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ص���دور الع���دد الثان���ي م���ن مجلتك���م )                            ( يتزامن 
مع الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 2018 – 2019 
وال���ذي يعد حافاًل في مختل���ف المجاالت بالكلية حيث تزام���ن مع تخريج أولى 
الدفع���ات بالكلية وب���دأ العمل بالمقر الدائم للكلية. ونح���ن نضع بين يدي قرآنا 
الك���رام العدد الثاني من المجلة ولقد كان للصدى الطيب الذي تركه العدد األول 
أكبر األثر والحافز في أن نكون أشدَّ حرصًا على إصدار عددنا هذا وال يفوتنا أن نكرر 
هن���ا أن هذا الجهد لم يكن لي���رى النور لوال حرص أعضاء هيئ���ة التحرير وعملهم 
الدؤوب على إنجازه ووضعه بين أيادي قرائنا الكرام. وبمناسبة صدور هذا العدد، 
يطيب لهيئة التحرير أن تتقدم بالشكر لكل من أثرى فضاءات هذا العدد سواء 

بالمشاركة البحثية أو التقويمية، أو بإسداء المشورة العلمية.
نحن في هيئة  التحرير نسعى أن تكون المجلة منبرًا وصوتًا لكلية الحكمة 
والمجلة موجودة بنسختين األولى إلكترونية تنشر مباشرة على اإلنترنت 

والثانية ورقية تنشر ورقيًا في موعد صدور النسخة الورقية 
مرت���ان ف���ي الع���ام. كلنا رج���اء أن نحق���ق لقرائنا 

األع���زاء الفائدة والمتعة بما نقدمه لهم من 
مواد متنوعة.

سسمـــــر حمـمــــــد طـــــه

رئيسس التحرير
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هيئة التحرير

رئيس التحرير

سمر محمد طه

هيئة التحرير

محمد مبارك الصادق

عادل صالح الهادي

محمد أزهري بشير

األخراج الفني

عبد العظيم مكين

بالداخل

طالب هندسة العمارة في زيارة لبعض 
المواقع  والمشروعات التعليمية 

والتنموية قيد اإلنشاء بوالية الخروم

18
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نشرة دورية تصدر كل ثالثة أشهر عن كلية الحكمة للعلوم والتكنولوجيا

المعرض العلمي 
األول لمشاريع 
تخرج الهندسة 

المدنية

كلية الحكمة تحصد اربعة كؤوس في 
دورة الجامعات على مستوى القطاع 

وتتأهل للمنافسات القومية
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في هذا العدد
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طالب 
المستوى 
الخامس 
هندسة 

مدنية  في 
زيارة ميدانية 

لمواقع 
مختلفة بوالية 

الخرطوم

طالب كلية 
الحكمة 
يدلون 

بأصواتهم 
إلختيار ممثالً 
للطالب في 

مجلس أمناء 
الكلية  

كلمة العدد
شخصية العدد

في  للطالب  ممثاًل  إلختيار  بأصواتهم  يدلون  الحكمة  كلية  طالب 
مجلس أمناء الكلية  

العلمية  الجامعات  ب��دورة  مبهرة  نتائج  تحقق  الحكمة  كلية 
الثقافية الرياضية السادسة

معرض الطالب محمد عبدالمنعم للتصوير الفوتوغرافي
الرحلة العلمية

ط�الب هندس���ة المعم���ار في زيارة لبعض المواقع  والمشروعات 
التعليمية والتنموية قيد اإلنشاء

العمارة الذكية
طالب المستوى الخامس هندسة مدنية  في زيارة ميدانية لمواقع 

مختلفة بالخرطوم للتعرف على أنواع ومشاكل التربة
المعرض األول لمشاريع تخرج قسم الهندسة المدنية

احمد  الطيب  احمد  دكتور  يكرمون  الخامس  المستوى  ط��الب 
الطيب واالستاذة سمر محمد طه

افراح الحكمة
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مجلة يصدر  م���ن  ال��ث��ان��ي  ال���ع���دد 
في  ح��ام��اًل   )                  (
من  دفعة  أول  تخرج  وه��و  س��ارًا  خبرًا  طياته 
تم  إذ  والتكنولوجيا,  للعلوم  الحكمة  كلية 
بحمد هللا تخرج ستة وثالثون طالبًا من قسم 
قسم  م��ن  ط��الب  وث��الث��ة  المدنية  الهندسة 
والمحاسبية, نهنئ  اإلدارية  المعلومات  نظم 
بالتوفيق  للجميع  وندعو  للمتخرجين  ونبارك 

والسداد.
التعليم  وزارة  إش��راف  تحت  الكلية  تعمل 
ك��وادر  وب��ت��ع��اون  العلمي  وال��ب��ح��ث  ال��ع��ال��ي 
المختلفة  والكليات  الجامعات  من  منتقاة 
للرقي بالكلية إلى مصاف الجامعات والكليات 
ذات المعايير العالية والسمعة الجيدة وذلك 
من أجل تنشئة أجيال همها التطوير, التجديد, 
اإلبداع, وتالفي وتدارك األخطاء من أجل بناء 

سودان جديد.
العميقة  والمعرفة  بالعلم  التسلح  إن 
الوقوف  وعدم  لألمور  والمتجددة  الحقيقية 
العلماء  م��ن  سبقنا  م��م��ن  وص��ل��ن��ا  م��ا  ع��ل��ى 
ومواصلة المسيرة العلمية هو أساس التطور. 
واألجيال القادمة تنتظر إضافة معارف جديدة 

إلستمرارية وتطور الحياة.
ونأمل أن تشكل كلية الحكمة نواة صالحة 
والتميز  والمعرفة  بالعلم  متخصصة  ألجيال 
 , أهاليهم  لوطنهم,  مفخرة  يكونوا  حتى 

أنفسهم وللكلية.

