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سمر محمد طه

رئيس التحرير

اإلفتتاحية

هيئة تحرير »صوت الحكمة« أن يسر 
تضع بين أيدي قرائها العدد األول 
من المجلة والذي يتناول تغطية ألحداث العام 
للعلوم  الحكمة  بكلية  ٢٠١٦-٢٠١٧م  الدارسي 
الجدد  الطالب  إستقبال  وحفل  والتكنولوجيا 
تحرير  هيئة  إن  ٢٠١7-٢٠١8م  ال��دارس��ي  العام 
تسعى  أن   إلى  سياستها  في  تحرص  المجلة 
رائدة  دائمًا لكي تبقى مجلة )صوت الحكمة( 
والتي  واإلقليمي.  المحلي  المستوى  على 
هيئة  وتود  أشكاله.  بكافة  التنوع  بينها  من 
معها  يتفاعلوا  أن  الكرام  قرائها  من  التحرير 
اإلنترنت  شبكة  على  الكلية  موقع  خالل  من 
وبريدها اإللكتروني بإبداء مالحظاتهم وتقديم 
مقترحاتهم التي يرون أنها يمكن أن يكون لها 

مردود جيد في تطوير المجلة واإلرتقاء بها.

االفتتاحية
صوت الحكمة
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كلمة العدد
الجدد  الطالب  تقيم حفاًل الستقبال  والتكنولوجيا  للعلوم  الحكمة  كلية 

بالكلية للعام الدراسي 2018-2017
 كلية الحكمة تشارك في مهرجان اإلبداع الطالبي الخامس

مهرجان  في  والمشاركين  الفائزين  الطالب  تكرم  الحكمة  كلية  إدارة 
اإلبداع الطالبي الخامس 

طالب المستوى الثالث هندسة مدنية ، هندسة عمارة وهندسة كهرباء 
والبيئة  المياه  هندسة  بكلية  )ورش(   األساسي  التدريب  عملي  ينهون 

جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا
زيارة طالب قسم العمارة والمدنية للمصنع التركي لحديد التسليح

الهيدروليكا  مادة  عملي  ينهون  مدنية  هندسة  الرابع  المستوى  طالب 
والهندسة البيئية بكلية هندسة المياه والبيئة جامعة السودان للعلوم 

والتكنولوجيا 
ميكانيكا  م��ادة  عملي  ينهون  مدنية  هندسة  الثالث  المستوى  طالب 
السودان  جامعة  والبيئة  المياه  هندسة  كلية  الموائع  بمعمل  الموائع 

للعلوم والتكنولوجيا 
الحكمة  لكلية  ال��دائ��م  للموقع  المدنية  الهندسة  قسم  ط��الب  زي���ارة 

بالرميلة  
معسكر  عملي  ينهون  مدنية  هندسة  والرابع  الثالث  المستوى  طالب 

المساحة بكلية هندسة المياه والبيئة جامعة السودان
والرياضية  الثقافية  العلمية  الجامعات  لدورة  الحكمة  استعدادات كلية 

السادسة ٢٠١٨م 
التعليم  مدارس  أقامته  الذي  الكليات  معرض  في  تشارك  الحكمة  كلية 

البريطانية بمعرض الخرطوم الدولي للعام 2018-2017
أفراح الحكمة
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عميد الكلية 

بروفسير : 

عمر السماني الشيخ إبراهيم 

كلمـة
العــدد • تنطلق بهذا العدد اإلصدارة األولى لمجلة )صوت 

للعلوم  الحكمة  كلية  ع��ن  ت��ص��در  وال��ت��ي  الحكمة( 
والتكنولوجيا، وهى  نشرة فصلية معبرة عن مجتمع 
إلى  رسالته  حاملة   ، وأفكاره  أخباره  عارضة   ، الكلية 

