلمت  كيف  الدرامز  آلة 
العزف عليها وهل تعزف 

اآلن؟
ويقول  بفرح  يضحك 
تعلمت العزف على آلة 
الدرامز وأنا طالب في 

 ، الثانوية  المرحلة 
أذهب  كنت  حيث 
وهو  األح���د  ي��وم 
في  العطلة  ي��وم 
اندونيسيا ، الى 
م��ع��ه��د ت��دري��ب 
ويتم  موسيقى 

اآللة  إي��ج��ار 

العزف  فتعلمت  بالساعة 
أع���زف  ال  اآلن  ل��ك��ن   ،
الوقت  أجد  ال  ألنني 

للعزف.
حدثنا عن تجربة 
كليب  فيديو  تمثيل 
في  ال��م��ن��ش��ورة 

اليوتيوب؟
ب���ح���ب  أن 
أغ����������ان����������ي 
كليب  الفيديو 
االن��دون��ي��س��ي��ة 
وقصة   ، ك��ث��ي��رًا 
حدثت  الفيديو 
ل������ي 

أفريقيا  جامعة  ف��ي  ي��درس  صديق  م��ع 
منى  وطلب   ، كليب  الفيديو  شغل  يهوى 
اندونيسية  ألغنية  شخصية  تجسيد 
عاطفية تحكى قصة شخصين لهما عالقة 

عاطفية انفصال عن بعض. 
ما الذى يحبه أتو في عمله ؟

أنا بحب كل حاجة تكون مرتبة القاعات 
وأهم  نظيفة  وال��م��ك��ات��ب  نظيفة 
موجودين  كلهم  العمال  حاجة 

الكالم. ويسمعوا 
الى  أتو  آخيرة  كلمة 

من توجهها ؟
أشكر إدارة الكلية 
الموظفين  كل  و 
التعاون  على 

معي. 

حوار
فى حواره مع التطبيقية اتو مجاهد يقول : 

احب المو�سيقى ال�سودانية واأعرف عقد الجالد وطه �سليمان ...

تعلمت العزف على اآلة 

الدرامز واأنا طالب في 

المرحلة الثانوية ...

أجرى الحوار : سكرتير التحرير

العمال  حاجة  اأهم 

ك��ل��ه��م ي��ك��ون��وا 

موجودين وي�سمعوا 

الكالم 

اتو وتسفوم والراحل إروان
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من  بالبعيدة   ليست   فترة  منذ  ان��ف��ردت  
النفسي  وتأثيره   اإلعالمي   التخدير  بدايات 
وجماعات  فرق  من  بعض   ، اآلن  وال��ي  علينا 
الكوميديا  بالترويج  لما هو حقير وكأنه عظيم 
، ما بتعدي عليك دقائق واال بإشعار يعلن عن  
االتصال  وسائل  من  واحدة  في  جديدة   نكته 
قاليك : في واحد مسطول ...الخ. وتجدهم كذلك 
بمحض  اليها  تذهب  التي  المنابر  بعض  في 
اإلعتبارية  الشخصيات  مناسبات  في  إرادتك 

والذهبية  الفضية  اليوبيليات  عناوين  تحت 
في  أو   ، الجماعية  الرمضانية  واإلف��ط��ارات 
القنوات االذاعية والتلفزيونية التي تدخل الي 
إذن  بال  ورواكيبنا  وبرنداتنا  وصاالتنا  غرفنا 
المثل  مع  وتمشيًا  الريموت  من  غفلة  في  منا 
 : يقوليك   , عرس  الجماعة  مع  الموت  القائل 
الخ  الواااسع   الخيال  اصحاب  من  واحد  في 
عشان  مسطول  زول  لي  محتاجة  ما  ودي   ...
حصافة  مرحلة  دي  ان��و  اكتشاف  ف��ي  يبرع 
، وواحدة من األسلحة  ودبلوماسية مسمومة  
الصامتة التي تستخدم في الحرب الهادئة كما 
تشومسكي  )نعوم  والمفكر  الناقد  اليها  أشار 
يؤثر  كيف   , مفاده  س��ؤال  علي  يجيب  وهو   )
حيث  ؟  الشكل  بهذا   نفسيًا   علينا   االع��الم 
ذكر عشرة استراتيجيات من ضمنها  األدوات 
في  والتحكم  لإللهاء  اإلعالم   يستخدمها  التي 
اجتماعية  حركات  تنشأ  وبفضلها   ، الشعوب 
األزمات  بعض  وتخفف  وتنبسط   تندثر  او 
الخيال  طيب   .. الحروب  وتبرر  االقتصادية  
وكلنا  وميزة   كويسه  حاجه  مش  دا  الواسع  
كده مش تامين حياتنا خيال وأمل  وبنستسلم 

لنوم عميق موعود بي باكر أكيد أحلي وأجمل؟ 
اذًا لماذا ربط  كل هذا  باستخدام مؤثر؟ اليس 
في ذلك دعوة للتعاطي ؟  والغريبة قصة النكتة 
ما  يعني  واضحة  بتكون  األحيان  بعض  في 
محتاجة  لي مؤثر عشان تكون فكيك الي حين 
واآلخيرة   , واحدة  مرة  منك  تفك  وال  منك  تفك 
مثاًل في نكتة  بتقول كما  دي الصامولة طبعًا , 
ذعم الراوي أو المؤلف ما عارف  انو في  واحد 
مسطول رش  ليه عيش فتريتة بي سم وختاهو 
في شواالت وإتبرع بيها لناس المحلية عشان 
مدير  مات  يومين  وبعد  للفقراء  بيها  يتبرعوا  
عدا  موظف  وك��م  ونائبو   اإلداري���ة  ال��وح��دة 
مسطول  ليها  دايرة   دي  ذمتكم  في   . الفقراء  
ياخي  معلل  اقصد  ومحلل  مشرور  الفساد  ما 
مفخخة،  نكات  ولعمري  انها  ومشروط  معلق 
سمبهار  يبقي  ممكن  الصاح   من  كتير  يعني 
يكون  او   ، العقل  ذاه��ب  زول  ونباح  س��ااااي 
ادراك  وما  الخيال  بشرة  لتفتيح  دعوة  مجرد 
ما الكريمات وثقافة اللون والشكل وبرضو دي 
الضحك  تتوسل  التي  النكتة  بياخة  في  داخلة 

واإلعجاب.

