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 عودة طالب برنامج التصميم الداخلي من رحلة ماليزيا العلمية 
اعالن النتيجة النهائية لإمتحانات العام الدرا�سي 2015-2016م

 دورات جديدة بمركز التطبيقية للرخ�سة الدولية للحا�سوب

اصدارة شهرية تصدرها إدارة العالقات العامة بكلية الخرطوم التطبيقية

 تمت في الفترة اآلخيرة العديد من الزيارات 
واالجتماعات مع بع���ض الجامعات والكليات 
وق���د قامت الكلية بتلك الزيارات واالجتماعات 
ممثلة في السيد عميد الكلية وبعض االساتذة 
واالداريي���ن وكذل���ك ط���اب الكلي���ة ، إن تل���ك 
الزيارات تعد عمًا جيدًا ومفيدًا ذلك انها تعمق 
الصلة بين الكلية وتلك المؤسسات التعليمية 
س���واء كان ذلك ف���ي الداخل أو خ���ارج الباد 
، إن توطي���د العاق���ات بين تلك المؤسس���ات 
والكلية يؤدي في النهاية الى اكتساب وتبادل 
الخب���رات المحلية واالقليمي���ة والدولية ، مما 

يدفع التطور في الكلية في شتى المجاالت .
نعل���م أن هذه الزي���ارات واالجتماعات كانت 
موج���ودة ولكن ليس بهذا القدر الذى رصدناه 
. ففي الفترة اآلخيرة زار السيد العميد جامعة 
الزرق���اء باألردن ووقع معه���ا اتفاقية للتعاون 
االكاديمي وغيرها ، كما ش���ارك في اجتماع أو 
معرض الجامع���ات الدولي في ابريل الماضي 
ومن اه���م الزيارات كانت زي���ارة طاب الكلية 
من برنامج التصميم الداخلي دولة ماليزيا في 

رحلة علمية البد انهم استفادوا منها كثيرًا.
إن مث���ل هذه الزيارات لها فوائد اخرى فهي 
تق���وي أواصر الصداقة بين الش���عوب وتتيح 
الفرصة لش���بابنا وشاباتنا على الوقوف على 
ع���ادات وتقاليد وتراث تلك الش���عوب البعيدة 
عن���ا جغرافيًا عن ق���رب ال من خال الصور أو 
االفام فالواقع المشاهد اكثر صدقًا وحيوية.

أنن���ا نثني عل���ى إدارة الكلية بتنظيمها تلك 
الزيارات واالجتماعات ونرجو االس���تمرار بل 
والتوسع فيها ووضع برنامج واضح لها.    

كلمة التطبيقية

اإجتماع المجل�س العلمي للكلية
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رئيس التحرير   محمد محجوب مصطفى

يا اهل ال�سودان 

زوروا ال�سودان

ب���دأت إدارة التقويم الذاتي وضمان الجودة– قس���م التدريب 
وبناء القدرات بكلية الخرطوم التطبيقية االعداد لقيام الورش���ة 
رقم )1( للعام الدراسي 2016-2017م بعنوان التقويم المؤسسي 
وف���ق معايير الهيئة العلي���ا لتقويم وإعتم���اد التعليم العالي ، 
تأت���ي الورش والدورات الت���ي تنظمها االدارة في اطار التطوير 

والتجويد المستمر. 

التقويم الذاتي تنظم 

ور�سة جديدة

توزع

انًا
  مج

التطبيقية  الخرطوم : 
عق���د المجل���س العلم���ي لكلي���ة الخرط���وم 
التطبيقي���ة إجتماع���ه الدوري ف���ي الثامن من 
س���بتمبر الجاري برئاس���ة دكتور حس���ان زين 

العابدين عميد الكلية. حضر االجتماع منس���قو 
البرام���ج والممتحنون الخارجي���ون وعدد من 
اعض���اء المجلس م���ن الجامعات الس���ودانية 
. وأج���از المجل���س نتيجة امتحان���ات الفصل 

الدراس���ي الثان���ي والنتيج���ة النهائي���ة للعام 
الدراس���ي 2015-2016م ال���ى جان���ب إج���ازة 
وإعتماد اللوائح االكاديمية للكلية بعد تحديثها 

وتنقيحها.  
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 رئيس التحرير

التطبيقية  الخرطوم : 
عاد ط���اب برنامج التصميم الداخلي من 
رحلة علمية الى دولة ماليزيا اس���تمرت من 
16 اغس���طس الى 1 س���بتمبر 2016م قاموا 
خالها بزيارة العدي���د من االماكن وتعرفوا 
خاله���ا عل���ى دول���ة ماليزي���ا وطبيعته���ا 

واالنم���اط واالف���كار التصميمي���ة وتخطيط 
المدن المتمثل في التصميم الجاذب للسياح 
وغيره���ا من الفوائ���د العلمي���ة اضافة الى 
المعرف���ة بثقافة ش���عوب اخ���رى مما يعني 
تحقيق الرحلة للفوائد التي قامت من أجلها.
) التقرير ص4(.  
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في حوار مع »التطبيقية« 
الطالبة المتفوقة خلود 

الحاج معوض تقول :

التطبيقية  الخرطوم : 

تم إعان نتائج إمتحانات الفصل الثاني 
واإلمتحانات النهائية للعام 2015-2016م . 
وبهذه المناس���بة يهنئ السيد عميد الكلية 
الدكتور حس���ان زين العابدي���ن نور الدائم 
الط���اب الناجحي���ن والمتفوقين ويناش���د 
الط���اب الذي���ن ل���م يحالفه���م التوفيق في 
اإلمتحان���ات الس���ابقة أن يبذل���وا قصارى 
الماح���ق  امتحان���ات  إلجتي���از  جهده���م 
والبدائ���ل ومواصلة مس���يرتهم األكاديمية 
بنج���اح. الجدير بالذك���ر أن إعان النتيجة 

كان يوم 2016/9/18م.

اعالن النتيجة النهائية لإمتحانات 
العام الدرا�سي 2015-2016م

تطور م�ستواي بدعم 
زميلتي اأبيه والأ�سرة 

الكريمة...

 الرحلة العلمية لطالب برنامج الت�سميم الداخلي لماليزيا 

 الممار�سة الحركية
في احتفالية الزار لعالج 

مر�س اجتماعي

التطبيقية  الخرطوم : 
ينظم مركز التطبيقية للرخصة الدولية لقيادة 
الحاس���ب اآللي دورات جديدة مخفضة لطاب 
كلية الخرطوم التطبيقية وكان طاب المجموعة 
االول���ى قد انهوا تدريبهم وامتحاناتهم بنجاح 
باهر ، فيما ابتدأت المجموعة الثانية التدريب 
في العش���رين من س���بتمبر الجاري وتس���تمر 
ه���ذه الدورة حت���ى 2016/10/27م ف���ي الفترة 
الصباحية من الس���اعة التاسعة صباحًا حتى 

الس���اعة الثانية عشر ظهرًا، على ذات الصعيد 
افتتح المركز دورات الرخصة الدولية المتقدمة 
ب���دورة Advanced Excel والت���ي ب���دأت في 
2016/8/27م . وتم فتح التسجيل لدورة الطاب 
المخفض���ة الثالثة وكذلك للدورات المس���ائية، 
وعلى الراغبين في التسجيل االتصال على رقم 
الهاتف 0155185626 أو زيارة مكتب الرخصة 

الدولية بالمبنى 3 الطابق األول بالكلية.

 دورات جديدة بمركز التطبيقية للرخ�سة الدولية للحا�سوب
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لمزيد من المعلومات االتصال بمسجل الكلية

منوعات

اصدارة شهرية تصدرها إدارة العالقات العامة بكلية 
الخرطوم 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

ا�سم الربنامج الرقم   
الر�سوم الـــدرا�سية 

لل�سودانيني باجلنيه

الر�سوم الــدرا�سية 

لالجــانب بالدوالر

120002000بكالوريوس هندسة العمارة1

100001500بكالوريوس التصميم الداخلي 2

100001500بكالوريوس تقنية المعلومات3

4
بكالوريوس االقتصاد والعلوم االدارية 

تخصص)ادارة اعمال-محاسبة-اقتصاد(
80001200

80001200بكالوريوس نظم المعلومات المصرفية5

80001200بكالوريوس نظم المعلومات المحاسبية6

70001200بكالوريوس نظم المعلومات االدارية7

4000700بكالوريوس الفندقة والسياحة8

50001000دبلوم التصميم الداخلي 9

3500700دبلوم هندسة العمارة10

كلية الخرطوم التطبيقية

البرامج والرسوم الدراسية للعام 
البرامج والرسوم الدراسية للعام 2016-20162017-2017 م

 0924965356 -  0155662575
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المقادير
ناعم 2 كوب سميد ))سوميلينا (( 

معلقتين سكر 1 كوب سكر + 

4  معلقة سمنه ذائبة
4  معلقه جوز هند ناعم

4  معلقه لبن بدره
1  معلقه صغير بكينج بودر

 نصف كوب ماء
الطريقة

ماعدا  كبير  وع��اء  ف��ي  المقادير  ك��ل  نضع 
السميط والبكنج بودر ، نقلب المقادير جيدا 
البكنج  مع  السميد  نضع   ، دقائق   3 لمدة 

بودر ونقلبهم قبل اضافتهم الى الخليط ، ثم 
يصبح  حتى  جيدًا  بالتقليب  ونقوم  نضفهم 
الخليط متجانس مع بعضه . ملحوظه مهمه 
قليًا  نضيف  ممكن  جافة  العجينة  كان  اذا 
للمقدار  مناسبه  صينيه  ندهن   . الماء  من 
الصينية  البسبوسة في  ارتفاع  بحيث يكون 
او  بالبندق  تزين  سنتيمتر  نصف  تتعدى  ال 

اللوز او أي مكسرات حسب الرغبة.....
ت��وض��ع ف��ي ف��رن ي��ك��ون ج��اه��ز م��ن قبل ان 
نضع الصينية بخمس دقائق وساخن درجة 

الحرارة 180 درجه.
العصير

 3  كوب سكر+2 كوب ماء+ نصف ليمونه+3 
باكو فانيليا او اناناس ..

