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قراؤنا األعزاء
هــذه إصــدارة جامعــة كســا التــي تصــدر عــن إدارة
العالقــات العامــة واإلعــام واملراســم يف نســختها
الثالثــة نتمنــي أن تنــال رضاكــم .
تــأيت هــذه النســخة عــن اإلصــدارة وهــي تزخــر
بالعديــد مــن املواضيــع إيل جانــب عكســها لألنشــطة
التــي قامــت هبــا اجلامعــة يف املجالــن البحثــي
واخلدمــي  ،وهــي تتجــه نحــو آفــاق مســتقبل واعــد
خاصــة أن اجلامعــة خــال ســنوات عطائهــا تشــهد
نمــو متســارع يف بنتيتهــا التحتيــة وذيــادة مطــردة يف
أعــداد الطــاب ممــا أدي إيل توســعها رأســيا وأفقيــ ًا
وطرحهــا للعديــد مــن الربامــج الدراســية والكليــات
اجلديــدة .
يتزامــن إصــدار هــذا العــدد مــع الذكــرى املجيــدة
الثالثــة والســتون لنيــل الســودان إســتقالله  ،نســأل
اهلل تعــايل أن يظــل وطننــا آمنــ ًا مســتقر ًا وأن ينعــم
املواطــن بالســام والرخــاء والرفاهيــة والعيــش
الكريــم .
ودام عزك ياوطن ....
هيئة التحرير
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مؤتمــر لحمي الشــيكونغونياواألمراض الفريوســية بجامعة كســا
تــم يــوم  14أكتوبــر2018م إعــان انطالقــة مبــادرة جامعــة
كســا لبحــوث محــي الشــكنغونيا واألمــراض املنقولــة بواســطة
احلــرات بقاعــة اجتامعــات وزيــر التعليــم العــايل والبحــث
العلمــي يف متــام الســاعة الثانيــة ظهــرا بحضــور الســيد وزيــر
التعليــم العــايل والبحــث العلمــي وحضــور وزيــر الدولــة بالتعليــم
العــايل  ،وزيــر الدولــة بالصحــة ووزيــر الدولــة بالســياحة
والســيد وكيــل وزارة التعليــم العــايل والبحــث العلمــي ومديــر
هيئــة البحــث العلمــي واالبتــكار بــوزارة التعليــم العــايل والبحــث
العلمــي كــا تــرأس وفــد جامعــة كســا رئيــس جملــس
اجلامعــة ووكيــل اجلامعــة ممثــا ملديــر اجلامعــة وعميــدة
كليــة الدراســات العليــا والبحــث العلمــي وعميــدة كليــة الطــب
والعلــوم الصحيــة وعميــدة كليــة العلــوم ومديــر مركــز أبحــاث
الــدرن استشــاري الطــب الباطنــي بكليــة الطــب والعلــوم الصحيــة
جامعــة كســا الربوفيســور تــاج الديــن حممديــن والدكتــور
يــري عبــداهلل طــه عــن املجموعــة الســودانية ملكافحــة اإليــدز
 SHAWGباململكــة املتحــدة .وســط حضــور كثيــف لوســائل
اإلعــام واملهتمــن بالبحــث العلمــي و الشــأن الصحــي .