السودان  في  السينما  نشأة  إرتبطت   
افالم  كلها  فكانت  االنجليزي  باإلستعمار 
 ، للمستعمر  توثق  وتعليمية  تسجيلية 
وعلى طول مشوارها الباكر اخرج المخرج 
يصور  فيلم  أول  .ديفيد  د.م  السويسري  
العام  في  صيد  رحلة  عن  ال��س��ودان  في 
١9١٠م ، والذى تم عرضه في االبيض في 
اإلنجليزي  الحاكم  بحضور  ١9١٢م  العام 
هربرت كتشنر ، وهو فيلم تسجيلي زمنه 

٤٠ دقيقة.
الفترة  في  المنتجة  األفالم  عدد  بلغ     
منذ العام ١9١٠ وحتى العام ١98١م ١١6 
فيلمًا ، كلها افالمًا تسجيلية وتعليمية عن 
أوربية  انتاج  لشركات  أنتجت  السودان 

وأمريكية ، فكان عرض أول فيلم تسجيلي 
)افتتاح  البريطاني  الفيلم  السودان  في 
في   ) الخرطوم  االبيض  حديد  سكك  خط 
من  الكثيف  االنتاج  هذا   . ١9١٢م  العام 
أول  افتتاح  الى  أدى  التسجيلية  االف��الم 
العام  في  بالسودان  سينمائي  عرض  دار 
الناطقة  لألفالم  عرض  دار  وأول  ١9٢٤م 
في العام ١93٠م في فترة االستعمار، وهى 
أفالم كان الغرض منها التوثيق والترويج 
فترة  ش��ه��دت  ال��ب��ري��ط��ان��ي.  للمستعمر 
االربعينيات تأسيس بنية تحتية للسينما 
السودانية  السينما  شركة  تأسست  حيث 
في العام ١9٤٠ وانتجت العديد من االفالم 
الغنائية القصيرة مع شركة مصر للتمثيل 
السودانيين  المغنيين  ألشهر  والسينما 
لتنظيم  قانون  صدر  ١9٤9م  العام  وفى   ،
صناعة السينما ، كما أنشئت وحدة افالم 
السودان إلنتاج افالم تسجيلية وتعليمية 
ومن   ، شهرية  نصف  سينمائية  وجريدة 
السينمائي  االن��ت��اج  وح���دة  رواد  أه��م 
المخرج الراحل جاد هلل جبارة الذى اخرج 
وهو  أول افالمه )غابات جنوب السودان( 
فيلم تسجيلي قصير وكان ذلك عام ١9٥٤م 
ابراهيم  محمد  كمال  المخرج  اي��ض��ًا   ،
المشردة(  )الطفولة  فيلمه  اخ��رج  ال��ذى 
١9٥٢م.  ال��ع��ام  ف��ي  قصير  روائ���ي  وه��و 
العام ١96٢ شهد تأسيس أول نادى  وفى 

ابراهيم  سعاد  االستاذة  أسسته  للسينما 
السينما  لصناعة  التأسيس  هذا  أحمد. 
في السودان كان بالضرورة ان يؤدى الى 
السودان  في  السينمائي  االنتاج  تطور 
انتاج اول فيلم روائي  العام ١97٠  فشهد 
سوداني طويل بعنوان آمال وأحالم وهو 
من اخراج ابراهيم حسين مالسي وانتاج 
للسينما  قسم  انشاء  تم   . مهدي  الرشيد 
واالعالم  الثقافة  بوزارة  الثقافة  بمصلحة 
العام  في  للسينما  جديد  قانون  وصدر   ،
١97٤م. بعد ذلك تم انتاج 7 افالم روائية 
وشهد   ، ١98٠م  ت��اج��وج  اهمها  طويلة 
الزين( )عرس  فيلم  انتاج  ١976م  العام 
الكويتي  للمخرج  الطيب صالح  رواية  عن 
للمخرج  الشيخ  وبركة  الصديق،  خالد 
الروائية  االف���الم  وم��ن  ج��ب��ارة  هلل  ج��اد 
)انتزاع  شريف  حسين  اف��الم  القصيرة 
اما ابراهيم شداد فأخرج افالم  الكهرمان( 
و)السودان   ،) و)انسان  و)جمل(  )حبل( 
و)احالم  هاشم  الخير  للمخرج  الحديث( 
للمخرج محمد عيد زكى والطيب  صغيرة( 
و)عيال  لألطفال(  م��رات   ٤( فيلم  مهدى 
ابراهيم  محمد  وسليمان   ، المطمورة( 
وفيلم  المنهوبة(  و)المملكة  الوطن(  )آالم 
و)فيلم  الرحيم  عبد  لصالح  مرة(  )جبل 
العام  في  حاكم  حورية  للمخرجة  الزار( 

١976م.      