التميز واالبتكار.
• برزت فكرة إنشاء الكلية في العام 2012م من قبل 
شرف  لهم  كان  الذين  العالي  التعليم  رواد  من  نخبة 
المساهمة الثرة في قيادة مسيرة التعليم الهندسي 
والتطوير  والرقابة  اإلش��راف  ومؤسسات  البالد  في 
ونقابة  الهندسية  والجمعية  الهندسي  كالمجلس 
المهندسين والذين شاركوا عبر مكاتبهم االستشارية 
بوتقة  لتكون  متميزة  هندسية  مشروعات  تنفيذ  في 
متميز  جيل  لتخريج  والخبرات  المعارف  هذه  لصهر 
البالد إلى رحاب  من المهندسين والعلماء تنطلق به 

التقدم والتميز.
• و اآلن بعد أربع سنوات من قبول الدفعة األولى 
المدنية  الهندسة  طالب  الكلية  في  انتظم  للطالب 
المعلومات  ونظم  الكهربائية  والهندسة  والعمارة 
العام  هذا  بنهاية  هللا  وب��إذن  والمحاسبية  اإلداري��ة 
األوائل  بخريجيها  المجتمع  الكلية  ترفد  األكاديمي 

ونتطلع أن يكونوا إضافة نوعية متميزة.
العدد ونحن في نهايات الفصل  • تجدون في هذا 
الدراسي األول للعام األكاديمي 2017 - 2018م أخبار 
الصيفية  وأنشطتها  واالجتماعية  األكاديمية  الكلية 
في  الكلية  حققتها  التي  الرائعة  اإلن��ج��ازات  وتزينه 
منافسات الطالب في األنشطة الصيفية التي نظمتها 
المشاركات  م��ن  ذل��ك  وغير  العالي  التعليم  وزارة 
وفي  نلتقي  والتميز  الرقي  درب  وعلى  والمنوعات 

حفظ هللا ورعايته.

4
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خاطرةتزكية النفوس

العباد  حمد  العاملني  رب  هلل  احلمد 

ال�شاكرين حمدا كثريا يوايف نعمه ويكافئ 

حممد  �سيدنا  على  �سلي  اللهم  مزيده، 

�سالة تر�سينا بها رو�سته ور�ساه وعلى اآله 

اأبواب  لنا  و�سحبه ومن وااله �سالة تفتح 

اخلري والتي�سري وتغلق بها عنا اأبواب ال�سر 

والتع�سري وتكون لنا وليًا ونا�سرًا اأنت ولينا 

وموالنا فنعم املوىل ونعم الن�سري.

اأروع احلكم  اأقدم لكم  اأن  اأحب  اإخوتي 

اجلميل  بتاأثريها  القلوب  مت�س  التي 

القلب  يحتاجه  ما  فهي  العطائية،  وهي احلكم  اأال  للنفو�س  وتزكيتها 

للحياة والنف�س لل�سمو، فباهلل ن�ستعني وعليه التوكل.

الحكمة
ليأسك  موجبًا  الدعاء  اإللحاح يف  مع  العطاء  تأخر  أمد  يكن  )ال 
أنت  تختاره  فيما  ال  لك  يختاره  فيما  االستحابة  لك  ضمن  فهو 
لنفسك وفب الوقت الذي يريده لك ال يف الوقت الذي تريده أنت 

لنفسك(.
شرح الحكمة

ما هو الدعاء؟ وما الفرق بينه وبني الطلب؟

الطلب هو و�سف اللفظ بنطق به الطالب اأما الدعاء فهو حالة نف�سية 

تعرتي الطالب في�سمى طلب دعاء - وتتحقق هذه احلالة النف�سية ب�سيئني: 

اأواًل يقظة القلب وامل�ساعر وذلك باظهار مظاهر التذلل واالنك�سار فالدعاء 

يجب اأن يفهم انه لي�س بطق�س ديني ميار�س ب�سكل اعتيادي، واإمنا يجب 

اإظهار م�ساعر االفتقار اإىل اهلل عز وجل وهذا هو املق�سود

و لي�ست العربة بحفظ ورقات من »االأدعية امل�ستجابة« و�سردها، فان مل 

ي�ستجب له اأبدى العتاب لقوله انه دعا ومل ي�ستجيب اهلل له وقد قال رب 

العزة »وقال ربكم ادعوين ا�ستجب لكم«

ن�سوحة  تكون  اأن  اإىل  املعا�سي  من  توبة  وهي   : اهلل  اإىل  التوبة  ثانيا: 

متجددة يقدمها �سفيعا بني يدي دعائه ولن�سرب يف ذلك مثال وهلل املثل 

االعلي.