انتبه العصير ما يغلي كتير يعنى بعد غليانه 
بثاث دقائق وبالهنا والشفا 

في قصيدة  لقد وصف شاعرنا محمد بشير عتيق 
رائعة له اركويت واشاد بمحاسنها وهواها العليل 
اليها  الذهاب  تستحق  التي  الخابة  ومناظرها 

للترويح واالستجمام. ومن ابيات هذه القصيدة :
فإذا رأيت اجمل مصيف زور اركويت

ياصاحب الرأي الحصيف
إن كنت عاوز ليك مصيف

جو مستديم وصفاء نسيم وظال وغيم 
بين الجبال سحر الجمال 

في اركويت... 
الطقس يظهر ليك لطيف
ال برد ال حر ال هو زيف 

شوف الهضاب سمحة ضفاف  
حلوة رضاب صافية معين

 أسألني وين قول لي دي مين
هي اركويت...

تستقبلك بي روح خفيف 
بين الزهور نديانه هيف

تشبه عروس في ثوب رهيف
باهلل شوف صنع اهلل كيف؟

اين الجال وهو الظال
في اركويت...

سودانا ذو القدر المنيف
ينسينا بي حبه العفيف
لبنان وايطاليا وجنيف

بس لو قضيت وارتحت من عملك قضيت
زور اركويت ...

على  وتقع  االول(  )السودان  مصيف  هي  اركويت 
بعد  وعلى  بورتسودان  غرب  ميًا جنوب   27 بعد 
بعد  وعلى  سواكن  غ��رب  ميًا  وعشرين  ثمانية 

واركويت   . َصِمت  محطة  مترًا شرق  كيلو  ثاثين 
سطح  فوق  قدم   4000 مرتفعة  هضبة  عن  عبارة 
االشجار  تغطيها  التي  الجبال  تتخللها  البحر 

والسهول الخضراء الدائمة الخضرة.
1920م  العام  في  اركويت  مصيف  انشاء  تم  لقد 
لحاكم  فخمة  استراحة  اقيمت  المصيف  وبجوار 
على  االنجليز  الحكام  درج  ولقد   ، السودان  عام 
الصيف  فصل  اثناء  ارك��وي��ت  لمصيف  ال��ذه��اب 
استقال  وبعد  والراحة.  االستجمام  فترة  وقضاء 
السودانيين  ال��رؤس��اء  بعض  استمر  ال��س��ودان 
كالرئيس اسماعيل االزهري والفريق ابراهيم عبود 
اركويت  لمصيف  الذهاب  نميري  جعفر  والمشير 

للراحة واالستجمام.
مغريًا  جاذبًا  سياحيًا  مصيفًا  اركويت  وتمثل 
زوارها  معظم  أن  إذ  الداخلية  للسياحة  بالنسبة 
شهر  لقضاء  يذهبون  الذين  العرسان  من  كانوا 
الراحة  في  يرغبون  الذين  والمواطنون   ، العسل 
أن  الزائر  يستطيع  اركويت  في   ، واالستجمام 
يستمتع بوقته كيفما شاء إذا كان من محبي هواية 
الهدندوة  قبيلة  جمال  يمتطي  أو  الجبال  تسلق 
أو  المتعرجة  الطرق  عبر  بها  ويذهب  الرشيقة 
الرائعة  الميادين  وسط  للنزهة  طلبًا  راجًا  يسير 
في  ممتعًا  وقتًا  يقضي  أن  يمكن  الزائر  أن  كما   ،
يمارس  أو  الراحة  سبل  بكافة  المجهز  المصيف 

التنس  ميادين  ف��ي  الرياضية  االل��ع��اب  بعض 
واالسكواتش.

ومن المناطق الرائعة التي تأسر لب الزائر )جبل 
االحمر  البحر  مشاهدة  منه  يمكن  ال��ذي  الست( 
منارتها  تطل  التي  وسنقنيب   ، الهادئة  بزرقته 
كنجمة في عتمة الليل الحالك . وهناك ممر كولكيا 
ايضًا  يمكن  كما   ، المصلى  وممر  سياء  وجبل   ،
عثمان  الشهير  السوداني  البطل  ضريح  زي��ارة 
هزم  ال��ذى  المهدية  فترة  في  الشرق  امير  دقنه 
 ، معارك  عدة  في  البريطانية  االمبراطورية  قوات 
وقد اشاد شاعر اإلمبراطورية البريطانية )كبلنج( 
ببطوالت عثمان دقنه وجنوده البواسل )القطوظى 
الجدير   ، رائعة  قصيدة  في   )Fuzzy Wuzzy
بمؤتمرات  ارتبط  قد  اركويت  مصيف  أن  بالذكر 
كلية  تنظمها  وم��ازال��ت  ك��ان��ت  ال��ت��ي  ارك��وي��ت 
الدراسات االنسانية بجامعة الخرطوم عن التنمية 

في مختلف القطاعات االقتصادية بالسودان.
وشباب  عامة  السودان  ألهل  دعوة  هذه  وختامًا 
حتى  وذلك  بلدهم  على  للتعرف  خاصة  السودان 
أنها  على  قاصرة  اركويت  عن  معلوماتهم  التكون 

حي من احياء الخرطوم.      
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 إعداد االستاذ: الشيف 
اسامه محمد حواله
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طريقة عمل البسبوسة
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املستشارة القانونية
تقول  الجنائي  القانون  من  المادة   هذه 
أي  على  المشروع  القبض  ي��ق��اوم  )من 
قصدًا  القبض  ذل��ك  يعطل  أو  شخص 
يخلص  أو   ، للقانون  مخالفة  بطريقة 
او   ، للقانون  مخالفة  بطريقة  ق��ص��دًا 
أي  يخلص  أن  يحاول  أو  قصدًا  يخلص 
شخص من االعتقال او الحراسة المودع 
ال  م��دة  بالسجن  يعاقب   ، قانونًا  فيها 
أو  بالغرامة  أو  سنوات  سبع  تتجاوز 

بالعقوبتين معًا(.

 المادة )109( مقاومة 
ال��ق��ب��ض ال��م��ش��روع 

على أي شخص

ثقافية

 جوزي����ف ج����وران ، ه����و أح����د 
رواد الق����رن العرشي����ن يف إدارة 
اجل����ودة، ول����د ج����وران يف 24 
من هش����ر ديمسرب ع����ام 1904م 
الروماني����ة  براي����ا  مدين����ة  يف 
وهاجر م����ع عائلته إىل الواليات 
املتح����دة األمريكي����ة ، مع����ل يف 
إدارة التفتيش واملعاينة التابعة 
لرشك����ة هوث����ورن الغربية حىت 
بداية احل����رب العاملي����ة الثانية، 
مث قام بزيارة اليابان مع إدوارد 
دمينج ومعل ع����ى إعادة هيلكة 
الصناع����ة الياباني����ة، لتناف����س 
الصناع����ات األمريكية واألوربية 
يف اجل����ودة والس����عر وذلك عن 
طريق الب����دء يف تدريب وتأهيل 
طبق����ة اإلداريني يف املؤسس����ات 

اليابانية.
إعمتد جوران عى تقدمي مفهوم 
واس����ع للج����ودة يعمت����د ع����ى 
تنفيذ برناجم لتحس����ني اجلودة 
وقد رب����ط بني حتس����ني اجلودة 
وكفاءة اإلدارة من خال ما مسي 

بثاثية ج����وران وال����ي تتكون 
التخطيط اجلي����د، والرقابة  من: 
الفعال����ة عى اجل����ودة، وإجراء 