 تحدثنا في الجزء األول من هذا العمود عن كيف يكون 
الكاريزما،  صاحب  المغني  هو  عمن  و  كاريزما  للغناء 
تتوفر  أن  الصفة  هذه  ما  مغٍن  علي  نطلق  لكي  قلنا  و 
ثم  األداء،  سالمة  و  الصوت  حسن  أهمها  صفات  فيه 
بها-  الوعي  بعد  بعينها-  أدوات  توظيف  على  مقدرته 
و  القارئ،  ليستسمحني  و  المطلوب.  التأثير  إلح��داث 
الموضوع  وإتساع  للكتابة  المتاحة  المساحة  لضيق 
الصورة.  لتقريب  النماذج  ببعض  أكتفي  أن  وتشعبه 
وإذا كنا قد سقنا مثاال للقارئ في الجزء األول بالفنان 
"الذري" الراحل إبراهيم عوض، وهذا اللقب أطلقه عليه 
الصحفي والشاعر رحمي سليمان ليصف حالة الصعود 
بلغه  ال��ذي  المسبوق  غير  الفني  والمجد  الصاروخي 
الفنية،  حياته  مقتبل  في  وهو  سريعًا  عوض  إبراهيم 
والكاريزما  النبوغ  حاالت  من  أخرى  حالة  نسوق  فإننا 
لدي  بوضوح شديد  نفسها  عن  أفصحت  التي  الغنائية 
الفنان الراحل محمد وردي، رغم التباين بين الفنانين في 
وبالتحديد  مدن  إبن  عوض  فإبراهيم  والمنشأ.  النشأة 
إبن حي العرب بأمدرمان بكل ما تتيحه المدن من فرص 
وخبرات للمطرب، ووردي إبن ريف شب محاطًا برهط من 
منطقته  في  القربي  ذوي  من  الطمبور  الشعراء وعازفي 
صواردة ببالد السكوت والمحس بالشمالية، ولعل خلف 
الكبير  إعتداده  سر  عن  الكثير  يفسر  ما  النشأة  هذه 
أيضًا  منها  إنحدر  التي  النوبيين  إلثنية  كسليل  بنفسه 
الشاعر والمطرب اإلستثنائي خليل فرح، وسر كاريزماه 
الخمسينيات  في  للعاصمة  وردي  أتي  عندما  الطاغية. 
من القرن الماضى ليجرب حظه في الشهرة و اإلنتشار، 
إلي  غني  ما  أول  النوبية  باللغة  يسلخ جلده، وغني  لم 
أن طلب منه المسئولون باإلذاعة الغناء باللغة العربية، 
فقدم أغنية لحسن عطية، وأكسبه إصراره علي التمسك 
بهويته مزيدًا من اإلحترام بين محبي فنه. وربما لعبت 
النوبيين  بعض  نفوذ  ق��وة  آخ��ر  وحينًا  حينًا  األق��دار 
الطموح  فناننا  ليشق  دورًا  آنذاك  بالعاصمة  المتنفذين 
طريقه بشئ من السهولة في بداية حياته كفنان، لكن مما 
ال شك فيه أن إدراك وردي وثقته في أدواته كصوت متفرد 
واسع و ملئ بالشجن، إضافة لشاعرية عالية قد أكسبته 
من  بلور  أفذاذ  موسيقيين  و  بشعراء  وعالقات  صالت 
خاللها مشروعه الفني الضخم وخًلد إسمه كأحد أعظم 

المطربين السودانيين. 

كاريزما المغني  )2-2(

خالدة الجنيد

عادل احمد على  

موتيفة

السينما في السودان

نكتة بايخة جدًا 

هيثم محمد دفع اهلل
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د. نجاة محمد محجوب

أم دوّرور

 ناهد محجوب الشيخ 

اشياء من هذا القبيل

 وضع القانون لتنظمي سلوك البرشية وترتيهبا 
وخل���ق حي���اة حتفظ حقوق���ك وواجبات���ك انت 
واآلخري���ن ... ل���ى نعيش يف جممتع تس���وده 
العدال���ة واإلنصاف واملس���اواة لكن يف س���نني 
الرمادة الىق س���يدنا معر احل���دود من يرسق ال 
تقطع يده مكا يقول القانون اإلهلي !! ألن الرسقة 
اكن���ت بدافع اجلوع من أجل أن يس���د االنس���ان 
رمق���ه ف���رب لنا مثل���ًا قويًا ب���أن العدالة فوق 
القانون . لذل���ك وجدت يف لك القوانني الظروف 
املخففة وىه الدوافع الىت جعلت اخلارجني عن 

القانون يرتكبون مثل هذه اجلرامئ وىه ختفف 
األحاكم بقدر ما اكنت الدوافع انس���انية ومؤثرة 
ولذلك إحساس���نا باآلخري���ن وظروفهم جيب أن 

يكون كبري.
فالب���د من أن تفهم الن���اس ومعرفة ملاذا ارتكبوا 

مثل هذا السلوك الغري مألوف؟
ولكن احلقيقة املؤسفة أن جند من يرسق لتحقيق 
الرفاهي���ة وملزيد من المتتع مبل���ذات احلياة وال 
حناسبه !!!؟ وحناسب الفقري الذى ميد يده لى 

يألك هو وأوالده فقط.

 عفوًا ايها القانون
مقاالت

إحدى  اليوم  عالم  في  السياحة  تشكل 
تعتمدها  التي  الوطنية  االستراتيجيات 
اتخذت  وق��د  والتطوير،  للتنمية  ال��دول 
دول العالم منهجيات متطورة واستطاعت 
إيجاد بنية وطنية لتطوير قطاع السياحة 
، وتعزيز فاعليته في االقتصاد الوطني ، 
في  السياحة  قطاع  مساهمة  وأصبحت 
أكثر  نسبته  ما  تشكل  العالم  دول  بعض 

من %8٠.
وزارة  ف���ي  ال��م��س��ؤول��ي��ن  ون��ن��اش��د 
بالصورة  القطاع  ه��ذا  إلب��راز  السياحة 
الخريطة  ض��م��ن  ووض��ع��ه  ال��م��أم��ول��ة 
إلى  ذل��ك  ويرجع   ، العالمية  السياحية 
به مناخ  عوامل عدة من أهمها ما يتمتع 
الطبيعية  بيئاته  في  تنوع  من  السودان 
من  به   يتميز  وما   ، وغيرها  والحيوية 
يعد  الصيف  وق��ت  في  الخريف  أج��واء 

تنشيط  في  دوره��ا  لها  سياحية  وجهة 
مستقبلية  تصورات  ورسم  القطاع  هذا 

لتطويره.
األمر  هذا  ثقافي  برنامج  السياحة  إن 
المعنية  الدولة  مؤسسات  تدركه  شك  بال 
وجهة  ال��س��ودان  جعل  إط��ار  في  وتعمل 
سياحية عالمية ، غير أن حديثنا في هذا 
المقال سوف يركز على دور الفرد في هذا 
السياحة  ثقافة  ترسيخ  في  العزيز  البلد 
وبناء  اليومي  سلوكه  في  قيمها  وغرس 
وبناته  الوطن  أبناء  من  األجيال  قدرات 
وعيهم  وترسيخ  الدراسة  مقاعد  في  وهم 

بمسؤوليتهم في هذا الجانب.
إن ما تتسم به الخصوصية السودانية 
سماحة  من   المعطاء  الوطن  هذا  وثقافة 
شعبها وكرمهم وتقديرهم لآلخر، إنما هو 
منهج عملي ينبغي أن تتلقاه الناشئة في 