ابتــدأت املبــادرة بالقــرآن الكريــم وكلمــة ترحيــب مــن الســيد
وكيــل وزارة التعليــم العــايل والبحــث العلمــي الربوفيســور
مصطفــي عــي البلــة  ،حتدثــت الربوفيســور أمــاين عبداملعــروف
بشــر عميــدة كليــة الدراســات العليــا والبحــث العلمــي عــن
أمهيــة البحــث العلمــي واســتعرضت خطــة اجلامعــة البحثيــة
ملواجهــة هــذا الوبــاء املتمثلــة يف االتصــال بــركاء اجلامعــة
وهــم ،معهــد األمــراض املتوطنــة بجامعــة اخلرطــوم  ،كليــة
الطــب البيطــري جامعــة اخلرطــوم  ،معهــد النيــل االزرق
الصحــي  ،مركــز أبحــاث املايســتوما  ،إدارة البحــث العلمي
واالبتــكار بــوزارة التعليــم العــايل والبحــث العلمــي ،اهلــال
األمحــر الســوداين  ،املعمــل الصحــي القومــي  ،هيئــة
الصحــة العامليــة  ،املجموعــة الســودانية لنقــل مكافحــة
اإليــدز  ،SHAWGجامعــة ساســاري ايطاليــا  .حيــث ابــدي
اجلميــع اســتعدادهم للعمــل مــع جامعــة كســا كــا
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تــم تشــكيل ســبعة فــرق مــن داخــل كليــات اجلامعــة لوضــع
مقرتحــات البحــوث وينضــم إليهــا الــركاء حســب ختصصاهتــم
كــا حتــدث مديــر هيئــة البحــث العلمــي واالبتــكار بــوزارة
التعليــم العــايل والبحــث العلمــي الربوفيســور امحــد حســن
الفحــل عــن أمهيــة البحــث العلمــي حــول األمــراض وقضايــا
املنطقــة الصحيــة وذلــك مــن خــال توفــر املعلومــة العلميــة
داخــل األوراق البحثيــة واالســتفادة مــن التجــارب الرائــدة
للمراكــز البحثيــة داخــل اجلامعــات وتوفــر اإلمكانيــات املتاحــة
للمعامــل .
كانــت هنالــك مداخــات مــن احلضــور وممثــي وســائل اإلعــام
حــول الوضــع الراهــن للوبــاء داخــل الواليــة تــم الــرد عليهــا مــن
قبــل وزيــر الدولــة بالصحــة الفريــق ســعاد الــكارب و الربوفيســور
تــاج الديــن حممديــن استشــاري الطــب الباطنــي بكليــة الطــب
والعلــوم الصحيــة جامعــة كســا.
ويف اخلتــام حــي الســيد وزيــر التعليــم العــايل والبحــث العلمــي
الدكتــور الصــادق اهلــادي املهــدي احلضــور شــاكرا جامعــة
كســا الطالقهــا هــذه املبــادرة وهــي مــن املســؤليات واألدوار
اهلامــة للجامعــات مــن أجــل خدمــة املجتمــع مشــرا للهــدف مــن
أمهيــة إجــراء البحــوث العلميــة للوصــول حللــول للكثــر مــن
القضايــا التــي هتــم اإلنســان.
وأبــدي اســتعداد الــوزارة التــام لتقديــم الدعــم هلذه املبــادرة تكملة
ملجهــودات الواليــة وجمهــودات اجلامعــة متمنيــا ان تعــم الفائــدة
مــن إجــراء مثــل هــذه البحــوث اإلنســانية مجعــاء وان تعــم
الصحــة والعافيــة يف مجيــع أنحــاء واليــة كســا.

اإلرتقاء

إيل ســنة النبــي الكريــم صــي اهلل عليــه وســلم مــن عقيدتنــا
فمــن ســنته صــي اهلل عليــه وســلم إنــه يســاوي بــن البــر
يف احلقــوق والواجبــات دون متييــز لذلــك ملــا علــم بشــأن األشــعريني وهــم قــوم
أيب مــويس األشــعري ومافعلــوا إذ كانــوا يقتســمون اللقمــة فيــا بينهــم قــال
 (:هــم منــي وأنــا منهــم ) فبــخ بــخ لنــا حــن يكــون الرســول الكريــم منــا ونحــن
منــه ولكــن حــن نــأكل ســوي ًا ونــرب ســوي ًا واليشــقي بيننــا أحــد وقــت (احلــارة)
مثلــا كان األشــعريون وقــت احلــرب  ..فــإذا عرفتــم فألزمــوا ..
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ملتقى شركاء جامعة كسال لبحث حمي الشيكونغونيا
واألمراض الفريوسية بكسال

يف

إطــار مبــادرة
جامعــة كســا لقيــادة البحــث العلمــي حلمــي
الشــيكونغونيا التــي اجتاحــت كســا نظمــت
اجلامعــة بالتعــاون مــع وزارة الصحــة واليــة
كســا ،ملتقــي لرشكائهــا يف البحــث العلمــي برعايــة االســتاذ
آدم مجــاع وايل واليــة كســا وإرشاف الربفســور عبــداهلل عــي
حممــد مديــر اجلامعــة يــوم االثنــن  ٥نوفمــر ٢٠١٨م بقاعــه
االمــر عثــان دقنــة .متــت دعــوة عــدد مــن اخلــراء والباحثــن
مــن املراكــز البحثيــة واجلامعــات ومنظمــة الصحــة العامليــة.