التحسينات املسمترة . 
The ju-( نتتكون ثاثي����ة جورا
ran trilogy(  من ثاث معليات 
يف جم����ال اجل����ودة : فتخطي����ط 
اجل����ودة يعرف م����احم اجلودة 
واخلطط  الي يتع����ني حتقيقها, 
الازمة لبلوغها من غري نقائص، 
وحتس����ني اجل����ودة خيف����ض أو 
يزي����ل النقائ����ص يف الس����لع أو 
اخلدم����ات أو العمليات الراهنة، 
اجل����ودة حتافظ عى  ومراقب����ة 
النتاجئ ال����ي مت التوصل إلهيا 
ع����ن طري����ق ختطيط وحتس����ني 
اجلودة ونستعرض تلك املراحل 

الثاثة وفقًا لآليت:
ختطي����ط  أول����ًا: 
تعد هذه   :  )Planning(اجلودة
املرحلة نقطة البداية, حيث تركز 
املنش����أة ع����ى حتدي����د معاهئا 
تطوي����ر  وي����م  وإحتياجاهت����م 

نوعية املنتج وإختاذ اإلجراءات 
إحتياج����ات  إلش����باع  الازم����ة 

العماء وتوقعاهتم.
 Quality(ثانيًا:مراقب����ة اجلودة

Control( : وتمشل اآليت :
أو م����ا حتقق من  قي����اس األداء, 

إجناز.
باملعاي����ري  أجن����ز  م����ا  مقارن����ة 

املوضوعة للجودة.
الرقاب����ة الفعال����ة )ويه الرقابة 

املسمترة(.
إستخدام األس����اليب اإلحصائية 

يف الرقابة.
حتدي����د االحنرافات عن املعايري, 
واختاذ التدابري الازمة حياهلا.

املس����متر  التحس����ني  ثالث����ًا: 
Continues Im-( ةللج����ود
provement( : ويضم ما ييل:

إثبات احلاجة.
حتديد املشاريع.

تنظمي فرق املشاريع.
تخشيص األسباب.

توفري احللول.

مكا ركز جوران عى الدور الكبري 
لإلدارة الوسىط لقيادة اجلودة ، 
ولكنه يف ذات الوقت مل هيمل دور 
اإلدارة العلي����ا ودمعه����ا للجودة 
ومل هيمل دور العامل الذين تقع 
علهيم أساس����ًا مس����ؤولية تنفيذ 

مشاريع اجلودة.
وأك����د جوران ع����ى رضورة حل 
املش����لكات بأس����لوب ع����ي من 
خال مج����ع املعلوم����ات الازمة 
وحتديد أس����باب املشلكة ووضع 
وتقيميه����ا  املناس����بة  احلل����ول 
بإجيابياهتا وسلبياهتا واختيار 
احلل األفضل أي األقل س����لبيات 

واألكرث إجيابيات. 
ق����ام ج����وران بتألي����ف ع����دد من 
الكت����ب يف جم����ال إدارة اجلودة 
الشاملة وأسس “معهد جوران” 
املتخص����ص يف إدارة اجلودة،و 
س����امه أيضًا يف تطوي����ر جائزة 
مالكوم بال����درجي األمريكية. ومن 

أبرز مؤلفاته :
 juran›s Quality Control

Handbook
 Quality Planning and 
Analysis
                    juran on Leadership for 

ويف ع����ام 2004م حص����ل جوران 
وه����و يف س����ن املائة ع����ى هشادة 
دكت����وراه خفرية م����ن جامعة لوليا 
للتكنولوجي����ا يف الس����ويد تقديرًا 
لنظرياته الي أهسمت يف حتسني 
اجلودة،.ت����ويف  إدارة  وس����ائل 
ج����وران يف 28 فرباير عام 2008م 

عن معر ناهز 103 عام. 

 جوزيف موسى جوران )من 1904م – 2008م(

اركويت مصيف السودان االول البرامج والرسوم الدراسية للعام 2017-2016
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 من هنا يأتي االهتمام من قبل 
البرنامج  بهذا  الكلية  إدارة 
العلمية  ال��رح��ات  وتنظيم 
ل��ل��ط��اب ل���داخ���ل ال���س���ودان 
برنامج  خ��اص��ًة  خ��ارج��ه  أو 
التصميم الداخلي الذى يعتمد 
والرؤية  الخيال  على  كثيرًا 
ومن هنا تأتي اهمية الرحات 

الطالب  تساعد  التي  العلمية 
على تخذين الصور الذهنية.

وأله���م���ي���ة ه�����ذه ال���رح���ات 
العلمية نظم برنامج التصميم 
أمانة  مع  بالتعاون  الداخلي 
العلمية  رحلته  الطاب  شؤون 
في  وذل��ك  ماليزيا  دول��ة  ال��ى 
حتى  اغسطس   16 من  الفترة 

 18 لعدد  2016م  سبتمبر   1
نائب  بصحبة  وطالبة  طالب 
االستاذة  الطاب  أمين شؤون 
واالستاذ  ال��واح��د  عبد  غ��ادة 
الداخلي  التصميم  ببرنامج 
إضافة   ، عثمان  محمد  الطف 
السفر  وك��ال��ة  م��ن��دوب  ال���ى 

للرحلة. المنظمة 
التصميم  برنامج  إدارة  قامت 
مع  وب��ال��ت��ع��اون  ال���داخ���ل���ي 
للرحلة  ال��م��ن��ظ��م��ة  ال��وك��ال��ة 
للرحلة  محدد  برنامج  بوضع 
العلمية  اإلستفادة  تتم  حتى 
القصوى للطاب منها وقد تم 
العلمية  الرحلة  برنامج  تنفيذ 
بدقة شديدة ، واشتمل برنامج 
مدينة  في  جولة  على  الرحلة 
كواال لمبور التاريخية وتشمل 
والشاالت  الهندي  الباتوكيف 

وابراج بتروناس ومدينة صن 
مائية  مدينة  اكبر  القون  واي 
لينكاوي  وج��زي��رة  آسيا  ف��ي 
وجولة  برليس  كواال  ومدينة 
ب��ري��ة ال���ى ح��دي��ق��ة ال��ف��واك��ه 
المانقروف  وجزر  كار  الكابل 
ماليزيا  ج���زر  اج��م��ل  وه���ى 
داخل  السمك  معرض  وزي��ارة 
كهف  وزيارة  الهندي  المحيط 
ومدينة  البحري  الخفافيش 
التي  االماكن  هذه  كل   . الثلج 
تمت زيارتها كان الغرض منها 
دراسة انماط المباني ودراسة 
لها  ال��ت��ص��م��ي��م��ي��ة  االف���ك���ار 
والتعرف على طرق المعالجات 
لتلك  التصميمية  ل��أف��ك��ار 
المباني كما تمت دراسة طرق 
التشطيب،  وم��واد  التشطيب 
الى  ب��غ��رض اإلض��اف��ة  وه���ذا 
للطالب  البصري  ال��م��خ��زون 
يستدعيه  ان  يستطيع  حتى 
الى  إضافة  اليه  الحاجة  عند 
الجديدة  التصميمية  االفكار 
الجديدة  التشطيب  وكذا مواد 

السودان  في  المعروفة  غير 
فتصبح   ، معالجتها  وكيفية 
هذه الرحلة تجربة علمية تؤكد 
الطالب  تلقاه  ما  الى  وتضيف 
ال��درس  ق��اع��ات  ف��ي  علوم  م��ن 
وهذا يسهم في جعل المصمم 
الخرطوم  كلية  الداخلي خريج 
الى  اضافة  مميزًا.  التطبيقية 
تلقى  الواقعية  الدراسة  هذه 
التصميم  في  كورسًا  الطاب 
وت��م   )IUKL( ج��ام��ع��ة  م��ن 
منحهم شهادات . عزز الكورس   
خال  من  العلمية  الجرعة  من 
الثقافية  العلمية  الرحلة  هذه 
ستضيف  وال��ت��ي  السياحية 
ال��ك��ث��ي��ر ل��ل��ط��اب م���ن خ��ال 
على  بالتعرف  العامة  المعرفة 
حياة  وانماط  جديدة  شعوب 
ما  معروف  هو  وكما  جديدة 

للسفر من فوائد.
نستطيع أن نقول هنالك فوائد 
من  ال��ط��اب  يجنيها  ع��دي��دة 
غير  العلمية  ال��رح��ات  خ��ال 
عنها  تحدثنا  التي  الفوائد 
الخاصة  الفوائد  وهي  اع��اه 
االمام  قال  كما  عمومًا  بالسفر 
االوطان  عن  تغرب  الشافعي: 
ففي  سافر   / العا  طلب  ف��ي 
تفريج  فوائد/  خمسة  االسفار 
معيشة/وعلم  واكتساب  ه��م 
لكننا   . ماجد  وصحبة  وآداب 
بالفوائد  اك��ث��ر  نعنى  ن��ح��ن 
منها  ونذكر  للرحلة  العلمية 

هنا :
ماليزيا  دول���ة  على  التعرف 
وطبيعتها وكذلك التعرف على 
المباني  م��ن  متعددة  ان��م��اط 
واالفكار التصميمية ، والتعرف 
والبنية  المدن  تخطيط  على 
ال��ت��ح��ت��ي��ة ال��م��ع��دة ب��ص��ورة 
المنطقة  طبيعة  حسب  مثالية 
االستراتيجي  البعد  وك��ذل��ك 
في  المتمثل  التخطيط  ف��ي 
 ، للسياح  الجاذب  التصميم 
الثقافي  التوافق  مدى  ايضًا 
الحضرية  والبيئة  للمواطنين 
سلوكهم  م��ع  ت��واف��ق��ت  ال��ت��ي 
المحافظ عليها والحرص على 

العدد( تطويرها.)راجع كلمة 

تقارير
رحلة ماليزيا العلمية لطالب الت�سميم الداخلي...