ومؤسسات  التربية  ومحاضن  المدارس 
التنشئة االجتماعية األخرى ، في مناهج 
تقوم  وأن   ، وأنشطته  وبرامجه  التعليم 
الوعي  ترسيخ  في  بدورها  المؤسسات 
في  ذلك  وترجمة  راقية،  سياحية  لثقافة 

ممارساتهم وواقع حياتهم.
ما أردت اإلشارة  إليه في هذا الجانب 
هو أن تحقيق مفهوم منتج وراق ومعاصر 
الوعي  مستوى  ترسيخ  يتطلب  للسياحة 
وغرس  السياحة  بموضوع  األجيال  في 
قيم ثقافة السياحة ومبادئها في نفوسهم، 
والتواصل  الحوار  قيم  تأكيد  خالل  من 
التعامل  وحسن  له،  واالحترام  اآلخر  مع 
التواصل  ثقافة  لديهم  تتولد  وأن  معه، 

الحضاري مع كل القادمين لهذا الوطن.
ومستوى  السياحي  الوعي  فإن  وعليه 
المهنية في الثقافة التي يحملها األجيال 

ومواقعها  محتواها  في  السياحة  نحو 
أبرز  أحد  اليوم  تشكل  األف��راد   وطبيعة 
ناجحة،  لسياحة  ال��م��ع��ززة  المقومات 
السياحة  برامج  الستدامة  الطريق  فهو 
الفهم  وم��س��ت��وى   ، واس��ت��م��راري��ت��ه��ا 
بالتشريعات  المجتمع  ل��دى  المتحقق 
واللوائح وأنظمة العمل، وبالتالي إيجاد 
منظومة  ترسيخ  في  وطنية  استراتيجية 
الوعي السياحي وترسيخ ثقافة السياحة 
برامج  ت��ب��ن��ي  خ���الل  م��ن  ال��م��س��ت��دام��ة 
تترجم  تعليمية  ومشاريع  وم��ب��ادرات 
 ، كيفية تعامل النشء مع هذا الموضوع 
وأن تعزز الممارسة األبتكارية واإلبداعية  
 ، األكاديمية  والمؤسسات  المدارس  في 
االمر  هذا  على  القائمين  من  البد  ولكن 
أكاديميًا وملمين  يكونوا متخصصين  ان 

بكل قوانين السياحة وتخصصاتها.

نحو ترسيخ السياحة لدى االجيال
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عمك تنقو  
مكتب  أص����در  ١9٤6م   ع���ام  ف��ي       
مجلة  كأول  الصبيان  مجلة  التربوي  النشر 
واألفريقي  العربي  العالمين  في  لألطفال 
المربى  يد  على  تأسيسها  فكرة  وكانت   .
ويعتبر  س��ات��ي  ع��وض  ال��م��رح��وم  الكبير 
األول  الرعيل  م��ن  ساتي  ع��وض  االس��ت��اذ 
والوطنية  والتربوية  التعليمية  للحركة 
بالنيل  الدويم  بمدينة  ولد  ال��س��ودان،  في 
كلية  في  ودرس  ١9١٠م،  العام  في  األبيض 
في  األمريكية  بالجامعة  والتحق  غ��ردون 
والفلك..  الرياضيات  في  متخصصًا  بيروت 
وسكرتيرًا  غ���ردون  بكلية  أس��ت��اذًا  وعمل 
ساتي  عوض  ساهم  الخريجين.   لمؤتمر 
ومن  س��رور،  العم  بباب  للمجلة   بالكتابة 
الباكرة  المرحلة  تلك  ف��ي  األب����واب  تلك 
قصص   ، الطفل  باب  ؛  المجلة  تاريخ  من 
والتاريخية  التراثية  القصص   ، مصورة 
على  شخصية   ، المنزلي  والتدبير  ،المرأة 
السودان  انحاء  يطوف  ال��ذى  الكردفانى 
ومن  ببالدهم.  الناشئة  ليعرف  المختلفة 
تنقو،  عمك  باب  هو  المجلة  أب��واب  أشهر 
الفكاهية  األطفال  قصص  من  سلسلة  وهي 
العامية  باللهجة  شعرًا  مكتوبة  القصيرة، 
جديدة،  قصة  تمثل  حلقة  ك��ل  البسيطة، 
الكهل  ذلك  هو  القصص  هذه  جميع  وبطل 
القصص  وه��ذه   ... تنقو(  )عمك  األصلع 
اليومية ومحاوالته  تنقو  تحكي هموم عمك 
)العازة(  زوجته  رغبات  لتنفيذ  ال��دؤوب��ة 
تقنع  وال  بالقليل،  ترضى  تكن  ل��م  التي 
وزوج��ه��ا...... هي  تعيشها  التي  بالعيشة 
األديب  السلسلة  ه��ذه  أش��ع��ار  يكتب  ك��ان 
قسم  )سعد  السوداني  األطفال  أدب  ورائد 
هو  أحمد(  )شرحبيل  الفنان  وك��ان  اهلل( 
الذي يضع الرسوم... وتنقو هو جد للمعلم 
تنقو  اس��رة  من  تنقو  أحمد  محمد  عثمان 
األستاذ  حكي   . الجنينة  بمدينة  الشهيرة 
األستاذ عوض ساتي  أن  تنقو  أحمد  محمد 
ومجلة  التربوي  النشر  دار  فكرة  صاحب 
)الصبيان( كان في زيارة لبخت الرضا سنة 
١9٤6م برفقة أسرة تحرير مجلة )الصبيان( 
والمحرران  الشيخ  ود  إسماعيل  الرسام 