تخيل نف�سك اأمام مديرك يف العمل، وطلبت منه عالوة اأو اإذنا باخلروج 

اأو �سيئا يف هذا القبيل ، مع انه يعلم متاما انك ال تقوم بعملك على الوجه 

االأف�سل وتغ�س فيه وتاأتي متاأخرا اإىل عملك 

فهل ي�ستجيب لطلبك؟

لكن ما معني اال�ستجابة؟

بالو�سيلة  ولي�س  للهدف  تكون  اال�ستجابة 

اهلل  ابن عطاء  قال  كما  اأو  اأنت  تراها  التي 

ال  لك  يختاره  فيما  االإجابة  لك  »فهو �سمن 

فيما تختاره اأنت لنف�سك«.

فاهلل هو عامل الغيبة وال�سهادة عامل بغيب 

ال�سموات واالأر�س ويعلم مكمن اخلري ، فقد 

يكون ما طلبته واأن ظننت به اخلري، يحمل 

تكرهوا  اأن  »وع�سي  تعايل  قال  بالعباد،  روؤوف  واهلل  ال�سر  كل  طياته  يف 

اأن حتبوا �سيئا وهو �سر لكم واهلل يعلم وانتم  �سيئا وهو خري لكم وع�سى 

ال تعلمون«.

اهلل  يدعو  فيما  فقط  اخلري  يظن  حني  االأول  االإن�سان  خطا  هو  وهذا 

باحلرف،اأما اخلطاأ الثاين يف الدعاء هو اال�ستعجال فيه ومرد هذا اخلطاأ 

اإننا نعتقد اأن الدعاء هو اأ�سال و�سيلة ولي�ست غاية.

واالأ�سل يف االأمر اأن يبقي هذا التذلل واالنك�سار يف الدعاء مظهرا دائما 

مالزما لنا جندد به عبودتنا هلل عز وجل،وهنا قد ي�سال ال�سائل: ما معني 

قوله تعاىل »وقال ربكم ادعوين ا�ستجب لكم« واجلواب اأن كلمة »ادعوين« 

هو اأمر مطلق غري مرتبط بحالة معينة، بل هي حالة دائمة رخاء اأو �سدة 

منه  وكرم  تف�سل من اهلل  اإمنا هي  االإجابة  اأما  ب�سرط،  ولي�ست مرتبطة 

ولي�ست ثمنا لدعاء العبد.

وهذا معني قوله �سلي اهلل عليه و�سلم »ي�ستجاب الحدكم ما مل يعجل، 

يقول قد دعوت فلم ي�ستجب يل« رواة ال�سيخان و ابو داووؤد والرتمذي وابن 

ماجة.

ولعل ذلك من حكمة هلل عز وجل اأن يتاأخر يف اال�ستجابة للطف منه بك 

اأيها ال�سائل اأو حمبة ل�سوتك حني تناجيه ولذلك ال ت�ستعجل ودع االأمر كله 

هلل واهلل روؤوف بالعباد.