درا�سة اأنماط المباني والفكار الت�سميمية من اهم فوائد الرحلة العلمية ...

عن  يقل امهية  ال  التطبيقية،  املهمة يف لكية اخلرطوم  الرباجم  من  العملية  الرحات  برناجم  يعترب   
الرباجم الدراسية الي يتلقاها الطالب يف الفصول ملا له من فوائد عملية تطبيقية تساعد الطالب عى 
تركزي وتأكيد املعلومة النظرية الي تلقاها يف قاعات الدرس خاصة وأن اللكية تمتزي بأهنا للعلوم 

التطبيقية .

تقرير : هيثم محمد دفع اهلل
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في حوار مع »التطبيقية« طالبة برنامج إدارة االعمال المتفوقة خلود الحاج معوض تقول :

تطور م�ستواي بدعم زميلتي اأُبيه والأ�سرة الكريمة...
أجرى الحوار : سكرتير التحرير

اقراأ الروايات 

النجليزية والعربية...

مواقع  ه��واة  من  اأن��ا 

الجتماعي  التوا�سل 

والإ������س�����ت�����م�����اع 

للمو�سيقى...

نجيبة  طالبة  المرة  ه��ذه  نحاور 
دائمًا  تسعى  مثابرة   ، طموحة   ،
متفوقة،  لتظل  إج��ت��ه��اد  ب��ك��ل 
قوية  رغ��ب��ة  يتطلب  عمل  وه��و 
هو  االصعب  لكن  اكثر،  واجتهاداً 
التفوق  ه��ذا  على  تحافظ  كيف 
وهو  القمة  في  دائمًا  تظل  وأن 
انها  وي��ب��دو  وش��اق  مضنى  عمل 
نجحت في ذلك من خالل تفوقها 
حافظت  سنوات  الخمسة  خالل 
كذلك  وهى  تفوقها.  على  فيها 
عبر  ن��ف��س��ه��ا  ل��ت��ث��ق��ف  ت��س��ع��ى 
للرواية  نهمة  قارئة  فهي  اإلطالع 
العربية واالنجليزية مما يساعدها 
األفق   وسعة  الذهن  إنفتاح  في 
ويحسن من لغتها العربية ويطور 
فإلى  لديها،  االنجليزية  اللغة 

مضابط الحوار ...   

بدايًة عرفينا عن نفسك؟
خلود الحاج معوض مصطفى المستوى 
الخامس إدارة  أعمال من مواليد 1994م 

الخرطوم. مدينة 
عرفينا أكثر عن أسرتك؟

التحرير  مدير  صحفي  معوض  الحاج 
 ، اإلنجليزية  فيشن  س��ودان  لصحيفة 
رياض  صاحبة  احمد  سلوى  ال��وال��دة 

، االخ�����وات خ��م��س��ة وان��ا  أط��ف��ال 
اصغرهم.

الخرطوم  كلية  ال��ى  تعرفت  كيف 
التطبيقية؟

عن طريق معرفة الوالد للكلية.
عن  االعمال  إدارة  قسم  دخلت  كيف 

رغبة أم عن طريق الصدفة ؟
دراسة  في  ارغ��ب  فانا  رغبة  عن  دخلت 

إدارة االعمال منذ المرحلة الثانوية. 
وعن  دفعتك  فى  ترتيبك  عن  اخبرينا 
األول  المستوى  من  التراكمي  معدلك 

وحتى المستوى الخامس ؟
الدفعة  على  الثانية  االول  المستوى 
المستوى  درج���ات    4.93 بمعدل 
بمعدل  الدفعة  على  االول��ى  الثاني 
5.2درجة  ، المستوى الثالث االولى 

وكذلك  درج��ات    6 بمعدل  الدفعة  على 
اما المستوى الخامس  الرابع  المستوى 
خلصت الفصل الدراسي االول بمعدل 6 
درجات ونحن اآلن في امتحانات الفصل 

الدراس االخير للسنة االخيرة. 
الى  الثانية  م��ن  مستواك  تطور  كيف 
عليها  تفوقت  ث��م  زميلتك  م��ع  مشترك 

واصبحت االولى ؟
ت���ط���ور م��س��ت��واي 
ب�����دع�����م م��ن 
زم���ي���ل���ت���ي 
أب������ي������ه 

واأله��ل  الكريمة  األس��رة  ال��ى  باإلضافة 
االس��اس��ي وكذلك  ال��داع��م  ه��و  ف��ال��وال��د 
االساسي  الداعم  زميلتي  وكانت  الوالدة 
بيني  منافسة  ت��وج��د  وال  ل��ي  واالول 

وبينها بل صداقة واخوة.   
الثانوية هل  المرحلة  في  ترتيبك  ما هو 

كنت متفوقة؟
مستواي كان اقل من عادي ولكني تفوقت 
في الجامعة وحددت اهدافي واعمل على 
منها  األكبر  الجزء  حققت  ولقد  تحقيقها 

بالتخرج. 
واآلخيرة  الخامسة  السنة  فى  اآلن  أنت 

ماهي خطوتك التالية بعد التخرج ؟
الماجستير  على  الحصول  ف��ي  أرغ��ب 

والعمل للسفر خارج الباد.
كيف عاقتك بالمكتبة ؟

عند  اال  بالمكتبة  عاقة  أي  ل��دي  ليس 
الحصول  افضل   ، القصوى  ال��ض��رورة 
خال  من  أريدها  التي  المعلومات  على 

االنترنت.
هواياتك  ماهي 

؟
من  أن���ا 

االجتماعي  ال��ت��واص��ل  م��واق��ع  ه���واة 
على  واإلط���اع  للموسيقى  واإلستماع 

الروايات األدبية واالنجليزية القديمة.
ماذا تقرأين؟

اقرأ للكتاب القدامى مثل اجاثا كريستي 
الطيب  العالمي  السوداني  وال��روائ��ي 
 Jane مثل  االنجليزية  والروايات  صالح 
وغيرها   Thing Fall Apartو  Eyre

...
لنا  صفي  ؟  نتيجتك  على  تتعرفين  كيف 

لحظة معرفتك لها؟
على  وذل��ك  الجامعة  في  وج��ودي  اثناء 
ولحظة   ، ال��ج��ام��ع��ي  ال��ت��ق��وي��م  ح��س��ب 
المفاجأة تكون على حسب طريقة عملي 
 . النتيجة  تحديد  يتم  اإلمتحانات  في 
والفرحة الكبيرة بسماع أو رؤية النتيجة 
بالرغم من التوتر في اللحظات األولى.  

ما رأيك في بيئة الكلية وعاقات الطاب 
مع بعضهم البعض ؟

وعاقة  واالطاع  للدراسة  مناسبة  بيئة 
البعض  بعضهم  مع  جيدة  الطاب 
أو عداوة مع  وليس لدي مشاكل 

أي طالب.
ه���ل ل���ك رس���ال���ة ت��ودي��ن 
ت��وج��ي��ه��ه��ا ل��ط��اب 

الكلية ؟
ال����ت����رك����ي����ز ف��ي 
ال���م���ح���اض���رات 
مهم  أم����ر  ف��ه��و 

جدًا.
طموحاتك  ماهي 

بعد التخرج؟
رس���ال���ة ال��م��اج��س��ت��ي��ر 
الى  والسفر  مرموقة  وظيفة  في  والعمل 

الخارج لإلطاع على ثقافة جديدة.
أمنية فى الخاطر ؟

أن تدوم العاقة مع الصديقات واألصدقاء 
بالكلية.   
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 96 ها  اذاعة  أثير  علي  اذاعي  بث  في 
ُأستاذ  الدين   نصر  م��روان  يقدم      FM
االزهري  الزعيم  بجامعة  القديم  التاريخ 
المهتم  الباحث  الحسن   محمد  وأمين 

بالتاريخ واللغات حلقة اسبوعية  في مساء 
ُكل اربعاء  من برنا نمجهم االذاعي  الشيق 
“وما ُخفيَّ أعظم »  ، وهو برنامج تثقيفي 
وفقًا  التاريخي  البحث   علي  قائم  تفاعلي 
اعتمادا  الحديثة  العلمي  البحث  لمناهج 
علي مصادر المعرفة المتعددة . وهو يهتم 
التاريخ  ومناهج  المقررات  اسقطته  بما 
االكاديمي  ل��اع��داد  ،خ��اف��ًا   المدرسية 
البرنامج  يتميز  الصارم   والبحث  الجيد 
السرد  في  وساسة  جذابة  صوتية  بمادة 
واالنتقال من حدث تاريخي لآلخر بطريقة 
وصف  في  وم��روان  أمين   يقول    ، شيقة 
إلى  ِمْن خاله  ننظُر  برنامج   “ البرنامج:  
أخطاَء  لنعي  التاريخية  والوقائع  األحداث 
الماضي دروسًا ُمستفادة فنعيش الحاضر 