أحمد..  محمد  وجمال  سعيد  محمد  بشير 
وكان  يومذاك  القدم  كرة  نلعب  "كنا  وقال 
ألعب  تنقو..  يا  اجري  ينادونني  التالميذ 
يا تنقو فألتقط عوض االسم وزين به مجلة 
في صفحة عمك تنقو.. فاستفاد  )الصبيان( 
ظلت  التي  الشخصية  وابتكر  االس��م  من 
السوداني"   الشعبي  الوجدان  في  راسخة 
شرحبيل  هو  تنقو  عمك  رسم  من  وأشهر 
إلى شكل  احمد الذي غير شكل العم "تنقو" 
وجهه أقرب لشكل "قرد الطلح" حتى يصبح 
يرسم  وبدأ  للضحك.  مثيرًا  لألطفال  جاذبًا 
 ١96٠ العام  منذ  الحالية  بصورته  فيها 
وحتي العام ١99٥م وقد كان ينشر في هذا 
الباب كقارئ وهو طالب بالمرحلة الثانوية. 
وتعلق  بحبها منذ أن كان في الثانية عشر 
من  ت��خ��رج  رس��ام  وشرحبيل  ع��م��ره.   م��ن 
واحترف  بالخرطوم  الجميلة  الفنون  كلية 
الرسم إلى جانب ادائه للغناء والعزف على 
توظيف  في  ساهم  وقد  الموسيقية.  اآلالت 
العملية  في  المجال  في هذا  الفنية  مهاراته 
التعليمية والتربوية من خالل رسوماته في 
األطفال  تستهدف  التي  والمجالت  الكتب 

االبتدائية  التعليمية  المراحل  وتالميذ 
أبرز  ومن  األمية.  محو  فصول  ومنتسبي 
تطوير  هو  التعليمية  الرسوم  في  أعماله 
شخصية  وه��ي   » تنقو  عمك   « شخصية 
كرتونية تعليمية في مجلة الصبيان في عام 
١9٤6م ، وقد تأثر شرحبيل بهذه الشخصية 
عمل  بالمجلة  التحق  وعندما  صغره  في 
قرد  إلى  الشخصية  شكل  رسم  تعديل  على 
شخصيات  غ��رار  على  وذل��ك  الشمبانزي 
تستخدم  التي  العالمية  األط��ف��ال  مجالت 
ميكي  شخصية  مثل  الحيوانات  اش��ك��ال 
ابتكر  كما  ديزني.  والت  أعمال  في  ماوس 
مجلة  ف��ي  »مريود«  شخصية  شرحبيل 
في  جلجل«   « السودانية وشخصية  مريود 
المجلة نفسها كما ساهم في رسم شخصية 
مجالت  رسومات  في  يعمل  وظل   . »جحا« 
عن  تقاعده  حتى   ١96٠ ع��ام  منذ  األطفال 
عام  في  والتعليم  التربية  ب��وزارة  العمل 
١99٥م. ومن الذين تداولوا رسم عمك تنقو 
محمد  إسماعيل   ، الكريم  عبد  الختم  سر 
عبد  وموسى  عمران   ، الشيخ(  )ود  األمين 
الغفار ، وعمر راسخ ، آدم عيسى ، إبراهيم 

الصلحي.

ديك العازة 

عمك تنقو زولن كيك
شاف العزة ضبحت ديك

ختت ديكه فوق النار
كبت ليهو توم وشمار

قالت ليهو أحرس الحلة
ماشه ازور أوالد ناس بله
نجض الديك لحم وإتسبك

عمك تنقو صبرو اتفكك
أكل الديك ولحس الحلة
فكر كيف بعدين يتحله

رجعت العزة من المشوار
والكداب قال ليها ديكك طار

الكداب معروف من وشو
ديك العزة أكلو في كرشو

يتعين  الذين  األشخاص  عدد  يزيد   ، المرض  إنتشار  إزياد  مع 
مصابون  أمره  يهمهم  أشخاص  أو  شخصيًا  أنهم  معرفة  عليهم 
قاسية  نفسية  انفعاالت  تحدث  أن  المعرفة  لهذه  يمكن  بالمرض 
تثير ردود افعال من الخوف والشعور بالذنب واإلكتئاب واإلنكار 
والغضب ، بل حتى محاولة اإلنتحار يحتاج الناس لكي يتعاملوا 
مع هذه األفعال ، الى المساندة العملية والنفسية والعالقة الودية 
، باإلضافة الى المعلومات الدقيقة عن العدوى بالمرض ، كل هذه 

يمكن أن تتاح عن طريق اإلرشاد .
على  يقوم  وآخ��ر  ل��إلرش��اد  محتاج  شخص  بين  ح��وار  وه��و 
رعايته بهدف التخفيف عن مشاعر الكرب التي تحدثها بالشخص 
يشمل  وهو  لآلخرين  العدوى  إنتقال  ولمنع  بالمرض  المصاب 
تساعد  التي  واالجتماعية  النفسية  والمساندة  والتعليم  اإلعالم 
الى  اإلرش���اد  وي��ه��دف  مأمونة  سلوكيات  انتهاج  على  االف���راد 
بالدعم  المريضين  األشخاص  وتزويد  العدوى  دون  الحيلولة 
النفسي واإلجتماعي عن طريق مساعدة الناس على تغيير السلوك 
الذى يعرضهم للخطر وحثهم على تغيير السلوكيات والممارسات 
لآلثار  مواجهتهم  في  ودعمهم  للخطر  اآلخرين  تعرض  قد  التى 
مساعدة  الى  اإلرشاد  ويسعى  والصحية.  واإلجتماعية  العاطفية 
بحياتهم  المتعلقة  ال��ق��رارات  إتخاذ  على  بالعدوى  المصابين 
عائالتهم  م��ع  عالقاتهم  وتحسين  بأنفسهم  ثقتهم  وتعزيز   ،
المصابين  أس��ر  ويمد  حياتهم  نوعية  وتحسين  ومجتمعاتهم 
لمرضاهم  والتشجيع  الرعاية  تقديم  من  يتمكنوا  لكي  بالمساندة 
ننتقي  أن  ويجب  متكاملتان  عمليتان  والمساندة  الوقاية  وإن   ،
الطريقة التي تقدم بها المساعدة في إطار اإلرشاد وتعزيز الشعور 
بالثقة والتفاهم وهو الذى يساعد المريض على إحداث التغيرات 