كلمة 

العدد

رئيس قسم نظم املعلومات املحاسبية واإلدارية

أستاذ : 
أبوبكر مكي مدني

بروفسسري اأحمد الطيب اأحمد اإبراهيم
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شخصية العدد

امل�ؤهالت العلمية : 
• 1973 - 1977 دكتوراة يف الهند�سة املدنية 

، جامعة اأدنربة ، اململكة املتحدة 
• 1967 - 1972 بكالريو�س الهند�سية املدنية 

، الدرجة الأويل ، كلية الهند�سة 
ع�سوية اجلمعيات العلمية و املهنية : 

ال�سودانية  الهند�سية  اجلمعية  • زميل 
ال�سوداين  الهند�سي  ، املجل�س  • مهند�س م�ست�سار 

ال�سودانيني  للمهند�سني  العام  احتاد  • رئي�س 
الأمريكية  املدنيني  املهند�سني  جمعية  • ع�سو 

اجل�ائز 
• جائزة جامعة اخلرطوم ـــ كلية العلوم 1967م 
• جائزة اجلمهية الهند�سية ال�سودانية 1972 م 
امللك  ــــ مدينة  الذهبيـــة  املتميز  املقيم  • �ســـهادة 

عبدالعزيز للعلوم و التقنية 1424 م 
التدرج ال�ظيفي والأكادميي 

لإحتـــاد  العـــام  الأمـــني  الأن  حتـــي  ــــــ   2014 •
اجلامعات ال�سودانية 

للمجل�ـــس  العـــام  الأمـــني   2018 ـ-   2013  •
القومي للتعليم التقني والتقاين

لإحتـــاد  العـــام  الأمـــني   2013  -  2012  •
اجلامعات ال�سودانية 

التعليم  بوزارة  دولـــة  2012 وزارة   - 2011 •
العايل و البحث العلمي 

ال�ســـودان  جامعـــة  مديـــر    2011  -  2002 •
للعلوم و الكنولوجيا 

املدنيـــة  الهند�ســـة  ق�ســـم  بروفي�ســـور   1998 •
جامعة ال�سودان للعلوم و التكنولوجيا 

ـــــــ  الهند�ســـة  كليـــة  2001 عميـــد   - 1995 •
جامعة ال�سودان للعلوم والتكنولوجيا 

كليـــة  م�ســـارك  اأ�ســـتاذ   1995 ـــــــ   1994  •
الهند�سة ــ جامعة اخلرطوم 

• 1991 - 1994 نائـــب عميـــد كليـــة العلـــوم 
الهند�سية ــ جامعة اأمدرمان الإ�سالمية 

الهند�ســـة  ق�ســـم  رئي�ـــس   1991  -  1990  •
ـــ جامعـــة اأمدرمان  ـــــ كلية العلوم الهند�ســـيةـ  املدنيـــةـ 

الإ�سالمية 

 1990  -  1989  •
كليـــة  ــــــ  م�ســـارك  اأ�ســـتاذ 

الهند�ســـية ـــــــ جامعة امللك 
�سعود ــ الريا�س 

 1989 - 1979 •
اأ�ســـتاذ م�ســـاعد ـــــــ كليـــة 

الريا�س الهند�ســـة ـــــــ جامعـــة امللـــك �ســـعود ـــ 
بحـــوث  معهـــد  ـــــ  باحـــث    1979  -  1977 •

البناء و الطرق ـــ جامعة اخلرطوم 
ـــــــ معهـــد  • 1972 - 1973 م�ســـاعد باحـــث 

بحوث البناء والطرق ـــ جامعة اخلرطوم 
اخلربة التدريبية 

يف  الدرا�ســـية  املقـــررات  مـــن  العديـــد  • دَر�ـــس 
ميكانيـــكا الهند�ســـة و التحليـــل والت�سميـــم الإن�سائى 
علـــي  الإن�ســـاءات  ونظريـــة  اخلر�سانـــة  وتكنولوجيـــا 
م�ستـــوي البكالريو�ـــس والدرا�ســـات العليـــا يف كل من 
جامعـــة اخلرطـــوم و جامعـــة اأمدرمـــان الإ�سالميـــة  
للعلـــوم  ال�ســـودان  وجامعـــة  �سعـــود  امللـــك  وجامعـــة 

والتكنولوجيا و كلية احلكمة للعلوم والتكنولوجيا
الإ�سراف علي طالب الدراسسات العليا 

الدرا�ســـات  مـــن طلبـــة  العديـــد  • اأ�ســـرف علـــي 
العليـــا يف جمـــالت تكنولوجيـــا اخلر�سانـــة و هند�سة 
الإن�ســـاءات يف كل مـــن جامعـــة امللك �سعـــود و جامعة 

اخلرطوم و جامعة ال�سودان للعلوم والتكنولوجيا 
الإسست�سارات 

• حمكمـــًا رئي�سيًا مل�ساريع البحوث املقدمة ملدينة 
امللـــك عبدالعزيـــز للعلـــوم و التقنية و حمكمـــًا متابعًا 