ونصنُع الُمستقبل على ُأسٍس صحيحة.
جاءت الحلقة االولي والثانية عن معركة 

السودان  في  التاريخية  ألهميتها  ك��رري 
ال��ح��دي��ث وت��ت��وف��ر ال��م��ص��ادر وال��م��راج��ع 
المعركة  عن  بكثافة  واالنجليزية  العربية 
معارك  اهم  من  المؤرخون  يعتبرها  التي 
ويقوم   ، افريقيا   ف��ي  المنصرم  ال��ق��رن 
المستمعين  وتعريف  بنشر  ومروان  أمين 
بحثهم   في  عليها  اعتمدوا  التي  بالمراجع 
والثانوية  األولية  بالمصادر  والتعريف 
قدم  ك���رري   معركة  حلقات  بعد   . أيضا 
البرنامج الحلقة الثالثة والرابعة  بعنوان 
المعدان  فيها  تناول   “ الجوع  خبر  في   “
في  الجوع  وتاريخ  سيرة  الباحثان-  أو   -
في  حدثت  التي  المجاعات  عبر  العالم 
تركيزهم  مع  والحديث  القديم  التاريخ 
الحلقة  وفي  الشهيرة  الصين  مجاعة  علي 
في  حصلت  التي  المجاعات  عن  الثانية 
السودان  وأسبابها  ونتائجها والهجرات 

الخامسة  الحلقة  في  عليها.  ترتبت  التي 
والسادسة قدم أمين ومروان حلقات جميلة  
جاءت ُمهداة إلى ُكلِّ النساء الاَِّئي َسَطَرن 
تاريخ سوداننا العظيم بعنوان  »كديكي...
نساء سودانيات َعِرَفُهنَّ التاريخ« ويواصل  
حلقات   عبر  ال��ب��ث  أعظم«  ُخ��ف��يَّ  وم��ا   “

ماِمح ِمْن تاريخ السودان القديم . 
البرنامج  تتوفر جميع الحلقات في قناة 
ُخفيَّ  وما   “ بعنوان  اليوتيويب   بموقع 
منصات  من  البرنامج  ويستفيد    “ أعظم 
مذيد  إلي  للوصول  االجتماعي  التواصل 
باالضافة  اإلنترنيت  عبر  المستمعين  من 
هذه   . البحثية  لللمادة  التوثيقية  للفائدة 
“التطبيقية”  ق���راء  لجميع  مني  دع���وة 
عبر   « أعظم  “وماُخفيَّ  برنامج  لمتابعة  
إذاعة ها 96 او عبر صفحة البرنامج علي 

الفيسبوك اوفي قناة اليوتيوب .

 27  –  21 من  الفترة  في  ينطلق   
سبتمبر الجاري مهرجان االسكندرية 
السينمائي لدول البحر المتوسط في 
دورته رقم 32 وتشارك فيه هذا العام 
29 دولة منها دول اوربية متوسطية 
 ، ايطاليا   ، فرنسا   ، اسبانيا  مثل 
منها  عربية  ودول  وغيرها  اليونان 
السودان ، العراق ، اليمن ، االمارات 
امريكا  دول  ال��ى  اضافة  ،البحرين 

وروسيا.
تأتي اهمية هذه الدورة للمشاركة 
»ابناء  الوثائقي  بالفيلم  السودانية 
واخ��راج  ان��ت��اج  م��ن  وه��و  يسوع« 
الدين  نظام  مزمل  الشاب  المخرج 
الفيلم  خ��ال  م��ن  ي��ن��اق��ش  وال���ذى 
قضية التعايش السلمي الديني بين 
والمسلمين  االق��ب��اط  المسيحيين 

الدين  نظام  وم��زم��ل  ال��س��ودان  ف��ي 
فيلم  قبل  من  قدم  شاب  مخرج  هو 
في  ب���ه  وش����ارك  جوبا«  »ملكية 
واحرز  السينمائي  االقصر  مهرجان 
عن  نتحدث  وهنا  الثالثة.  المرتبة 
تعرض  فقد  للفيلم  الفنية  القيمة 
الفيلم لنقد شديد من الذين شاهدوا 
الفيلم في السودان لدرجة أنه وصف 
المشاركة  لمستوى  يرقى  ال  بأنه 
للسودان  ك��ان  وان  مهرجانات  في 
المهرجانات  في  ممتازة  مشاركات 
حد  وص��ل��ت  والعالمية  االقليمية 
القيمة  عنها  وعرف  بالجوائز  الفوز 
فيلم  منها  ن��ذك��ر  العالية  الفنية 
»جمل« للمخرج ابراهيم شداد الذى 
كان  مهرجان  في  النقاد  بجائزة  فاز 
االرض  »ولكن  وفيلم  1986م  ع��ام 
محمد  سليمان  للمخرج  تدور« 
موسكو  مهرجان  بذهبية  ابراهيم 
عام 1970م وفيلم »الضريح« للطيب 
القاهرة  مهرجان  بذهبية  م��ه��دي 
ونال  1972م  عام  القصيرة  لأفام 
جبارة  اهلل  لجاد  »تاجوج«  فيلم 
جوائز في تسعة مهرجانات اقليمية 
وزيت«  »ارجوحة  وفيلم  وعالمية 

بالجائزة  ك��ام��ل  وج���دي  للمخرج 
الذهبية في مهرجان القاهرة لإلذاعة 
اال   . االفام  والتلفزيون وغيرها من 
والمخرج  المنتج  على  نعيب  اننا 
السوداني المشاركة غير الراتبة في 
المهرجانات االقليمية والدولية رغم 
مشاركات  هكذا  مثل  ألن  اهميتها 
خال  من  المخرج  تطور  على  تعمل 
تواصله مع عدد كبير من المخرجيين 
االقليمي  المستوى  على  والمهتمين 
تجاربهم  على  باطاعه  وال��دول��ي 
التقنيات  وكذلك  وخبراتهم  ورؤاهم 
في  المستخدمة  ل��أدوات  الحديثة 
ه��ذا ال��م��ج��ال وم��ن خ��ال ال��ورش 
من  تقدم  التي  واألوراق  وال��دورات 

خال هذه المهرجانات. 
بعرض  المخرج  يقوم  أن  نرى  لذا 
ون��ق��اد  متخصصين  ع��ل��ى  ع��م��ل��ه 
وفنيين وجمهور مختار كعرض أول 
خاله  م��ن  يتم  متبع  ع��رف  وه��و   ،
العرض  قبل  ون��ق��ده  العمل  تقييم 
للجمهور والمشاركة في أي مهرجان 
، ألن المخرج من خال هذا العرض 
مخالفة  آراء  على  يطلع  ان  يستطيع 
على  يعمل  وبالتالي  الفيلم  ح��ول 

تطوير العمل ، وبهذه الطريقة نضمن 
القيمة الفنية العالية للفيلم المشارك 
قبول  يتم  كيف  مهم  تساؤل  هنالك   .
اإلقليمية  المهرجانات  في  األف��ام 
توجد  اال  ؟  المعروفة  والعالمية 
شروط ومعايير فنية معينة لرفض أو 
قبول االفام ؟ نأمل أن يكون المخرج 
استفاد من تجربته  قد  مزمل  الشاب 
فيلمًا  ليقدم  جوبا«  »ملكية  االول��ى 
االسكندرية  مهرجان  خ��ال  ج��ي��دًا 
ال���دورة  ه��ذه  ف��ي  المتوسط  ل���دول 
مسابقة  ضمن  فيه  يشارك  وال��ذي 
الطويل  الوثائقي  العربي  الفيلم 
المصرية  الجمعية  تنظمها  التي 
مع  بالتعاون  السينما  ونقاد  لكتاب 
االتحاد العام للجمعيات السينمائية 
المسابقة  ه��ذه  تمنح   . ال��ع��رب��ي��ة 
جائزة النخلة الذهبية وجائزة لجنة 
التحكيم الخاصة ، ويشارك في هذه 
 10 من  عربيًا  فيلمًا   14 المسابقة 
دول عربية ، نتمنى التوفيق للمخرج 
أكثر  أن نرى مشاركات  مزمل ونأمل 
في  السودانيين  للمخرجين  واقيم 
والعالمية  اإلقليمية  المهرجانات 

وبشكل مستمر .   