المناسبة في سلوكه والمحافظة على استمرارها.
وتأتي أهمية اإلرشاد وضروريتها في أن العدوى بهذا المرض 
المرض  على  يقضي  ع��الج  توفر  ع��دم  م��ع  الحياة  م��دى  ت��دوم 
نقلها  أو  ال��ع��دوى  إجتناب  يمكن  بحيث  سلوكي  م��رض  وأن��ه 
يولد  اإلي��دز  بعدوى  بإصابته  الشخص  علم  وإن  اآلخرين  ال��ى 
من  ، خوف  العام  حياته  على وضع  قلق  وحاالت  نفسية  ضغوطًا 
فهم  وعدم  للمرض  ونتيجة  اإلصابة  بفعل  تأثر صحته  أو  الموت 
لسلوك  يأتي  المرض  بأن  وعلمهم  المريض  حول  من  االشخاص 
اإلرشاد  ويقدم   . إجتماعية  قطيعة  يحدث  أخالقي  غير  منحرف 
عائالتهم  وأف���راد  مصابون  أنهم  يثبت  الذين  األش��خ��اص  ال��ى 
التشخيص  ألغراض  التالية  لألعراض  األيدز  فحص  لهم  يجرى 
العون  الذين يطلبون  بالدم وآخيرًا األشخاص  وللتبرع  والبحوث 
بسبب إنتهاجهم في الماضي أو الحاضر سلوكًا منحرفًا محفوفًا 
اإلرشاد  يقدمون  والذين  اسلم.  لمستقبل  ويخططون  بالخطر 
بالخدمات  والعاملون  والنفسيون  اإلجتماعيون  األخصائيون  هم 
خدمات  لتقديم  آخرين  أشخاص  تدريب  يمكن  وكما  الصحية 
اإلرشاد مثل المعلمين ورجال الدين وقادة الشباب وإلرساء مبادئ 
: إتاحة الوقت ، القبول ، الدين ، والثقة وثبات المعلومات المقدمة 
، سهولة الوصول للمرشد ، األفراد المستنيرين ، ولإلرشاد أنواع 
النتيجة  ظهور  عند   ، السلبية  النتيجة  ظهور  عند   ، الفحص  قبل 

اإليجابية.
وآخيرًا يمكن تقديم اإلرشاد في المستشفيات وعيادات الرعاية 
رعاية  وع��ي��ادات  جنسيًا  المنقولة  األم��راض  ومراكز  الصحية 
والمدارس  األس��رة  تنظيم  وم��راك��ز  ال���والدة  بعد  وم��ا  الحوامل 

والجامعات ودور العبادة.  
              

خدمة اجتماعية

إعداد: ابراهيم بخيت

 فيروس مرض اإليدز- العناية 
بالمريض في المنزل )5-5(

آمال عثمان  

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

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

٤ 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  ١.النجاح 
ما  أو  السودانية  الثانوية 

يعادلها
المواد  ف��ي  النجاح   .٢

المؤهلة للبرنامج.
المعاينات  آداء   .3

المطلوبة .
ال����رس����وم  س�������داد   .٤

الدراسية المقررة.
الدراسات المستمرة 

برامج الكلية 
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  ملعب كرة الطائرة مستطيل 
الشكل، طوله ثمانية عشر مترًا، 
تخطط  أمتار،  تسعة  وعرضه 
أرضه بخطوط واضحة عرضها 
إلى  ال��م��ل��ع��ب  ي��ق��س��م   ،  cm٥
متساويين،  مربعين  قسمين 
طول ضلع المربع تسعة أمتار، 
المنتصف  خط  بينهما  يفصل 
أمتار  ثالثة  مسافة  على  يرسم 
كل جانب  من  المنتصف  من خط 
خط مواز لخط المنتصف ، يقسم كل 
المنطقة  تسمى  منطقتين،  إلى  مربع 
الهجومية،  بالمنطقة  الشبكة  من  القريبة 
تحدد  الدفاع.  بمنطقة  الثانية  والمنطقة 
ويبعد   ١٥cm طوله  بخط  اإلرسال  منطقة 
عن خط النهاية ٢٠cm ، ويفضل أن تلعب 

الكرة الطائرة في صالة مغلقة إرتفاع سقفها 
الشبكة  عن  أما  أمتار.  سبعة  عن  يقل  ال 
فطولها سبعة أمتار ونصف المتر وعرضها 
من  قضيبان  جانبيها  على  واح���د،  متر 
 ،٢,8٠cmمادة الفيبر كالس، طول القضيب
 ٢,٢٤ و  للرجال   ٢,٤3cmالشبكة وإرتفاع 

cm  للسيدات.
أسفل  من  والتمرير  أعلى  من  التمرير 
 - أعلى  الدفاع من    ، اإلرسال   ، اإلعداد   ،
الضرب   ، االستقبال   ، أسفل  من  والدفاع 
على  التغطية   ، الصد  حائط   ، الساحق 
اإلرسال  الضارب. ولإلرسال انواع منها : 
اإلرسال   ، الجانبي  اإلرس��ال   ، أسفل  من 
األسفل  م��ن  اإلرس���ال  يعتبر  أع��ل��ى.  م��ن 
أسهل أنواع اإلرسال كما إنه يعتبر النوع 
انه  حيث  للمبتدئين  بالنسبة  األساسي 
أدائه  عملية  في  بسيطة  قوة  إلى  يحتاج 
وال يوجد بالنسبة ألفراد الفريق المنافس 

بطء  بسبب  عنه  الدفاع  في  صعوبة  أي 
مسار الكرة في اتجاهها إلى ملعب الخصم 
اتقان  الالعبين  على  يجب  أنه  نرى  ولذلك 

أدائه اتقانًا تامًا.
يتشابه  ف��إن��ه  الجانبي  اإلرس���ال  أم��ا 
المواجه  اإلرس���ال  مع  أدائ��ه  سهولة  في 
المفضلة  األن��واع  من  ويعتبر  أسفل  من 
القوة  لقلة  بالنسبة  والناشئين  للسيدات 
ال��ذراع  مرجحة  بفضل  للضرب  ال��الزم��ة 

للخلف مسافة كبيرة.
اكثر  وه��و  األعلى  من  اإلرس���ال  أخ��ي��رًا 
حيث  واستعمااًل  انتشارًا  اإلرس��ال  أنواع 
يسهل  إن��ه  أي  ه��ادف��ٍا  إرس��اال  يعتبر  أن��ه 
فيها ويمكن  والتحكم  الكرة  توجيه  لالعب 
صعوبة  على  تؤثر  قوية  بضربة  اداؤه 
وفشل إستالمه كما أن حركة أدائه متشابهة 
لحركة أداء الضرب الساحق ويعتبر خطوة 

تعليمية سابقة لها.

الإر�سال من الأعلى هو اكثر اأنواع الإر�سال اإنت�ساراً واإ�ستعمالً ...