لعدة م�ساريع اأبحاث ممولة من قبل املدينة 
امل�ست�سارين  جمموعة  �سمن  هند�سيًا  • م�ست�سارًا 
وزارة  و  العمـــراين  التخطيـــط  لـــوزارة  الهند�سيـــة 
ال�سحة بولية اخلرطوم وال�سنـــدوق القومي لرعاية 

الطالب 
الهند�سية  امل�ست�سارين  جمموعة  • موؤ�س�س 

اللجنة الإ�ست�سارية الهند�سية لل�سندوق  • ع�ســـو 
القومي لرعاية الطالب 

ع�س�ية املجالسس واللجان
ال�سوداين  الهند�سي  املجل�س  • رئي�س 

القومي  العديـــد من جلـــان املجل�س  • �ســـارك يف 

للتعليـــم العـــايل و جلـــان وزارة التعليـــم العـــايل منها 
برتفيـــع  اأو�ســـت  التـــي  اللجـــان  املثـــال  �سبيـــل  علـــي 
كليـــات العلـــوم و التقانـــة و اأكادمييـــة اللعلـــوم الطبية 
والتكنولوجيا وكمبيوترمان وكلية ود مدين اإىل جامعة 

الهند�سية  الدرا�سات  جلنة  • رئي�س 
كررى  بجامعة  العلمي  املجل�س  • ع�سو 

العاملية  اأفريقيا  بجامعة  العلمي  املجل�س  • ع�سو 
• الرئي�ـــس الأ�سبـــق لالإحـــاد العـــام للمهند�ســـني 

ال�سودانيني 
للمياه  العامة  الهيئة  اإدارة  �سابق مبجل�س  • ع�سو 
البحـــوث  مركـــز  اإدارة  ملجل�ـــس  �سابـــق  • رئي�ـــس 

والإ�ست�سارات ال�سناعية 
القومية  الهيئـــة  اإدارة  ملجل�س  ال�سابـــق  • الرئ�ـــس 

لالإت�سالت 
�سندي  جامعة  اإدارة  جمل�س  • رئي�س 

• ع�ســـو املجل�ـــس العلمـــي لكليـــة احلكمـــة للعلوم 
والتكنولوجيا 

املن�س�رات العلمية 
اآخرين( مع   ( املوحد  الهند�سي  • املعجم 
الطبع( )حتت  املواد  ميكانيكا  يف  • كتاب 

تكنولوجيا  بحثًا يف جمالت   30 اأكرث من  • ن�سر 
اخلر�سانـــة وهند�سة الإن�ساءات و التعليم الهند�سي يف 
جمالت علميـــة حمكمة و يف موؤمترات عاملية واإقليمية 

و حملية.

أستاذ مادة نظرية اإلنشاءات بقسم الهندسة المدنية 
بكلية الحكمة للعلوم والتكنولوجيا

اأحمد الطيب اأحمد اإبراهيم
للعل�م  احلكمة  كلية  اأمناء  جملسس  • ع�س� 

والتكن�ل�جيا
كلية  ــة  والإداري املالية  اللجنة  ع�س�   •

احلكمة للعل�م والتكن�ل�جيا
احلكمة  كلية  العلمي  املجلسس  ع�س�   •

للعل�م والتكن�ل�جيا
للعل�م  احلكمة  كلية  م�ؤسسسسي  اأحــد   •

والتكن�ل�جيا

بروفسسري اأحمد الطيب اأحمد اإبراهيم



عن الكلية

النتخابات هي العملية الر�سمية لإختيار �سخ�س لتويل  قبول 
اأو رف�س اإقرتاح بوا�سطة الت�سويت. ومن هذا املنطلق وفى جو 
ي�سوده ال�سعور بامل�سئولية ورغبًة من اإدارة كلية احلكمة فى اأن 
يكون للطالب الدور الكبري فى عملية التطور الفكري و العلمي  
بالكلية و لغر�س رفع ال�سعور بالإنتماء و ب�سكل دميقراطي وبناءًا 

علي تكليف من ال�سيد اأ.د/عمر ال�سماين ال�سيخ اإبراهيم عميد 
الكلية بت�سكيل جلنة لإختيار ممثاًل للطالب فى جمل�س اأمناء 
الكلية اجرت �سوؤون الطالب بكلية احلكمة للعلوم والتكنولوجيا 
انتخاباتها فى يناير املا�سي لإختيار ممثاًل للطالب يف جمل�س 
اأمناء الكلية حيث مت فتح باب الرت�سيح ملدة ا�سبوع مت خاللها 
تلقي �ستة طلبات للرت�سيح وفقًا لالئحة اختيار ممثل الطالب  
النهائية  القوائم  ن�سر  ومت  التذكية  قوائم  اإيل  بالإ�سافة 
فتح  مت  الإنتخابات  يوم  وفى   . الطعون  باب  وفتح  للمر�سحني 
اأع�ساء  بح�سور  و  �سباحًا  الثامنة  ال�ساعة  عند  الإقرتاع  باب 
الثالثة  ال�ساعة  الت�سويت  باب  غلق  ومت  الإنتخابات  جلنة 
ع�سرًا و مت فرز الأ�سوات فى ح�سور اأع�ساء اللجنة بالإ�سافة 
مبا�سرًة  النتيجة  ون�سر  اإعالن  بعدها  مت  املر�سحني   للطالب 
من  الطاهر  اأحمد  الطاهر  الطالب  انتخاب  النتيجة  وكانت 
ق�سم الهند�سة املدنية امل�ستوي الثاين كممثل عن طالب الكلية 

مبحل�س الأمناء متمنيني له دوام التوفيق والنجاح .