مهرجان االسكندرية السينمائي لدول المتوسط

المكتبة المدرسية

وما ُخفيَّ أعظم
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* إبراهيم الجريفاوي

صباح الخير

مقاالت

    
أنها  كما  الذاتي  للتثقيف  وسيلة  المكتبة 
التعليم  أو  الدائم  للتعليم  الهام  المركز 
المدرسة  التلميذ  يترك  فعندما  المستمر 
التثقيفية  الوسيلة  ه��ي  المكتبة  تظل 
الذهنية  قدراته  وتنمية  لتعليمه  الدائمة 
والمهنية ، وتعتبر واحدة من أهم الوسائل 
التربية  تهدف  والكبار.  للصغار  التثقيفية 
البحث  مختبرات  من  لإلستفادة  الحديثة 
المدرسية  المكتبة  المختبرات  هذه  وأهم 

مختلف  في  األساسية  بالمراجع  المزودة 
المقررة  الكتب  والتتضمن  الموضوعات 
أخ��رى  وم��راج��ع  كتب  تشمل  ب��ل  فحسب 
تتصل بالموضوع المطروح للبحث ، وبهذه 
الرسمي  المدرسي  الكتاب  يكون  الطريقة 
والمراجع  الكتب  من  بمجموعة  أحيط  قد 
التي تجذب القارئ ويستحسن في المدرسة 
ما  على  كليًا  اإلعتماد  التاميذ  يعتاد  اال 
كيف  يتعلموا  أن  بل  المعلم  من  يتعلموه 
وتقديم   ، بأنفسهم  المعلومات  ي��ج��دون 
الموضوعات بصورة تثير حماسة وإهتمام 
على  التنقيب  و  للبحث  وتدفعهم  التاميذ 
الكتب  ن��ط��اق  خ���ارج  إض��اف��ي��ة  معلومات 

المقررة.
المكتبة  ووظ���ائ���ف  أه�����داف  وم���ن     
التعليمية  البرامج  خدمة  هي  المدرسية 
 ، نواقصها  وإك��م��ال  وتعزيزها  المقررة 
بها  وإحاطتهم  بالكتب  التاميذ  وتعريف 
محاط  وهو  الطفل  يشب  حتى  البداية  منذ 
 ، المعرفة  نحو  تقوده  التي  الكتب  بهذه 
القراءة  ع��ادة  غرس  في  المكتبة  وتساهم 

على  تشجيعهم  و  واليافعين  األطفال  عند 
أداء  أج��ل  من  ال  المتعة  أج��ل  من  ال��ق��راءة 
تخدم  وأن   ، اإلمتحانات  وإجتياز  الواجب 
، وأن تعمل  بالمدرسة  التاميذ  المكتبة كل 
مختلف  على  المكتبية  المواد  تقديم  على 
كل  وتغطي  المستويات  كل  على  أنواعها 
وتقدم   ، المدرسي  بالمنهج  الموضوعات 
لكي  المكتبية  المواد  من  كافية  مجموعة 
القراءة  وبخاصة  اإلهتمامات   كل  ترضي 
ومعاونته  وتشجيعه  تلميذ  لكل  المستقلة 
خدمة  وت��ق��دم   ، إهتمامه  دائ���رة  لتوسيع 
لتنمية  فعالة  كوسيلة  للتاميذ  إرشادية 
التاميذ  وتعليم  بالكتب  الطفل  شغف 
الكتب  إستخدام  في  الضرورية  المهارات 
البحوث  إع��داد  على  والمقدرة  والمراجع 
بالمواد  المعلمين  وتزويد   ، وال��دراس��ات 
برامجهم  في  يحتاجونها  التي  المكتبية 
مهاراتهم  لتنمية  والضرورية  الدراسية 
المهنية وإتساع مداركهم المعرفية ، وتوجه 
لإلستفادة  المثلى  ال��ط��رق  ال��ى  التاميذ 
علمية  أسس  على  ومطالعتهم  قراءتهم  من 

سليمة.
   وتمثل المكتبة المدرسية حجر الزاوية 
إستخدام  ب��أس��س  التاميذ  تعريف  ف��ي 
في  وتنمي  بالمجتمع  الموجودة  المكتبات 
روح التاميذ المسؤلية والخدمة اإلجتماعية 
واحترام  المثمرة  المجاالت  في  والتعاون 
خدمات  المدرسية  المكتبة  وتقدم  اآلخرين. 
اإلذاع��ة  في  المتمثلة  التربوية  المناشط 
والندوات  الصحفي  والنشاط  المدرسية 
المؤسسات  ال��ى  ال��رح��ات  والمسابقات 
بواسطة  القصة(  و)ساعة  العامة  واألماكن 
وحصة   ، الفصل  مكتبة   ، المكتبة  أمين 
 ، واإلنترنت  والتصوير  واألرشيف  المكتبة 

وتمتد الخدمات الى أولياء األمور.
   وفي األربعينات كان السودان من أوائل 
المكتبات  بتأسيس  أهتمت  التي  ال��دول 
أول  الصبيان  مجلة  وكانت   ، المدرسية 
مجلة متخصصة في أدب األطفال في الوطن 
السبعينات  منتصف  في  وتدهورت  العربي 
الواحد  القرن  مطلع  في  بها  اإلهتمام  وعاد 

والعشرين.
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م���رت ف��ي ش��ه��ر اغ��س��ط��س ال��م��اض��ي  
دينار  علي  السلطان  لوفاة  المائة  الذكري 
وهو واحد من رجال السودان المعروفين 
علي  قتل  وال���ذي  وال��خ��ارج  ال��داخ��ل  ف��ي 
وهو  1916م  اغسطس  في  االنجليز  يد 
غطى  وق��د   - دينار  علي  دارف��ور  سلطان 
من  عادة  وهي  الحقيقي  اسمه  علي  لقبه 
عادات ساطين الفور اللذين يحبون كثرة 
االلقاب .وهناك رواية آخري تشير الي أن 
يرجع إلى صعوبته في  دينار(  )علي  لقب 
الحكم كما يقولون - أي علي دا نار أو علي 
ديه نار اخذت الكلمة )انو علي (هذا رجل 

صعب أو نار أو حار.
علي دينار هو علي بن االمير زكريا بن 
السلطان محمد الفضل بن السلطان احمد 
ابن  الثاني  سليمان  بن  موسي  بن  بكر 
محمد صول  ابن  محمود  ابن  عبدالرحمن 
ابن دليل ابن شرف ابن احمد ابن ادريس 
ابن محمد شوش  ابن منصور  ابن صالح 
ابن  كورو  محمد  ابن  توم  ابن  ناصر  ابن 

سليمان صولون. 
اما كيف نصب علي دينار سلطانًا فإن 
كتبها  التي  الوثيقة  من خال  يتضح  ذلك 
الوثائق  دار  في  المحفوظة  و  يده  بخط 

البريطانية.
بدأ علي دينار في تنظيم جيش ووضع 
اجداده  عرش  إستعادة  مهمة  عاتقه  علي 
مرة  الوجود  الي  الفور  سلطنة  علم  ورفع 
اهله  ف��داء  الفعل  بهذا  اراد  ألن��ه  آخ��ري 
بنفسه وحفظ ارواحهم واموالهم . فتمكن 
من  المهدية  الثورة  فرقتهم  الذين  الفور 
جمع شملهم والقبائل المتحالفة معهم من 
واالنقضاض  انفسهم  تنظيم  يعيدوا  أن 
ويستعيدوا  المناسبة  اللحظة  في  عليها 
فوجد  الفاشر  نحو  علي  وتحرك  دولتهم 
فقدم  المهدية  عامل  القاضي محمود  فيها 
المثول  من  الغرض  له  موضحًا  نفسه  له 

امامه .
 اال ان عمال الثورة المهدية العاملين مع 
نوايا  في  الشك  القاضي محمود ساورهم 
بتنصيبه  علموا  إنهم  خاصة  دينار  علي 
سلطانًا علي دارفور فتآمروا عليه ولفقوا 
وذلك  المهدية  الثورة  مخالفة  تهمه  له 
تم  وبالفعل  اعتقاله  من  يتمكنوا  حتي 
في  درمان  ام  الي سجن  وترحيله  اعتقاله 
هدف  يتحقق  لم  وهكذا  المازمين  حي 
ولما   ، الفاشر  الي  قدومه  من  السلطان 
عبدهلل  الخليفة  امر  درمان  ام  الي  وصل 
 . تحركاته  وتقييد  بمرافقته  التعايشي 
مقولته  فقال  مملوكًا  عبدًا  نفسه  فوجد 

الشهيرة )فوضت امري الي اهلل ورضيت 
بحكم هلل ظاهرًا وباطنًا(.