ية
ض

ريا
ة 

اف
ثق

الكرة الطائرة )3-3(

لنا  أن  في  الخليقة  باقي  عن  تميزنا  البشرية  الطبيعة       
تأريخ مرصود وعقل نفكر به ووجدان يضبط تعاملنا، فى حين 
ال يمتلك أي من المخلوقات األخرى هذه المقدرة. إن عقلنا يمكننا 
من التأمل في طبيعتنا، وأن نستخلص معرفة إرادة اهلل من جهة 
قادرة  طبيعة  األخرى  الخليقة  عناصر  من  أي  يمتلك  ال  خليقته. 
الروحية والدينية تزود اإلنسان  القيم  إن  العقل،  على إستخدام 
بطاقة ال تنفد من الصبر والرضى، ولكن عندما تمرض هذه القيم، 
فإنه يتزعزع في اإلنسان  المرض،  وقد مرضت في عصرنا أشد 
في  محتارًا  وقفت  ما  كثيرًا  ولهذا  وجوده،  أركان  أهم  من  ركن 
اإلجابة عن تركيبة الطبائع البشرية . وهل كل الناس خالياهم 
واالحجام  األلوان  فقط  تفرقهم  ولكن  واحدة  والجسدية  العقلية 
عن  مختلفة  فرد  لكل  وجينات  خاليا  هنالك  أن  أم  والمعتقدات؟ 
اآلخرين ؟ واذا كانت اإلجابة بأن كل البشر على درجة واحدة من 
التساوى فى التركيبة العقلية والجسدية. اذن لماذا يفكر البعض 
بدرجة أعلى من اآلخر فى القضايا اإلنسانية على وجه التحديد؟ 
من  هنالك  ولماذا  ؟  متسامح  واآلخر  متغطرس  بعضهم  ولماذا 
اإلنساني  الهم  فى  للتفكير  الكبرى  المساحة  لعقولهم  يتيحون 
العام ، وآخرون منغلقون على ذواتهم وعنصرياتهم ومعتقداتهم؟ 
ممن  الكبار  وأفعال  تصرفات  فى  الدخول  بغرض  المقدمة  هذه 
ومصائر  مصائرهم  فى  يتحكمون  ومن  الناس،  شئون  يديرون 
.  هل هم من ذات الطينة التى خلق منها المحكومون  األوطان 
انهم استطاعوا  ألسباب موضوعية أو غير موضوعية أن  أم   ،
أخرى  ويبدلونها  البشرية  والطبيعة  الطينة  يتخلصوا من هذه 
عديمة االحساس او مبتلدة على األرجح ألنها في النهاية تقود 
الذين حكموا  للكثيرين من  . كما حدث  الخاتمة  صاحبها لسوء 
 . البغيضة  والعنصرية  والنازية  والفاشية  بالدكتاتورية  دولهم 
البشرية  الطبيعة  مع  يتجاوبوا  أن  استطاعوا  الذين  يظل  ولكن 
نصف  بأن  واإلقتناع  معه  والتسامح  اآلخر  حب  على  المجبولة 
ضمائرهم  مع  راقيًا  تعامال  خبروا  الذين   هم  اخيك  عند  رأيك 
أو  اإلعتذار  نحو  دفعًا  تدفعهم  التى  اإلنسانية  ومكنوناتهم 
االستقالة عند مجرد األخطاء الصغيرة  . واألمثلة على ذلك كثيرة 
الطريق  فى  بقرة  تتعثر  كأن   - الديموقراطية  المجتمعات  فى 
الذى فشل الوالى فى تمهيده لها فيستقيل، و تقديم االستقاالت 
فى  يوميًا  ترتكب  التى  الكارثية  األخطاء  من  الرغم  على  عندنا 
حق المواطنين والوطن إال أنها أندر من  لبن الطير . فال يذكر 
تاريخه فى أى نظام دكتاتورى مّر عليه أن تقدم احد المسئولين 

باإلستقالة ألنه ارتكب خطأ فى حق وطنه أو أحد مواطنيه . 

أ.ابراهيم بخيت

ف
اري
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 الطبيعة البشرية

اإ�س����������ادة 

اجتماعيات الكلية

سارة  االستاذة  الطالب  شؤون  مشرف  تشيد 
السنوسي  احمد  رنا جمال  بالطالبتان   ، الجنيد 
 ، العمارة  هندسة  بقسم  هاشم  اسالم  وإيثار 
لما بدر منهما من سلوك راقي ومتحضر ، فقد 
الكاميرات  مراقبة  غرفة  في  العاملون  الحظ 
واإلضــاءة  للمراوح  إغالقهم  الطالبتان  حرص 
محاضرة  كل  نهاية  بعد  بالقاعات  الخاصة 
عن  الحرس  جانب  من  سؤالهم  تم  وحين   ،
هذا السلوك كانت اجابتهم : )انه واجب على 
جميع الطالب( وتأمل أمينة شؤون الطالب من 
السلوك  هذا  تقليد  والطالبات  الطالب  جميع 
الراقي . نسأل اهلل أن يوفقكم فى مسعاكم 
نحو تحصيل العلم والمعرفة ويجنبكم عثرات 

الطريق.

 سارة عبد اهلل محي الدين
 مشرف شؤون الطالب

نعي اليم 
الخوف  م��ن  ب��ش��يء  )ولنبلونكم   
واألنفس  األم��وال  من  ونقص  والجوع 
إذا  الذين  الصابرين  وبشر  والثمرات 
أصابتهم مصيبة قالوا إنا هلل وإنا إليه 
راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم 

ورحمة وأولئك هم المهتدون(. 
الخرطوم  كلية  وإدارة  أسرة  تنعى   
فاروق  المحامي  االس��ت��اذ  التطبيقية 
البارودي خال األستاذة ناهد محجوب 
للكلية  القانوني  المستشار  الشيخ 
الشيخ  م��ح��ج��وب  االس��ت��اذ  ون��س��ي��ب 
ب��ق��س��م ال��ف��ن��دق��ة وال��س��ي��اح��ة وخ���ال 
الطالب رامي محمد يوسف بالمستوى 
يوم  توفى  وال���ذى  محاسبة   الثاني 
الكلية  وإدارة  أسرة   ، ٢٠١٥/١٠/٢7م 
الجلل  مصابهم  ف��ي  وأس��رت��ه  ُتعزيه 
العالقات  إدارة  من  موصول  والعزاء 

العامة  ، تغمده هلل بواسع رحمته.