بقلم / حممد اأحمد عيا�س
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اأزهري  اأمين  الطالب  قدمها  الذكر احلكيم  اآيات من  بتالوة  بداأ احلفل 

الطالب  م�سرف  طه  حممد  �سمر  االأ�ستاذة  كلمة  تالها  مدنية  اأوىل  من 

ترحيبًا بالطالب اجلدد وال�سيوف، والقي الطالب مازن حامد االأمني كلمة 

ب�سرورة  ن�سيحة  لهم  وقدم  الطالب  اإخوانه  عن  نيابة  بالطالب  ترحيب 

االجتهاد لتحقيق النجاحات واأ�ساد بالكادر االأكادميي لكلية احلكمة والبيئة 

االجتماعية داخل الكلية تاله الدكتور عبداهلل خوجلي رئي�س ق�سم الهند�سة 

املدنية حيث رحب يف كلمته نيابة اإدارة الكلية بالطالب اجلدد متمنيا لهم 

ال�سماين  عمر  الربوف�سري  تف�سل  بعده  من  بالكلية،  موفقة  درا�سية  فرتة 

ال�سيخ اإبراهيم عميد الكلية بكلمته الأبنائه الطالب مرحبا يف بداية حديثة 

بال�سادة ال�سيوف الدكتور حممد اإ�سماعيل نائب مدير اإدارة التعليم االأهلي 

واالأجنبي والربوف�سري عثمان �سريف رئي�س جمل�س اأمناء كلية احلكمة للعلوم 

يف  اجلدد  الطالب  باأبنائه  ومرحبا  الكلية  ممثلي  وال�سادة  والتكنولوجيا 

كلية احلكمة وم�سيدا مبناهج الكلية وكادرها االأكادميي وحث الطالب على 

اجلدية واالجتهاد كما اأ�ساد �سيادته ب�سرورة االهتمام باالأن�سطة الال �سفية 

وحث الطالب على �سرورة امل�ساركة يف املجاالت املختلفة كما اأ�ساد باجنازات 

على  الطالب  وحث  اخلام�س  الطالبي  االإبداع  مهرجان  يف  املا�سي  العام 

كلية الحكمة تحتفل باستقبال الطالب الجدد

عميد الكلية يحث الطالب على التسلح 
بالعلم والثقة في النفس

مبنا�سبة بدء العام الدرا�سي اجلديد 2017 - 2018 اأقامت اإدارة �سوؤون الطالب حفاًل ال�ستقبال الطالب اجلدد والذي 

حتر�س اإدارة الكلية  على تنظيمه �سنويًا، اإميانًا منها باأهمية التعارف والتقارب بني اأبنائها الطالب واأ�سرة الكلية وجاء احلفل 

حتت رعاية الربوف�سري عمر ال�سمانى ال�سيخ اإبراهيم عميد الكلية وبت�سريف ال�سيد حممد اإ�سماعيل نائب مدير اإدارة التعليم 

االأهلي واالأجنبي  وعدد من املوؤ�س�سني من بينهم دكتور مدثر �سليمان ، بروف�سري عثمان �سريف، بروف�سري كمال الهادي،  دكتور 

الفاحت حممد علي، دكتور حممد اأحمد عثمان، دكتور الطيب اأون�سة، دكتور االأمني احل�سني، دكتور عبد اهلل خوجلي،  دكتور 

عبداهلل �سقدي، االأ�ستاذ نزار عمر ح�سن واملهند�س عمار الفاحت.
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االإبداع واكت�ساف املواهب ومتنى يف ختام كلمته حياة درا�سية 

�سعيدة للطالب وعام درا�سي �سعيد للجميع،تلته كلمة الدكتور 

واالأجنبي  االأهلي  التعليم  اإدارة  مدير  نائب  اإ�سماعيل  حممد 

والذي اأ�ساد مبوؤ�س�سي الكلية وموجها الطالب اإىل دورهم يف 

االإبداع والتميز واالبتكار يف جماالتهم الدرا�سية وان يكونوا 

على القدر الكايف من امل�سئولية جتاه اأ�سرهم وذويهم.