وهيــدف امللتقــي ايل إعــداد مشــاريع بحثيــة وصــوال للفهــم
العميــق للمــرض وديناميكيتــه و مضاعفاتــه عــي املــدي املتوســط
والطويــل باالضافــة ايل معرفــة الباعــوض الناقــل.
خاطــب اجللســة االفتتاحيــة الســيد الــوايل حيــث أعلــن انحســار
احلــاالت املبلــغ عنهــا ايل أدين مســتوي االمــر الــذي يعتــره خلــو
الواليــة مــن الوبــاء حيــث ان  ٦٩مركــزا مــن مجلــة  ٧١وصلــت
ايل احلالــة الصفريــة .وأشــار ســعادته ايل دور اجلامعــة ايل دور
اجلامعــة وإســهاماهتا يف األزمــة الصحيــة واشــاد بالربوفســور
تــاج الديــن لتشــخيصه املــرض رسيريــا قبــل التشــخيص املعمــي.
وشــكر ســيادته العلــاء والباحثــن وأعلــن مســاندة الــوايل
مســاندته ملبــادرة اجلامعــة .وحتدثــت الدكتــورة عائشــه آدم
ســيدي وزيــرة الصحــة والتنميــة االجتامعيــة مؤكــدة عــي
أمهيــة الرشاكــة وتعــاون اجلامعــة مــع الــوزارة .وخاطبــت
الدكتــورة نعيمــه القصــر املنــدوب القطــري ملنظمــة الصحــة
العامليــة اجللســة عــر االســكايبي مؤكــدة عــي أمهيــة مكافحــة
الناقــل وامهيــة البحــث العلمــي ومســاندة املنظمــة ملبــادرة
اجلامعــة .وخاطــب اجللســة ممثلــن لــوزارة الصحةاالحتاديــة
ووزارة التعليــم العــايل والبحــث العلمــي.
وأشــار مديــر اجلامعــة يف كلمتــه ايل أهــداف امللتقــي وانتظــام
الباحثــن يف تصميــم املشــاريع البحثيــة القابلــة للتمويــل.
وشــارك يف امللتقــي ٥٧ .باحــث مــن داخــل وخــارج اجلامعــة .ومــن
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املشــاركني
مــن خــارج جامعــة كســا:

 .١د .حسن املهدي البرشي مستشار منظمة الصحة العاملية
 .٢برفســور بدريــة بابكــر الســيد مديــر املركــز القومــي ألمــراض
املناطــق احلارة.
 .٣برفســور عــاد الديــن عرديــب أســتاذ األحيــاء اجلئيــة وعميــد
كليــة البيطــرة بجامعــة اخلرطــوم.
 .٤برفســور بكــري يوســف حممدنــور نائــب مديــر مركــز النيــل
األزرق الصحــي لالمــراض الســارية بجامعــة اجلزيــرة.
 .٤بروفســور منتــر طــه حممــد صــاح أســتاذ طــب األطفــال
بجامعــة الربــاط الوطنــي.
 .٥د .عبدالقــادر عــي بشــر .استشــاري الوبائيــات ورئيــس
البحــوث بــوزارة الصحــة االحتاديــة
 .٦د .رشــا صديــق ازرق .اختصاصيــة احلــرات بكليــة العلــوم
جامعــة اخلرطــوم.
 .٧د .امــاين حممــد عبدالــرزاق ممثلــة ملنظمــة ســامات اخلرييــة
الطبية.
 .٨حمجوب امحد حممود .من منظمة الصحة العاملية.
 .٩د .محــوده كوكــو كايف .مكافحــة نواقــل األمــراض وزارة
الصحــة االحتاديــة
 .١٠أ .الطيــب خوجــي الباحــث بمعهــد النيــل األزرق القومــي
لالمــراض الســارية
 .١١د .هتــاين بشــر أســتاذ األحيــاء الدقيقــة املســاعد .جامعــة
البحــر األمحــر.