طالب كلية احلكمة يدل�ن باأ�س�اتهم لإختيار ممثاًل 
للطالب يف جملسس اأمناء الكلية

6
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الطالب املر�سحني لع�س�ية ممثل الطالب
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امل�ستوي  عثمان  �سالح  اأحمد  الطالب  فاز  العلمية  املناف�سات  �سمن 
الق�سايا  فى  الأول  باملركز  واإداريـــة  حما�سبية  معلومات  نظم  الأول 
ناق�س  التي  الفكرية(  ال�سباب  )ثــورة  بحثه  عن  املعا�سرة  املجتمعية 
فاز  كما  القومية،  للمناف�سات  تاأهل  و  املعا�سرة  ال�سباب  ق�سايا  فيها 
الطالب حممد مبارك ال�سادق امل�ستوي الثالث هند�سة مدنية باملركز 
الأول فى ا�ستعرا�س الكتب عن كتابه ) اإىل متى والبع�س ٌيخدع؟( فى 
امل�ستوي  عيا�س  احمد  حممد  الطالب  قدم  واملحاكاة  النمذجة  جمال 
اخلام�س هند�سة مدنية و�سعدالدين عبداملنعم امل�ستوي الرابع هند�سة 
مدنية منوذج قاما بت�سنيعه حتت اإ�سراف د. عبداهلل حممد طه �سقدي 

والأ�ستاذة �سمر حممد طه اأ�ساتذة مادة الهيدروليكا التطبيقية لتجربة 
القطاع  م�ستوي  على  الأول  املركز  وحققا  الهيدروليكية  القفزة 

كما   . القومي  امل�ستوي  للمناف�سات علي  الطالب  تاأهل  وبذلك 
اإبراهيم  احمد  وهالة  علي  حممد  البدوي  الطالب  �سارك 

كما  التطبيقية.  العلوم  ببحث علمي فى جمال  بامل�ساركة 
�سارك الطالب مزمل فتحي يف الإبتكارات العلمية.

الطالب  احـــرز  الثقافية  املناف�سات  امل�ستوي  علي 
م�ساركات  فى  الــرابــع  املركز  �سالح  حممد  اإ�سماعيل 
جمدي  الطالب  و�ــســارك  كاماًل  الكرمي  الــقــراآن  حفظ 

كلية الحكمة تحصد الكؤوس 
بدورة الجامعات العلمية الثقافية الرياضية السادسة 

وتتأهل للمنافسات القومية
انطلقت و حتت اإ�سراف وزارة التعليم العايل والبحث العلمي دورة اجلامعات العلمية الثقافية الريا�سية ال�ساد�سة 2018  حتت �سعار 
الطالب اأمل امل�ستقبل برعاية رئا�سة اجلمهورية وخماطبة الوزيرة دكتورة �سمية اأبو ك�سوة .كان لكلية احلكمة م�ساركاتها املتميزة فى 
املجالت العلمية والثقافية والريا�سية  �سمن مناف�سات قطاع اخلرطوم )اأ( والذى ي�سم )جامعة اخلرطوم ، جامعة بحرى ، اجلامعة 
الوطنية ، جامعة الزعيم الأزهري، كلية اخلرطوم للعلوم والتقانة ، كلية اجلريف �سرق التقنية ، جامعة كرري ، جامعة القراآن الكرمي 
، جامعة ابن �سيناء، جامعة ال�سودان العاملية ، كلية ال�سودان اجلامعية للبنات ، كلية ال�سفوة ، كلية نبتة ، الأكادميية القومية للعلوم 

اجلمركية  ، كلية بانقا ، كلية احلياة ، كلية النبالء ، كلية بحري الأهلية ، كلية �سرق النيل ، الكلية الأردنية(.



ــوى  ــت ــس املـــغـــربـــي املــ�
فى  مدنية   هند�سة  الثالث 

مناف�سات الغناء احلديث كما �سارك الطالب 
اأحمد �سالح من ق�سم نظم املعلومات بامل�ساركة فى مناف�سات 

فى  بامل�ساركة  الأمــني  حممد  معاوية  والطالب  الربامج  تقدمي 
مناف�سات ال�سعر العامي. 

حممد  الطالب  احــرز  الفوتغرايف  الت�سوير  م�سابقة  �سمن 
عبداملنعم املركز الأول فى م�سابقة الت�سوير الفوتغرايف وتاأهل 

بذلك للمناف�سات القومية.
�سمن مباريات كرة القدم لعب منتخب احلكمة لكرة القدم 
الطالب  �سارك  كما  بحري  جامعة  اأمام  وخ�سر  مباريات  ثالثة 
ق�سي احمد امل�سطفى يف مناف�سات ا�ستخراج والطالب رامي ... 
وفاروق عمر خيارة يف مناف�سات ال�سباحة والطالب احمد �سمري 
احمد يف مناف�سات ال�سباحة وتن�س الطاولة والطالب ال�سديق 
ق�سم  �سارك طالب  كما  البلياردو.  مناف�سات  الزين يف  اأحمد 

وحتت  م�ستوياته  بجميع  العمارة  هند�سة 
ا�سراف الأ�ستاذة يا�سمني عثمان �سقدي 
بالتجهيز والإعداد ملعر�س كلية احلكمة 
العلمية  ــار�ــس  ــع امل مــنــافــ�ــســات  �ــســمــن 
كلية  فيها  حققت  والتي 
املركز  احلكمة 