وبداأت فعاليات احلفل بفقرة �سعرية قدمها الطالب معاوية 

الطالب  قدم  ثم  مدنية  هند�سة  الثالث  امل�ستوى  من  االأمني 

داين ال�سر امل�ستوى الثالث هند�سة عمارة ون�سيبه البا�سا اأوىل 

اإعجاب احلا�سرين،  نال  نظم معلومات عر�سا م�سرحيا 

فرقة  بعدها  قدم  ريا�سية  كاراتيه  فقرة  تلته 

كوميديا  عر�سا  الكوميديا  ترياب 

رائعا ا�ستحوذ على اإعجاب 

 ، ين �سر حلا ا

فقرة  تلته 

من  غنائية 

الطالبة  تقدمي 

عبداهلل  عمر  هوله 

احلفل  واختتم   ،

بعر�س غنائي رائع قدمه 

الياأ�س  جمدي  الطالب 

من  املغربي«  »جمدي  اإدري�س 

امل�ستوى الثالث هند�سة مدنية.

نائب 

مدير إدارة 

التعليم األهلي واألجنبي 

يشيد بكلية

 الحكمة
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فكرة املهرجان:

الريا�سية  والثقافية  العلمية  اجلامعات  )دورة  الطالبي  االإبداع  مهرجان  يقام 

ثقافيًا،  حراكًا  �سمان  يتم  حتى  عليه  متفق  حمدد،  جدول  عرب  �سنويًا  اخلام�سة( 

مناخ  والإيجاد  ال�سريفة  املناف�سة  روح  لتعزيز  اجلامعات  طالب  بني  وفنيًا  ريا�سيًا 

يعترب  كما  الطالب،  اأبنائنا  بني  الوطنية  الروح  واإر�ساء  واملحبة  االإخاء  يوفر  �سالح 

املهرجان فر�سة الإبراز قدرات الطالب لتتمكن من تطويرها واملناف�سة بها بني طالب 

اجلامعات االإقليمية والعاملية ل�سمان ربط اجلامعات ال�سودانية بالعامل اخلارجي.

كلية الحكمة تحقق نتائج مشرفة في مهرجان 
اإلبداع الطالبي الخامس

نالت كأس الجمهور المثالي بجدارة واستحقاق

ملف العدد
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عن املهرجان 

املواهب  واإظهار  التناف�س  فر�سة  الطالبي  االإبداع  مهرجان  يتيح 

القدم  كرة  اأبرزها،  املنا�سط   من  عدد  يف  والطالبات   الطالب  بني 

امل�ساركات  بجانب  وال�سطرجن  والبلياردو  الطاولة  وتن�س  وال�سباحة 

العلمية امل�ساركات العلمية واالبتكارات واملعار�س وا�ستعرا�س الكتب، 

والق�سة  احلديث  الغناء  اأبرزها  الثقافية  امل�ساركات  اإىل  اإ�سافة 

الق�سرية والت�سوير الفوتوغرايف والقراآن الكرمي واملعار�س، كما انه 

للرتفيه  وقتا  لهم  ويتيح  امل�ستمرة  الدرا�سة  اأجواء  الطالب من  يخرج 

وممار�سة هواياتهم املف�سلة.

ال�سيد مدير االدارة العامة ل�سئون الطالب دكتور حممد اأحمد التجاين 

االبداع  ملهرجان  العلمية  املناف�سات  �سمن  احلكمة  كلية  معر�س  يزور 

الطالبي اخلام�س.
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مشاركات  كلية الحكمة في منافسات مهرجان
 االبداع الطالبي الخامس



الكلية حتقق مراكز م�سرفة يف املناف�سات

والتكنولوجيا  للعلوم  احلكمة  كلية  حققت 

الطالبي  االإبداع  مهرجان  يف  م�سرفة  مراكز 

الثالث  املركز  على  الكلية  وح�سلت  اخلام�س 

املركز الثالث يف مناف�سات كرة القدم، املركز 

تن�س  يف  الثالث  املركز  ال�سباحة،  يف  الثالث 

البلياردو  يف  اأي�سًا  الثالث  واملركز  الطاولة 

العلمية  للم�ساركات  باالإ�سافة   .. وال�سطرجن 

املنظمة  اللجنة  ثقة  على  الكلية  وح�سلت 

املقدمة  الكاأ�س  على  وح�سلت  للمهرجان 

الكلية  طالب  �سكل  املثايل،حيث  للجمهور 

واظهروا  امل�ساركات  كل  يف  انيقا  ح�سورا 

روحا ريا�سية عند الن�سر والهزمية و�سجعوا 

بجدارة  اللقب  لينالوا  تع�سب  دون  ممثليهم 

مهرجان  فاكهة  بذلك  فكانوا  وا�ستحقاق 

االبداع الطالب اخلام�س.