 تهنئة زواج
بمناسبة  الجنيد  ابوبكر  االستاذ  العامة  العالقات  إدارة  تهنئ 
٢٠١٥/١١/٥م  السبت  يوم  تم  وال��ذى  سامية  الحسناء  من  زواج��ه 
زوجية  حياة  له  تتمنى  العامة  العالقات  إدارة   ، بحري  درة  بصالة 

سعيدة وتغلبك بالعيال وتغلبها بالمال. 

اإع�����الن 
جريدة التطبيقية

الجديد  الدراسي  بالعام  الطالب  العامة  العالقات  إدارة  تهنئ 
وتتمنى لهم عامًا دراسيًا موفقًا ، وتعلن جريد » التطبيقية« جميع 
فى  الجريدة  يساعد  النشاط  لصفحة  لمحرر  حوجتها  عن  الطالب 
، قصة  الطالب من شعر  بهوايات  الخاصة  النشاط  تحرير صفحة 
المجاالت  الموهوبين فى هذه  . كما تدعو كل الطالب  ، نثر ورسم 
الطابق   ٤ رقم  بالمبنى  العامة  العالقات  إدارة  الى  موادهم  ارسال 

الثاني.

الجديد  الدراسي  بالعام  الطالب  العامة  العالقات  إدارة  تهنئ 
الطالب  التطبيقية  إذاعة  تعلن   ، موفقًا  دراسيًا  عامًا  لهم  وتتمنى 
المتعاونون مع إذاعة التطبيقية بأنها بصدد البدء فى تسجيل مواد 
بالمبنى رقم  التطبيقية«  اإلذاعة ولذا تطلب منهم مراجعة إذاعة » 
)٤(بالطابق الثاني، كما تدعو كل الطالب الراغبين باالنضمام لهيئة 

االذاعة مراجعة مكتب إدارة العالقات العامة. 

إذاعة التطبيقية

 )ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من األموال واألنفس والثمرات 
وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا هلل وإنا إليه راجعون أولئك 

عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون(. 
 تنعى أسرة وإدارة كلية الخرطوم التطبيقية الحاجة آمنة احمد محمد نور والدة 
بإدارة الخدمات والتي توفيت يوم السبت  األستاذ محمد اسماعيل ابراهيم )زقل( 
٢٠١٥/١٠/3١م ، أسرة وإدارة الكلية ُتعزيه وأسرته وزمالئه في مصابهم الجلل ، 

تغمدها اهلل بواسع رحمته. 
نعي اليم 

 )ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من األموال واألنفس والثمرات 
وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا هلل وإنا إليه راجعون أولئك 

عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون(. 
خال  عشيب  احمد  محمد  على  التطبيقية  الخرطوم  كلية  وإدارة  أسرة  تنعى 
الكلية  وإدارة  أسرة  ٢٠١٥/١٠/٢7م   يوم  توفى  والذى  المنعم حمزة  عبد  االستاذ 

ُتعزيه وأسرته وزمالئه في مصابهم الجلل ، تغمده اهلل بواسع رحمته.
نعي اليم 

والثمرات  واألنفس  األموال  من  والجوع ونقص  الخوف  من  )ولنبلونكم بشيء 
وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا هلل وإنا إليه راجعون أولئك 

عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون(. 
تنعى أسرة وإدارة كلية الخرطوم التطبيقية الحاجة عمائم محمد احمد الشايب 
جدة االستاذة ليلى المنسق االكاديمي لقسم المعمار التى توفيت يوم االحد ١١/١/ 
٢٠١٥م أسرة وإدارة الكلية ُتعزيها وأسرتها وزمالئها في مصابهم الجلل ، تغمدها 

هلل بواسع رحمته.
نعي اليم 

والثمرات  واألنفس  األموال  من  والجوع ونقص  الخوف  من  )ولنبلونكم بشيء 
وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا هلل وإنا إليه راجعون أولئك 

عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون(.  
تنعى أسرة وإدارة كلية الخرطوم التطبيقية إبراهيم قرافي عم الريح آدم قرافي 
والذى توفى يوم االثنين ٢٠١٥/١١/٢م أسرة وإدارة الكلية ُتعزيه وأسرته وزمالئه 

في مصابهم الجلل ، تغمده هلل بواسع رحمته.

عزاء واجب

تهنئة بالمولود محمد
االستاذ  تهنئ  العامة  العالقات  إدارة 
بقسم  كمال  أروى  االستاذة  وزوجته  الطف 
مولودهم  بمناسبة  ال��داخ��ل��ي  التصميم 
)محمد( التهنئة موصولة من قسم التصميم 
أروى  واالس��ت��اذة  الطف  لألستاذ  الداخلي 

جعله هلل  إبنًا بارًا بوالديه وأهله ووطنه.

تهنئة تفوق محمد
نزار عمر بشير بإدارة الخدمات ، يهنئ ابنه 
السنة  في  بتفوقه  )محمد(  النجيب  الطالب 
األولى بمرحلة األساس وإحرازه المركز األول 
على اقرانه ، ويتمنى له لتفوق في كل مراحله 
الدراسية ودخول الجامعة ، التهنئة موصولة 

من إدارة العالقات العامة للنابغة محمد.

من  ب���ش���يء  )ولنبلونكم   
ال��خ��وف وال���ج���وع ون��ق��ص من 
األموال واألنفس والثمرات وبشر 
أصابتهم  إذا  الذين  الصابرين 
إليه  وإن��ا  هلل  إنا  قالوا  مصيبة 

راجعون(. 
كلية  وإدارة  أس����رة  ت��ن��ع��ى 
العامل  التطبيقية  ال��خ��رط��وم 
بالكلية  السابق  االن��دون��ي��س��ي 
إثر  توفى  والذى  ريسيانا  إروان 
وإدارة  أس��رة  أليم  حركة  ح��ادث 
وزمالئه  وأسرته  ُتعزيه  الكلية 
هلل  تغمده   ، الجلل  مصابهم  في 

بواسع رحمته.

نعي اليم 