الثاين.
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حفل افتتاح املناف�سات بالقطاع

مناف�سات ال�سعر العامي

مناف�سات النمذجة واملحاكاة

مناف�سات ا�ستعرا�ض الكتب

مناف�سات القراآن الكرمي

جوائز النمذجة واملحاكاة

مناف�سات النمذجة واملحاكاة

مناف�سات تقدمي الربامج

جوائز الق�سايا املجتمعية املعا�رصة
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معر�س الطالب حممد عبداملنعم للت�س�ير الف�ت�غرايف  �سمن 
املنافسسات الق�مية على مسست�ى اجلامعات السس�دانية

على امل�ستوى القومي فاز معر�س الطالب حممد عبد املنعم للت�سوير الفوتوغرايف باملركز الأول على م�ستوى اجلامعات ال�سودانية 
وقدمت اإدارة الكلية يف حفل ختام املناف�سات الثقافية باملدينة الريا�سية بجامعة ال�سودان وبح�سور ال�سيدة وزيرة الرتبية والتعليم 
يو�سف  الدكتور  اي�سًا  املعر�س  و�سرف  لرئي�س اجلمهورية  الثاين  النائب  وال�سيد ح�سبو حممد عبدالرحمن  العلمي  والبحث  العايل 
عبدالرحيم، كما مت تقدمي معر�س يف  اليوم اخلتامي للمناف�سات بقاعة ال�سداقة بح�سور النائب لرئي�س اجلمهورية بكري ح�سن 

�سالح والدكتورة �سمية اأبو ك�سوة وقيادات وزارة التعليم العايل والبحث العلمي.



ملف العدد

التعليمية  العملية  يتجزاأ من  ل  الدرا�سة هي جزء  الطالب خارج جدران حجرات  بها  يقوم  اأن كل جولة  فيه  �سك  مما ل 
والهدف من الرحالت العلمية هو التطبيق العملى للمعلومات النظرية التى يتلقاها الطالب داخل قاعات الدرا�سة وتاأهلهم 

اأكادمييًا وتعرفهم باأبرز امل�ساريع التنموية املوجودة بال�سودان .
قامت كلية احلكمة للعلوم والتكنولوجيا �سمن مادة املن�ساآت الهيدروليكية رحلة علمية مل�سورع كنانة الزراعي ، خزان �سنار 
، م�سروع اجلزيرة و�سد مروي وتهدف اإىلتوعية الطالب باملن�ساآت املائية املوجودة بال�سودان وزيادة ذخريتهم من املعلومات 
عن من�ساآت الرى واخلزانات وال�سدود بالإ�سافة اإىل توطيد العالقة بني طالب الدفعة الواحدة، وتوطيد روح الفريق واجلماعة 

بينهم والتعرف على املناطق التاريخية والأثرية بال�سودان.

مت التحرك  من اأمام مبني كلية احلكمة للعلوم والتكنولوجيا وحتت 
املن�ساآت  مادة  اأ�ستاذ  احل�سن  اأحمد  الطيب  اأحمد  الدكتور  اإ�سراف  
الهيدروليكية والأ�ستاذة �سمر حممد طه مهدى من�سق ق�سم الهند�سة 
املدنية ا�ستمرت الرحلة مدة ثالثة اأيام يف اليوم الأول مت التوجه اإيل 
مدينة ربك حا�سرة ولية النيل الأبي�س اإىل املحطة الأوىل يف الرحلة 
ربك  مدينة  من  كيلومرت   21 حوايل  يبعد  الذي  كنانة  م�سروع  وهي 
مرورًا  بامل�سروع  والهدارات  والبيارات  الرى  من�ساآت  على  للتعرف 

مب�سروع �سند�س الزراعى. 

�سنار  مدينة  وهي  للرحلة  الثانية  املحطة  اإىل  ع�سرًا  التوجه  مت 
اإدارة خزان �سنار، كان فى ا�ستقبال الطالب املهند�س  اإىل   حتديدا 
تقدمي  ومت  اجلليل  عبد  املنعم  عبد  واملهند�س  اهلل  عبد  اأدم  رم�سان 
حما�سرة للطالب عن ال�سدود واأهميتها  قدما خاللها  نبذة تعريفية 
ثم مت  ومن  وم�سروع اجلزيرة   اأولياء  ، خزان جبل  �سنار  عن خزان 
التوجه اإىل خزان �سنار وترعتي اجلزيرة واملناقل للتعرف علي بوابات 
ال�سد وعددها و مت التعرف على كيفية قراءة منا�سيب املياه  و طرق  
الري يف م�سروع اجلزيرة وفرتة التخزين . بالإ�سافة اإىل زيارة ملحطة 

للمنشـآت المائيــة

12

طالب المستوى الخامس هندسة مدنية
بالســـودان  في زيــارة        



اأم دباكر لتوليد الكهرباء.
على  التعرف  بعد 
التوجه  مت  �سنار  خزان 
والتي  الثالثة   اإىل املحطة 
كيلو   108 حواىل  تبعد 
مرت من مدينة �سنار  وهي 
مبدينة   مرورا  بيكة  قرية 
القنطرة  لروؤية  مدين  ود 
)من�ساأة مائية( وم�ساهدة 
على  والتعرف  الهدارات 
البوابات  وكذلك  اأنواعها 
عملها  وطريقة  واأنواعها 
اإيل  التوجه   ثم مت  ، ومن 
للمبيت  اخلرطوم  مدينة 
اإىل  التحرك  ثم  فيها 
)مدينة  الرابعة  الوجهة 