مقولته  بعد  طويا  الحال  يستمر  لم 
ت��ل��ك ح��ت��ي الح����ت ف���ي االف�����ق ط��ائ��ع 
نحو  تتحرك  وهي  البريطانية  الجيوش 
مع  فاصلة  معركة  في  لتدخل  درم��ان  ام 
المعارك  وتوالت  عبدهلل  الخليفة  جيش 
الخليفة  وقوات  البريطانية  القوات  بين 
دبيكرات  ام  معركة  آخرها  ك��ان  عبدهلل 
علي  فاغتنم   . عبداهلل  الخليفة  ومقتل   ،
قبائل  قادة  جمع  في  وبدأ  الفرصة  دينار 
الي  للعودة  وحثهم  حوله  م��ن  دارف���ور 
دارفور فوجدت دعوته صدي كبير من قادة 
جيش  في  كانوا  اللذين  دارف��ور  وزعماء 
الخليفة فالتفوا حوله وبايعوه مرة آخري 
فأمرهم بالتحرك نحو دارفور وبذلك فقدت 
المهدية الدعم البشري والرجال الشجعان 

اللذين استعانت بهم في إقامة دولتها .
في  دارف��ور  اح��وال  دينار  علي  وصف 
بلغة   ) والبشتنه  )بالشتات  المهدية  عهد 
الي  السلطان  وصل  وعندما  دارفور  اهل 
بحكم  ان��ف��رد  ق��د  اب��وك��ودة  وج��د  الفاشر 
فبمجرد  ذكيًا  رج��ا  ك��ان  ولكنه  الفاشر 
وصول السلطان وموكبه سارع باستقباله 
يحكمها  ك��ان  بانه  معتذرًا  له  والتنازل 

 . الباد  الذي عم  الخراب  يلحقها  حتي ال 
للحدادين  ملكًا  دينار  علي  السلطان  عينه 
وزي��ر  منصب  ي��ع��ادل  ال��م��ن��ص��ب  وه���ذا 
تتجه  االح��وال  بدأت  وعندما   ، الصناعة 
نحو االستقرار بدأ الفور والقبائل اللذين 
الي  بالعودة  المهدية  ال��ث��ورة  شردتهم 
دارفور وجعل علي دينار مهمته االساسية 
وجيزة  فترة  وبعد  المناطق  توحيد  هي 
تمكن من تحقيق وحدة الباد واخذ مدينة 
مؤسسات  ببناء  وقام  له  عاصمة  الفاشر 
الحربية  بالصناعات  اوال  فاهتم  الدولة 
وعين  البنادق.  لصناعة  مصنعا  واسس 
وجعل  للقضاة  قاضيا  ادري��س  القاضي 
المستعجلة  للقضايا  المحكمة  هذه  مهمة 
شهود  ال��ي  نحتاج  التي  القضايا  ام��ا 
خصص  فقد  بينه  واثباتات  وإج���راءات 
التي  القضايا  اما  بها  خاص  مكتب  لها 
احيانًا  فكان  السلطان  فصل  الي  تحتاج 
قصره  وبني  بنفسه.  فيها  الحكم  يتولى 
حديقة  به  وألحق  لأنظار  ملفته  بصورة 
الحيوانات  من  العديد  تحوي  للحيوان 
الخارجية  بالعاقات  واه��ت��م  ال��ن��ادرة. 
العثمانية  بالدولة  عاقته  فقويت  لدارفور 
الشريفين  الحرمين  خ��ادم  مع  وعاقاته 
جزية  ويدفع  سنويًا  الكسوة  يرسل  وكان 

علي(  )آبار  وحفر  المقدسة  األراضي  الي 
الي  المكرمة  مكة  في  حاليًا  الموجودة 
اح��ت��رام  ع��اق��ة  اس��س  كما  ه���ذا،  يومنا 
البريطانية  الحكومة  وبين  بينه  متبادلة 
– فلم تحاول الحكومة البريطانية التدخل 
لم  ألنها   – الداخلية للسلطنة  في الشئون 
دارفور  آهل  ع��داوة  إث��ارة  في  راغبة  تكن 
االستعمارية  السلطة  فاضطرت   ، عليها 
سيادة  ذات  ك��دول��ة  ب��دارف��ور  لاعتراف 
مستقلة ودولة لها كيانها . لكنهم فرضوا 
عليها ضريبة محددة تدفعها دارفور نظير 
حماية  مقابل  االنجليزية  للحكومة  الوالء 
تسيره  كانت  الذي  والمحمل  الحج  قوافل 
سنويًا.  الشريفين  الحرمين  الي  دارف��ور 
االول��ي  السنوات  ف��ي  السلطان  وال��ت��زم 
إال  البريطانية  للحكومة  الضريبة  بدفع 
انه تخلف عن ذلك الحقًا وبرر موقفه ذلك 
الجزية  االسامية  الدولة  دفع  بعدم جواز 
للكفار وأن دارفور يكفيها فقط التزاماتها 
الشريفين  الحرمين  )صرة(  تجاه  المالية 
التزامات  أي  بإلغاء  كفيل  وح��ده  وه��ذا 

مالية اتجاه أي جهه آخري.
علي  اصرت  البريطانية  الحكومة  ولكن 
المتوقع  الغزو  لمواجهة  الضريبة  دفع 
مهادنة  ب��وج��وب  اه��ل��ه  عليه  واش���ار   .

استطاعة  ل��ع��دم  االنجليزية  الحكومة 
العتاد  ام���ام  ط��وي��ًا  ال��ص��م��ود  دارف����ور 
المجهز  البريطاني  للجيش  العسكري 
كان  السلطان  ول��ك��ن  االج��ه��زة  ب��أح��دث 
وب��دأ  ال���رأي  ف��ي  معهم  واختلف  عنيدًا 
اليه  الغرباء  وان��دف��ع  اهله  م��ع��اداة  ف��ي 
بينما  مواالته  ظاهروا  اللذين  األغ��راب 
لإلنجليز  مواالتهم  حقيقة  عنه  اخ��ف��وا 
من  البريطانية  السلطة  تمكنت  السرية. 
الدخول الي الفاشر واللحاق به في طريقة 
الذين  الجواسيس  الي جبل مرة بواسطة 
كانوا له بالمرصاد وابلغوا القائد كتشنر 
ارادوا فعند  للعماء ما  تم  بالفعل  بمكانه 
 1916 اغسطس  ايام  اواخر  من  يوم  فجر 
صاة  في  المصلين  ليؤم  السلطان  تقدم 
وعمائه  المستعمر  جنود  فباغته  الفجر 
فسقط  الرصاص  من  وابل  عليه  وامطروا 
فتمكنت  ال��ص��اة  س��ج��ادة  علي  شهيدًا 
ضم  من  موته  بعد  االستعمارية  السلطة 
اقليم دارفور الي دائرة الحكم البريطاني .
الفور  سلطنة  انتهت  قد  تكون  وبذلك 
علي  السلطان  وهو  ساطينها  آخر  وهو 
ال��ذك��ور 52 ومن  دي��ن��ار ول��ه م��ن االب��ن��اء 
انتهت  قد  تكون  وبذلك  بنت.   47 االن��اث 

السلطان.   حياة 

خدمة اجتماعية

آمال ادم ابراهيم

آمال عثمان  

السلطان على دينار
في الفترة   1896 - 1916 م   

بالطرق  المعالجة  ب��أن  الماحي  التجاني  دكتور  يعتقد   
التقليدية لعاج االضطرابات النفسية والعاطفية تحقق نسبة 
عالية من النجاح تضاهي الوسائل الحديثة ويرى بأن العاج 
بالزار يتضمن باإلضافة الى المعرفة النظرية والتجربة جزءًا 
ال يستند الى المنطق وهو نظام المعتقدات والطقوس والرموز 
النفسي  العاج  اشكال  على  للتعرف  الدعوة  جاءت  هنا  ومن 
وقد   ، جديدة  مضامين  اضافة  في  تسهم  قد  لكونها  التقليدي 
الزار هو نوع من االضطرابات  الى ان  اشار دكتور طه بعشر 
الطفولة  الى  وغالبًا  المريضة  لماضي  جزوره  تمتد  النفسية 
بالزار  المريضات  اعراض  أن  الى  وصل  التجربة  خال  ومن 

الصورة الوحيدة المتوفرة للسلطان علي دينار 

اآلثار االنفعالية والممارسة الحركية
في احتفالية الزار كعالج نفسي اجتماعي )2(

اشبه باألعراض التي تعرف بالتفاعات العصابية )النفسية( 
، وعرفه ايضًا الدكتور حسبو سليمان بأن غالبية الممارسات 
جزورها  ألن  الممارسة  يدين  ال  وهو  هيستيرية  نزعة  لهّن 
أن  ويمكن  الممارسات  للمريضات  العقلية  البنية  في  تكمن 

يكون لها دور ايجابي ويعده نوعًا من السيكو دراما .
المريضات  غالبية  أن  الى  ادري��س  شيخ  الدكتور  وعرفه 
وعصاب  وخوف  هيستيرية  تفاعات  من  يعانين  الممارسات 
من  خاصة  مجموعة  تساعد  الممارسة  ه��ذه  وأن  عضوي 
المرضى مثل مرضى الهيستيريا وحاالت القلق ، ومن خال 
على  النفسيين  االطباء  أغلب  وسط  اتفاق  وجود  ناحظ  ذلك 

عقانيتها  عدم  رغم  إيجابية  جوانب  لها  الزار  ممارسة  أن 
بطريقة  النفسية  المعالجة  تقنيات  لنفس  واستخدامها 
كبيرة  عينة  وأن  لمنطق  تخضع  ال  طريقة  أو  عشوائية 
الممارسة  نتيجة  ايجابي  بمردود  شعرّن  الممارسات  من 
المرض  من  الشفاء  أو  النفسي  بالترويح  والشعور  الطقسية 

واالستمتاع بوقت جميل.
في  االول��ى  دعامتين  على  ال��زار  طقوس  احتفالية  وتقوم 
والثانية   ، الشيخة  يد  على  الشفاء  وتوقع  المعالجة  فاعلية 
الراقص االنفعالي  الحركي  الطابع  الممارسة االحتفالية ذات 

في سياق مفعم بالرمزية.   
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اجتماعيات الكلية

نعي اليم 
)ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص 
الصابرين  والثمرات وبشر  األموال واألنفس  من 
الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا هلل وإنا إليه 
ورحمة  ربهم  من  صلوات  عليهم  أولئك  راجعون 

وأولئك هم المهتدون(. 