ملف العدد
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 أخبار الحكمة
كلية الحكمة تقيم حفل لتكريم الطالب الفائزين 
والمشاركين في مهرجان االبداع الطالبي الخامس
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طالب المستوى 
الثالث هندسة مدنية 

، هندسة عمارة 
وهندسة كهرباء 

ينهون عملي التدريب 
األساسي )ورش(  بكلية 

هندسة المياه والبيئة 
جامعة السودان للعلوم 

والتكنولوجيا
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طالب هندسة عمارة والهندسة 

المدنية في المصنع التركي 

لحديد التسليح

واملدنية  العمارة  هند�سة  ق�سم  طالب  �سجل 

الت�سليح  حلديد  الرتكى  للم�سنع  علمية  زيارة 

الت�سليح املنطقة ال�سناعية جنوب وب�سحبتهم 

ق�سم  رئي�س  عثمان  حممد  �سالح  دكتور 

خطوات  كل  فيها  ووقفوا  العمارة  هند�سة 

احل�سول  بجانب  احلديد،  واإنتاج  الت�سنيع 

على اإفادات عدد من املهند�سني امل�سرفني 

على  ميدانيا  والوقوف  امل�سنع  على 

اأبدى  امل�سنع،وقد  داخل  يتم  ما 

التي  للفائدة  �سعادتهم  الطالب 

وتقدموا  الزيارة   من  جنوها 

ب�سكرهم الإدارة امل�سنع الرتكي 

واأبدوا رغبتهم بت�سجيل زيارات 

اأخرى.
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مدنية  هندسة  الرابع  المستوى  طالب 
ينهون عملي مادة الهيدروليكا والهندسة 

جامعة  والبيئة  المياه  هندسة  بكلية  البيئية 
السودان للعلوم والتكنولوجيا 

طالب المستوى الثالث هندسة مدنية ينهون عملي مادة ميكانيكا الموائع بمعمل الموائع 
كلية هندسة المياه والبيئة جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا 



طالب هندسة مدنية
 في موقع الكلية الجديد

قام عدد من طالب المستوى الرابع هندسة مدنية بزيارة ميدانية لموقع الكلية الجديد بالرميلة 
ووقفوا على حجم العمل الذي تم في المنشات واطلعوا على مراحل الحفر واستخراج عينات 
التربة بالمبني والتقوا بالمهندسين المشرفين على العمل عن المشروع وحصلوا على إفادات 

هامة حول مراحل الحفر واستخراج العينات. 
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�سمن برامج التدريب االأ�سا�سي 

اأقامت الكلية  للمجل�س الهند�سي 

بكلية  امل�ساحة  عملي  برنامج 

فيه  تعرف  والبيئة  املياه  هند�سة 

امل�ساحة  اأجهزة  على  الطالب 

واإ�ستخدام  املختلفة  االأر�سية 

.GPS نظام  الـ

طالب المستوى الثالث 
والرابع هندسة مدنية 

ينهون عملي معسكر 
المساحة بكلية هندسة 

المياه والبيئة جامعة 
السودان للعلوم 

والتكنولوجيا
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حر�ست االإدارة العامة ل�سئون الطالب بوزارة التعليم العايل والبحث 