مروى (.
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)مدينة  الرابعة  الوجهة  اإىل  التحرك  مت 
الثالث ومت زيارة  مدينة  اليوم  مروى ( يف 
الربكل والتوقف فيها والتعرف على املناطق 
الأثرية ثم مت التوجه اإيل �سد مروي ومن ثم 
مت عمل حما�سرة تو�سيحية قدمها املهند�س 
والتوربينات  مروي  �سد  عن  الطيب  عمر 
والطاقة الإنتاجية للكهرباء به ومتت زيارة 
البوابات وكل التفا�سيل اخلا�سة بال�سد. مت  
العودة يف اليوم الثالث  اإىل مدينة اخلرطوم 
الأهرامات  وزيارة  نوري  مبدينة  مرورا 

الأثرية بها .
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احلكمة  بكلية  العمارة  هند�سة  ق�سم  نظم 
الزيارات  من  جمموعة  والتكنولوجيا  للعلوم 
ــع  ــواق ــطــالب الــقــ�ــســم لــبــعــ�ــس امل الــعــلــمــيــة ل
الأول  الــدرا�ــســى  الف�سل  خــالل  باخلرطوم 
وقد   2018-2017 الدرا�سي  العام  من 
رافق الطالب نفر من  اأع�ساء هيئة التدري�س 
�سقدي  عثمان  يا�سمني  الأ�ستاذة  يف  متمثلة 
اأحمد  من�سق ق�سم هند�سة العمارة والأ�ستاذ 
اأو�سح  وقد  اإبراهيم،  حممد  والأ�ستاذ  عمر 
اأن  الق�سم   رئي�س  عثمان  حممود  �سالح  د/ 
يرافقهم ثالثة  العمارة  15 طالبًا من ق�سم 
باإجراء  قاموا  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  من 
املــواقــع   لبع�س  وزيـــارة  ميدانية،  ــات  ــس درا�
وامل�سروعات التعليمية والتنموية قيد الإن�ساء 
ومعريف  ثقايف  توا�سل  عالقات  بناء  بغر�س 
واملهنية  والثقافية  الأكــادميــيــة  اجلهات  مع 
هذه  اأن  عثمان  حمــمــود  د.�ــســالح  ــح  واأو�ــس
الزيارة هدفت اإىل اعتماد الزيارات امليدانية 
للتجارب العمرانية الناجحة يف جمال هند�سة 
التح�سيل  يف  اأ�سا�سية  كمنهجية  الــعــمــارة  
الأكادميي لطالب الكلية، واأن  زيارة املواقع 
�سمن  الت�سميمية  للم�ساريع  املخ�س�سة 

مقرر الت�سميم املعماري من اأهم املتطلبات 
عليها  التعرف  الطالب  على   ي�ستوجب  التي 
التعليم   تاأثري على خمرجات  من  لذلك  ملا   ،
جتارب  على  قرب  عن  والطــالع   ، املعماري 
لهم  الذين  املعماريني  املهند�سني  من  عــدد 

ممار�سات مهنية على اأر�س الواقع. 
اجلديدة   القاعات  زيارة  الزيارات  �سملت 
ملباين الرباط للتعرف على م�ستوى ت�سميم 

املياه وال�سرف ال�سحي  اإمداد  اأنظمة 
والتكييف  الكهرباء  اإمداد  واأنظمة 

ـــاء احلـــريـــق بــالإ�ــســافــة  واإطـــف
ال�سوت  تــوزيــع  انــظــمــة  اإىل 

الت�سطيبات  على  والتعرف 
املــ�ــســتــخــدمــة يف املــبــنــى . 
وكـــانـــت الــــزيــــارة بــرفــقــة 
عثمان  يا�سمني  الأ�ستاذة 
�سركة   بالتن�سيق  حمــمــد 

�سوهاج الإ�ست�سارية.
بزيارة  الطالب  اي�سا  قام 

باحلي  الــفــيــالت  مــن  ملجموعة 
الت�سطيبات  على  للتعرف  الــراقــى 

والأنــظــمــة الإنــ�ــســائــيــة  وجمــمــع الـــرواد 

وم�ستوى  اخلــدمــات  على  للتعرف  ال�سكني  
املعماري  الت�سميم  مــادة  �سمن  التخطيط 
�سمن  معبد  ام  مدر�سة  املــبــاين  وخــدمــات 
املعماري  الت�سميم  ملادة  املقرتحة  امل�ساريع 

لطالب امل�ستوي الثاين .

طـالب هندســـة العمـــارة 
في زيارة لبعض المواقع  والمشروعات التعليمية 

والتنموية قيد اإلنشاء بوالية الخرطوم
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تعريفها وخ�صائ�صها
البيئة،من  اأنظمة  فيها  تتكامل  الــتــي  الــعــمــارة  هــي 
ا�ستخدام للطاقة والتحكم يف درجة احلرارة والإ�ساءة 

وال�سوت .
بطريقة  جتهيزه  مت   الــذي  املبنى  هو  الذكي  املبنى 
اأجل تغيري البيئة  تقنية تك�سبه القدرة على التفكري من 
الداخلية وفقًا حلاجات امل�ستخدم وبالتكيُّف والتوافق مع 
البيئة اخلارجية، كما اأنه حل متكامل لت�سميمات عديدة 