 .١٢برفســور محيــده عــي قــريش أســتاذ طــب املجتمــع بجامعــة
القضــارف.
 .١٣د .يــارس فضــل أســتاذ األحيــاء الدقيقــة فريوســات جامعــة
القضــارف
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فعاليــات اليوم العالمي للدرن بجامعة كســا
إســتضاف مركــز أبحــاث الــدرن فعاليــات
اليــوم العاملــي للــدرن يف  /24مــارس
2019/م والــذي جــاء حتــت شــعار ( نحــو
واليــة خاليــة مــن الــدرن )  .كانــت
اجللســة اإلفتتاحيــة للربنامــج بحضــور
وايل واليــة كســا ورئيــس املجلــس
الترشيعــي ووزيــر الصحــة ومعتمــد
شــؤون الرئاســة مســؤول ملــف التعليــم
العــايل بالواليــة ومديــر رشطــة واليــة
كســا ومديــر جهــاز األمــن
واملخابــرات الوطنــي ومنظــات املجتمــع
املــدين العاملــة باملجــال الصحــي وقيــادات
العمــل التنفيــذي بالواليــة وممثــل
وزارة الصحــة اإلحتاديــة د .عبدالقــادر
عــي البشــر  .وكان حضــور ًا مــن داخــل
اجلامعــة عمــداء الكليــات وأمنــاء األمانــات
ومــدراء الوحــدات اإلداريــة .
إحتــوي الربنامــج عــي إفتتــاح للمعــارض
اخلاصــة باحلصــاد البحثــي ملركــز ابحــاث
الــدرن وزيــارة الســيد وايل الواليــة والوفــد
املرافــق لــه للمعارضكــا إحتــوي الربنامــج
أيضـ ًا عــي قوافــل صحيــة وتوعويــة ملناطــق
خمتلفــة بالواليــة وإقامــة ورش تدريبيــة
للكــوادر املســاعدة العاملــة يف جمــال
الــدرن يف جمــال (العــاج والتشــخيص
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واإلحصــاء) .كــا كانــت هنــاك حلقــات
توعويــة عــن املــرض تــم بثهــا عــر إذاعــة
وفضائيــة واليــة كســا .
أفتتــح برنامــج الفعاليــة بالقــرآن الكريــم
ثــم حتــدث مديــر مركــز أبحــاث الــدرن
رئيــس اللجنــة املنظمــة الربوفيســور تــاج
الديــن حممديــن يف كلمتــه مرحبــ ًا
بالضيــوف معرفــا بمركــز أبحــاث الــدرن
وأهــداف ورســائل املركــز وخماطــر
املــرض وإنتشــاره وســط املجتمــع واجلهــود
املبزولــة باملركــز ملكافحــة الــدرن  .كــا
حتدثــت الدكتــوره /نجــاء محــد خليفــة
مديــر إدارة الوبائيــات بــوزارة الصحــة عــن
الوضــع الراهــن للــدرن بواليــة كســا
وجمهــودات وزارة الصحــة يف مكافحــة
املــرض .
حتــدث مديــر اجلامعــة الربوفيســور
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عبــداهلل عــي حممــد  ،يف كلمتــه عــن
الرســائل والــدالالت مــن الفعاليــة وهــي
ليســت اإلحتفاليــة بقــدر ماهــي تذكــر
بخطــورة املــرض والعمــل عــي مكافحتــه
بكافــة وســائل التوعيــة واملعرفــة والدعــم
البحثــي ودعــم املجتمــع عــي املكافحــة
وصــوالً للحالــة الصفريــة  .شــكر مديــر
اجلامعــة وايل واليــة كســا وكل
احلضــور والقائمــن عــي أمــر الفعاليــة يف
اللجنــة املنظمــة .
شــكر وايل واليــة كســا االســتاذ آدم مجــاع
آدم يف كلمتــه جامعــة كســا وإدارة
اجلامعــة و األســاتذة الباحثــن باجلامعــة
عــي جمهوداهتــم يف القضايــا التــي هتــم
املجتمــع ومواجهــة التحديــات باملنطقــة
مــن خــال تقديــم التوعيــة وأكــد عــي
أن اجلامعــة هــي القاعــدة األساســية التــي
يســتند عليهــا املجتمــع بالتســلح باملعرفــة
ومواجهــة املشــاكل وإجيــاد احللــول
العلميــة هلــا .