الرحيم  عبد  الحاج/  التطبيقية  الخرطوم  كلية  تنعى أسرة وإدارة 
بشير صالح والد األستاذ مهند عبد الرحيم بشير المسجل االكاديمي 
نائب  العيدروس  وليد  األستاذ  وجد   ، والسياحة  الفندقة  لبرنامج 
الكلية  وإدارة  أسرة   ، 2016/9/3م  السبت  يوم  وذلك  الكلية  مسجل 
الجلل والعزاء  ُتعزيهم وأسرتهم وزمائهم واصدقائهم في مصابهم 
رحمته. بواسع  هلل  تغمده  العامة.  العاقات  إدارة  من   موصول 

ابن  االستاذ/  والدة  التطبيقية  الخرطوم  كلية  وإدارة  اسرة  تنعى 

عمر التجاني وجدة االستاذة سارة بن عمر ببرنامج هندسة العمارة 
ُتعزيه  الكلية  وإدارة  أسرة   ، 2016/9/5م   االثنين  يوم  توفيت  التي 

وأسرته وزمائه في مصابهم الجلل ، تغمدها هلل بواسع رحمته.

تنعى أسرة وإدارة كلية الخرطوم التطبيقية والد األستاذة ايناس 
فضل عثمان االمين المحاضر بقسم التصميم الداخلي والذي توفي 
وأسرتها  ُتعزيها  الكلية  وإدارة  أسرة   ، 2016/9/7م  االربعاء  يوم 

وزمائها في مصابهم الجلل ، تغمده  هلل بواسع رحمته.

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

كلية الخرطوم التطبيقة

لعبة  ال��م��اء ه��ي  ك��رة   
تمارس  جماعية  رياضية 
وصف  يمكن  ال��م��اء.  ف��ي 
من  مركبة  بأنها  اللعبة 
القدم،  وك��رة  السباحة، 
وك����رة ال��س��ل��ة، وه��وك��ي 
األمريكية،  القدم  كرة  و  الجليد، 
كا  يتألف  والمصارعة.  الرقبي،  و 
إلى  باإلضافة  العبين  ستة  من  الفريقين 
كما هو   - اللعبة  الهدف في  حارس مرمى. 
تحقيق أكبر عدد من  الحال مع كرة القدم - 
خط  خلف  الكرة  تمرير  بواسطة  األه��داف 

مرمى الخصم الحتساب نقطة للفريق.
تاريخ:

الحالي  الحديث  الماء بشكلها  كرة  لعبة 
التي  الرقبي  ري��اض��ة  م��ن  كشكل  تألفت 
تمارس في األنهار والبحيرات في إنجلترا 
من  مصنوعة  ك��رة  بواسطة  وإسكتلندا 

المطاط الهندي.
األولمبياد  ف��ي  ح��اض��رة  اللعبة  كانت 

للمسابقات  بالنسبة   1900 أولمبياد  منذ 
التي  الرياضات  من  كانت  وقد  الرجالية، 
كانت جزء من األولمبياد ألول مرة مع كل من 
أما  وغيرهم.  والبولو،  والرقبى،  الكريكت، 
األلعاب  منذ  فانطلقت  النسائية  الماء  كرة 
أقيمت  التي   2000 عام  الصيفية  األولمبية 
من  احتجاجات  بعد  أستراليا  سيدني،  في 
قبل منتخب أستراليا لكرة الماء النسائي.

للرجال  الماء  لكرة  عالمية  بطولة  تقام   ،
وهي   1973 منذ  أع��وام   4 إلى  عامين  كل 
الفينا  وتنظمها  الماء،  لكرة  العالم  بطولة 
النسائية عام  )FINA(. أضافت كرة الماء 
1986. كما توجد مسابقة أخرى وهي كأس 
أيضًا  تنظمها  والتي  الماء  لكرة  العالم 
وفي   .1979 عام  منذ  تنضم  وهي  الفينا، 

دولي  دوري  أول  الفينا  نظمت   ،2002 عام 
لكرة الماء وهو الدوري العالمي لكرة الماء.
العربي  للسوبر  األول��ي  البطولة  تقام 
ألول  الماء  لكرة  األبطال  لأندية  األسيوي 
مرة عام 2014 . بداية من 18 مايو 2014 و 
حتى 24 مايو 2014 و تشارك فيها 4 فرق 
المملكة  عربيه اسيوية و تقام في الدمام - 

العربية السعودية .
المهارات األساسية المتطلبة لاعبي كرة 

الماء
لعبة مائية  الماء هي  كرة  السباحة:      
يجب   . مهارة  تعتبر  فالسباحة  جماعية، 
الحوض  من طرف  السباحة  الاعبين  على 
للطرف  مترًا   30 طوله  يبلغ  الذي  المائي 

اآلخر دون توقف طوال المباراة.

ية
ض

ريا
ة 

اف
أنواع المسابقات للسباحة المتزامنة )5-5(ثق

كرة الماء 

تمنح الكلية درجة البكالوريوس 
في:

5 سنوات مع مرتبة الشرف تقانة المعلومات- 
5 سنوات مع مرتبة الشرف هندسة العمارة- 

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

نظم  معلومات مصرفية - 4 سنوات مع مرتبة الشرف

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.
ال��م��ع��اي��ن��ات  آداء   .3

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

الدراسية المقررة.
الدراسات المستمرة 

محمد محجوب مصطفى   

ف
طي

 ال
ن

وا
أل

تهنئة بنيل درجة الماجستير
زروق  حسن  مصطفى  االستاذ  العامة  العاقات  إدارة  تهنئ 
ببرنامج الفندقة والسياحة بنيل درجة الماجستير والتي جاءت 
االرشاد  في  العاملين  مهارات  في تطوير  التدريب  )دور  بعنوان 
السياحي(. وذلك بتقدير جيد جدًا، من جامعة ام درمان االسامية 
من  موصولة  التهنئة   ، الدكتوراه  درج��ة  وعقبال  مبروك  الف 

برنامج الفندقة والسياحة.   

 بداية استميح القارئ عزرًا فقد انقطعت 
عن الكتابة لمدة ليست بالقصيرة لظروف 
لي  يجد  الكريم  القارئ  أن  والبد   ، قاهرة 
الى  ع��دت  وق��د  واآلن   . فعفوًا   .. العزر 
مشاركتي  والكتاب  القراء  اناشد  الكتابة 
المساحة  فهذه  العمود  هذا  تحرير  في 
بكل  وارحب  للجميع  بل  لي  حكرًا  ليست 
سياسة  ح��ددت  قد  وكنت  الى  يكتب  من 
القضايا  لكل  مفتوح  فهو  العمود  ه��ذا 

االجتماعية واالكاديمية وغيرها.
)شارع  وضع  عن  اكتب  أن  أود  اليوم 
كبيرة  اهمية  له  الشارع  هذا   ، الشرقي( 
)المطار(  افريقيا  شارع  بين  يصل  فهو 
وشارع عبيد ختم وشارع الستين وكذلك 
الشارع  هذا  الرئيسي.  الجريف  ش��ارع 
ملئ  بالقصيرة  ليست  م��دة  منذ  مهمل 
 ، بالتراب  محفوف  والمطبات  بالحفر 
خاصة  الشارع  تحول  الخريف  هذا  في 
امام منطقة البوليس الشرقي الي بحيرة 
الشارع  لتغطي  المياه  وامتدت  كبيرة 
للسائقين  صعوبات  سبب  مما  بأكمله 

والراجلين.
نحن في )التطبيقية( الكلية والصحيفة 
البشرية  ال��ق��وى  ك��ل  تكاتف  ال��ى  ندعو 
لصيانته  الشارع  هذا  امر  يهمها  التي 
المواطنين  كل  المحلية  بجانب  ونناشد 
شتى  إلب��ت��داع  الكلية  ط��اب  وخ��اص��ة 
أو  )نفير(  تنظيم   ، للصيانة  الوسائل 
نشاط   ، خيرية  اس��واق  او   ، مهرجانات 
الطريق  صيانة  لدعم  وخافه  رياضي 
ونقترح تكوين لجنة شعبية للتنسيق مع 

لذلك. الرسميين والجماهير 

شارع الشرقي.. نفير شعبي