تتحدى امل�ساكل البيئية با�ستخدام اأمثل للم�سادر املتاحة.  
كما جنحت املباين الذكية يف اإيجاد حلول ت�سميميه عن طريق نهج 

الب�ساطة التامة لإنتاج مبنى ذكي اأو فراغ ذكي يتفاعل مع البيئة.
اإن�ساء مبنى ذكي لي�ست عملية معقدة بل مركبة وهي لي�ست عمارة 
ــالأدوات  ل الأمثل  الإ�ستخدام  عن  تعرب  ذلــك  من  اأكــرث  بل  خ�سراء 
املختلفة واملتاحة لإنتاج مبنى يت�سف ب�سهولة الإ�ستخدام عن طريق 
اإ�ستخدام التكنولوجيا املطورة للح�سول على بيئة داخلية متفاعلة مع 

البيئة اخلارجية.
خ�صائ�ص العمارة الذكية

خالل  من  واخلــارج  الداخل  يف  يحدث  ما  املبنى  يعرف  اأن  يجب 
للظروف  الإ�ستجابة  من  املبنى  ليتمكن   Automation نظام 
والعوامل اخلارجية ويتم تخزين املعلومات املولدة ملعرفة اأداء املبنى 
الأكرث  الطريقة  املبنى  يقرر  اأن  يجب  املركزي  احلا�سوب  نظام  يف 
اأن  يجب  و  للم�ستخدمني.  واملريحة  املنا�سبة  البيئة  لإمــداد  كفاءة 
ي�ستجيب املبنى ملطالب امل�ستخدمني من خالل الإت�سالت املتقدمة 
احلا�سب  لإ�ستخدام  اخلارجي  العامل  مع  ال�سريع  الإت�سال  لتحقيق 
الآيل وا�ستخدام اأجهزة ذات األياف ب�سرية واملايكرو ويف وو�سالت 

القمر ال�سناعي التقليدية.

عنا�صر العمارة الذكية

• حتقيق اأق�سى كفاءة ممكنة للطاقات امل�ستخدمة.
للمباين. واأمان  اآمن  نظام  اأف�سل  • تطبيق 

م�سموعة  ات�سالت  ونظم  بيانات  قواعد  توفري   •
ومرئية.

تقنيات  من  ي�ساحبه  وما  الذكي  املبنى  مفهوم  بــداأ 
..... الثمانينيات  اأوائل  يف  والإنت�سار  الظهور  يف  عالية 
املباين  يف  وتطبيقاتها  الإلكرتونيات  علوم  تقدم  ومــع 
يف  اعتمدت  التي  امل�سروعات  مــن  العديد  بناء  اأمــكــن 

ت�سميمها على مفهوم وعنا�سر املباين الذكية.
تقليل الطاقة امل�صتخدمة

من خالل ا�ستخدام هذه الربجميات يتم توفري ا�ستهالك الكهرباء 
- املياه- تكييف الهواء.

النظم املتبعة
 Building Automation الأوتوماتيكي  التحكم  نظام 

.   System
 Energy Management ــة  ــاق ــط ال اإدارة  نــظــام 

.System
 Central Control &Manage نظام التحكم املركزي

 System
 Facility Management ــاأة  املــنــ�ــس اإدارة  ــظــام  ن

.  System
ت�صتمل هذه النظم على
برجميات للبداية والتوقف .

برامج ملتابعة الوردية واإعادة الت�سغيل .
برامج للتحكم الآيل يف متطلبات �ساغلي املبنى.

برامج التحكم التلقائي .
برامج التحكم يف تكييف الهواء .

برامج العتماد على م�سادر الطاقة املتاحة .

المستوى الرابع - هندسة مدنية بقلم: محمد مبارك الصادق

مبنى حمكمة فيونيك�ض، والية اأريزونا



اأمن واأمان املبنى يعتمد على الآتي:
دائرة تلفونيه مغلقه .
بطاقة لدخول املبنى.

اأجهزة اإنذار لك�سف القتحام وال�سرقة والدخان.
حتكم طوارئ للم�ساعد.

نظام اأوتوماتيكي للكهرباء .
حتكم ومتابعة اأوتوماتيكية لنظم التدفئة والتكييف والتهوية.

التكامل والتحكم
بني  التكامل  حتقيق  طريق  عن  الذكية  املباين  لت�سميم  الفكري  املدخل  بداأ 
العنا�سر الثالث وجتميعها عمليا يف الربنامج اللكرتوين م�سئول عن كل املعدات 
املتوافقة لتحقيق الت�سغيل الأمثل مع توفري اإدارة وحتكم الكرتوين للمبنى الذكي.
اأن  البعيد حيث  املدى  على  للطاقة  موفرة  مباين  ينتج عنها  الذكية  العمارة 
جتهيزات املباين الذكية من �ساأنها التحكم يف ت�سغيل واإدارة الطاقات املختلفة 

امل�سغلة للمبنى منها الكهرباء والإت�سالت وتكييف الهواء.
امل�ستقبل القريب يحمل بني جوانبه الكثري من التطورات الكبرية التي �ستجعل 

املباين اأكرث اإبهارًا لتوفري �سبل راحة غري معهودة.