الثقافية  العلمية  اجلامعات  دورة  اإقامة  على  عام  كل  كعادتها  العلمي 

هذا  احلكمة  كلية  �ساركت  وكعادتها   ،٢٠١٨ ال�ساد�سة  الريا�سية 

يوم  به  املنا�سط  افتتاح  فعاليات  تنطلق  والتي  )اأ(  القطاع  يف  العام 

بينها  من  وجامعة  كلية   ٢٨ �سمن  احلياة  بكلية  ٢٠١٨/١٢/٣٠م 

القراآن  جامعة  كرري،  جامعة  بحري،  جامعة  اخلرطوم،  )جامعة 

كلية  احلياة،  كلية  الوطنية،  اجلامعة  �سينا،  ابن  جامعة  الكرمي، 

القومية  االأكادميية  االأردنية،  الكلية  االأهلية،  بحري  كلية  ال�سفوة، 

اجلامعية  ال�سودان  كلية  العاملية،  ال�سودان  جامعة  اجلمركية،  للعلوم 

للبنات، كلية النبالء، كلية �سرق النيل، كلية نبتة(. وت�سارك الكلية هذا 

ا�ستعرا�س  املعا�سرة،  املجتمعية  الق�سايا  العلمية،  املناف�سات  يف  العام 

الكتب، االبتكارات العلمية، العلوم التطبيقية، النمذجة واملحاكاة(. 

كما ت�سارك يف املجاالت الثقافية:

الغناء احلديث، القراآن الكرمي، ال�سعر العامي، تقدمي الربامج، الت�سوير الفوتوغرايف 

والفيلم الق�سري.

واأخريًا  ولي�س اآخرًا املناف�سات الريا�سية:

كرة القدم، ال�سباحة، تن�س الطاولة، البلياردو، ال�سطرجن واألعاب القوى.

استعدادات كلية الحكمة 
لدورة الجامعات العلمية 

الثقافية والرياضية 
السادسة ٢٠١٨م

رياضة



كلية الحكمة تشارك في معرض 
المدارس البريطانية

يف اإطار اإهتمام املدار�س الربيطانية مل�ساعدة الطالب يف التخطيط 

يف  �سخ�سياتهم  مع  ويتوافق  ينا�سبهم  ما  واختيار  مل�ستقبلهم  امل�سبق 

الدرا�سة والعمل ونظرًا للحوجة امللحة  لتمليك طالب املدار�س الثانوية 

املعلومات الكاملة عن اجلامعات وطرق التقدمي و�سروط القبول اأقامت 

املدار�س الربيطانية معر�سًا للجامعات والكليات مبعر�س اخلرطوم الدويل 

وقد �ساركت كلية احلكمة مبعر�سها وكانت م�ساركة متميزة.
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أفراح الحكمة

للطلبة  وال�سداد  التوفيق  الكلية  اإدارة  وتتمني 

كافاأت  كما  النجاحات،  من  ومزيدا  املتفوقني 

من   ٪٥٠ بتخفي�س  الطالب  الكلية  اإدارة 

 -  ٢٠١٧ الدرا�سي  للعام  الدرا�سية  الر�سوم 

٢٠١٨ ت�سجيعًا لهم ملوا�سلة املزيد من النجاح.

تتقدم اإدارة كلية بالتهاين احلارة للطالب املتفوقني يف تخ�س�ساتهم والذين اأحرزوا درجة االإمتياز 

يف امتحانات العام الدرا�سي ٢٠١٦- ٢٠١٧ وهم:

رامي علي
 أحمد محمد

المستوى الثاني 
الهندسة المدنية

معدل سنوى
٣٫٢٣ 

هيام عادل عبد 
الماجد

المستوى الثالث 
هندسة العمارة

معدل سنوي
٣٫28 

الطاهر محمد 
الطاهر الخليفة
المستوى األول 

الهندسة المدنية
معدل سنوي

3.33 

علي محمود 
عبدالله

المستوي الثاني 
هندسة العمارة

معدل سنوى
٣٫٣٨ 

سانقو الياس 
مورسيون

المستوى الثالث 
الهندسة المدنية

معدل سنوي
٣٫٢٣ 