قاعة املدينة لندن

مبنى معهد العامل العربي بباري�ض

مبنى حمكمة فيونيك�ض، والية اأريزونا
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ــقــة مـــن طــــرق الــتــعــلــيــم  تــتــمــتــع كـــل طــري
التي  ــزات  ــي وامل اخل�سائ�س  مــن  مبجموعة 
ـــطـــرق، تتميز  ال ــا مـــن  ــريه متــيــزهــا عـــن غ
تعلم  عملية  تي�سر  باأنها  امليدانية  الــزيــارات 
املفاهيم اجلامدة املجردة، وحتفز امل�ساركني 
لديهم،  والف�سول  الإهتمام  زيادة  خالل  من 
فهذه الطريقة ت�سفي املتعة اإىل جتربة التعلم 
التقليدية داخل ال�سف التي تت�سف بالرتابة 

امليدانية  الزيارات  تعزز  احلالت.  معظم  يف 
املناهج الدرا�سية والتدريبية وترثي املعلومات 
النظرية من خالل جتربة ما مت �سرحه وروؤية 
ويف  الدرا�سة   قاعات  يف  عنه  ال�سماع  مت  ما 

الكتب على اأر�س الواقع.
– الرتبة  الإخــتــيــارى  املــقــرر  ــادة  م �سمن 
الفاحت  دكتور  اإ�ــســراف  وحتــت  امل�ساكل  ذات 
امل�ستوى  املادة قام طالب  اأ�ستاذ  حممد على 

عمر  الأ�ستاذ  برفقة  مدنية  هند�سة  اخلام�س 
للتعرف  املواقع   من  ملجموعة  بزيارة  بابكر 
و  وخ�سائ�سها  للرتبة  املختلفة  الأنــواع   على 
م�سيد  بجربة  ملنزل  زيــارة  �سملت  م�سكالتها 
500 م2 للتعرف على الرتبة  على  م�ساحة 
ت�سرب  نتيجة  انتفاخ  لها  التى حدث  الطينية 

املياه باملبنى.
بالفتيحاب  ملنزل  بزيارة  الطالب  قام  كما 

طالب المستوى الخامس
في زيارة ميدانية لمواقع مختلفة بالخرطوم 

للتعرف على أنواع ومشاكل التربة



ببع�س  املخلوطة  ال�سلبة  الرتبة  على  للتعرف   15 مربع  املربعات 
الأنقا�س واملعاجلات الالزمة التى ميكن اإجرائها . وزيارة مل�سجد 

ومدر�سة ابن م�سعود باأمدرمان الثورة احلارة 21 للتعرف على 
داخل  اإىل  املياه  ت�سرب  اأثر  على  التعرف  و  الإنهيارية  الرتبة 

الرتبة واملعاجلات الالزمة التى ميكن اإجراءها.
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احلكمة  كلية  اأمناء  جمل�س  رئي�س  �سرفى  عثمان  بروف�سري  افتتح 
للعلوم والتكنولوجيا وبت�سريف بروف�سري جمال مرت�سى عبده عميد 
كلية الهند�سة جامعة اخلرطوم وحتت رعاية بروف�سري عمر ال�سماين 
ال�سيخ ابراهيم عميد كلية احلكمة  اكتوبر املا�سي املعر�س العلمى 
املعر�س  افتتاح  �سرف  املدنية.  الهند�سة  ق�سم  تخرج  مل�ساريع  الأول 
الربوف�سري كمال الهادى والدكتور مدثر �سليمان املدير ال�سابق للهيئة 
رئي�س  د. عبداهلل خوجلى  �ساحبهما  ال�ست�سارية جامعة اخلرطوم 
الهند�سية  اجلمعية  ورئي�س  احلكمة  بكلية  املدنية  الهند�سية  ق�سم 
عبداملاجد  عادل  والدكتور  الكلية  وكيل  �سقدى  عبداهلل  والدكتور 
اأبوبكر مكي مدين رئي�س ق�سم نظم  امني ال�سوؤون العلمية والأ�ستاذ 
�سقدي  عثمان  يا�سمني  والأ�ستاذة  والإدارية  املحا�سبية  املعلومات 
م�سرف  طه  حممد  �سمر  والأ�ستاذة  العمارة  هند�سة  ق�سم  من�سق 

�سوؤون الطالب ونفر من اأ�ساتذة وطالب الكلية.
يف  البداية ق�س ال�سيد رئي�س جمل�س الأمناء ال�سريط معلنًا بذلك 
املقدمة  امل�ساريع  املعر�س ومن ثم قام احل�سور بجولة حول  افتتاح 
15 م�سروعا تنوعت بني م�ساريع الهند�سة  يف املعر�س والتي بلغت 
املدنية املختلفة حيث ا�ستمع احل�سور  لعر�س مف�سل من الطالب 
احلا�سرين.  اعجاب  نالت  التي  واأهدافها  م�ساريعهم  فكرة  حول 
ابتكارية  مل�سات  من  فيها  ملا  املعرو�سة  بامل�ساريع  اإعجابه  عن  وعرب 
جذابة. بعدها قدم  الطالب حممد املبارك وحممد نا�سر للح�سور 
�سرح لنموذج جتربة القفزة الهيدروليكية الذى قام بت�سنيعه طالب 

الكلية مت ختام املعر�س فى متام ال�ساعة الثالثة ع�سرا. 

المعرض األول

لمشاريع تخرج قسم الهندسة المدنية
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اسسماعيل ابراهيم الب�سري
املسست�ى الأول هندسسة مدنية

معدل سسن�ي  ٣٫٣7

طـــــــــالب املسســت�ى

اخلامسس هندسسة مدنية يكرمــ�ن

دكت�ر/ احمد الطيب احمد احلسسن

والأسستاذة/ سسمر حممد طه

ملجه�داتهم خالل الرحلة العلمية
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