ويف ختــام الفعاليــة كرمــت جامعــة
كســا واملتمثلــة يف مركــز أبحــاث
الــدرن وايل واليــة كســا ورئيــس املجلــس
الترشيعــي ووزيــر الصحــة بالواليــة وكل
املنظــات والعاملــن يف جمــال الــدرن .
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الحركة الوطنية السودانية ودورها يف إستقالل السودان

د .مأمون أمحد عثامن

مل يستســلم الســودانيون لســلطات الغــزو اإلنجليــزي املــري التــي قضــت عــي نظــام دولــة املهديــة احلزبيــة
والسياســية بعــد معركــة كــرري يف 1899م فإندلعــت مقاومــات دينيــة جهاديــة متفرقــة يف جهــات الســودان
املختلفــة  ،غــر أن اإلدارة الربيطانيــة إســتطاعت قمعهــا بقــوة الســاح ولكــن ذلــك البطــش مل يثــن املواطنــن مــن
مناهضــة اإلســتعامر فظهــرت احلركــة الوطنيــة السياســية احلديثــة التــي قادهــا املثقفــون .
ترجــع البدايــات األويل للحركــة الوطنيــة احلديثــة بقيــام مجعيــة اإلحتــاد الســوداين يف عــام 1920م التــي ضمــت خــرة
الوطنيــن الســودانيني مــن خرجيــي كليــة غــردون وبعــض األدبــاء والضبــاط وقــد ســامهت اجلمعيــة يف إهلــاب مشــاعر
الوطنيــة لــدي الســودانيني وأشــهر مؤسســيها (توفيــق صالــح جربيــل  ،عبيــد حــاج األمــن  ،ابراهيــم بــدري  ،عبــداهلل خليــل وعــي عبداللطيــف) .
إســتمرت اجلمعيــة يف ممارســة نشــاطها الوطنــي رس ًا وبعــد فــرة وبعــد فــرة أراد أعضــاء اجلمعيــة تطويــر عملهــم وإنقســموا إزاء ذلــك إيل جانبــن اوهلــا
معتــدل فضــل اإلســتمرار يف العمــل الــري وكســب التأييــد الشــعبي عــن طريــق تقديــم اخلدمــات اإلجتامعيــة  .أمــا اجلانــب اآلخــر قــد متيــز باجلــرأة
وكان مصمـ ً
ا عــي أن يدعــم العمــل الســيايس عالنيــة وأكــد عــي الدخــول مــع اإلدارة الربيطانيــة يف معركــة سياســية ضاريــة لكســب التأييــد الشــعبي ،
وكان أعضــاء هــذا التيــار املتشــدد يتجاوبــون مــع األحــداث يف مــر وينظــرون إيل إســتقالل مــر عــي إنــه إنتصــار عــي بريطانيــا .
مــع تطــور احلركــة الوطنيــة يف مــر ونجاحهــا تعاظــم دورهــا يف نظــر الســودانيني فأنتقــل العمــل الوطنــي يف الســودان إيل طــور أكثــر وضوحـ ًا وإعالنـ ًا
عــن وجــوده مــن خــال اجلنــاح املتشــدد مــن مجعيــة اإلحتــاد الســوداين فتــم إعــان مولــد مجعيــة (اللــواء األبيــض) عــام 1924م والتــي ضمــت جمموعــة مــن
األعضــاء منهــم (عبيــد حــاج األمــن  ،عــي عبداللطيــف رئيسـ ًا  ،صالــح عبدالقــادر وكيـ ً
ا وذكــي عبدالســيد ســكرتري ًا حســن رشيــف  ،حســن املطبعجــي ) .
وقــد دار كثــر مــن اجلــدل حــول تاريــخ إنشــاء اجلمعيــة ولكــن األرجــح أن هــذه اجلمعيــة نشــأت يف بدايــة عــام 1924م حتــت إســم (الشــبيبة الســودانية ) وقــد
تغــر هــذا اإلســم إيل (مجعيــة اللــواء األبيــض ) .
بــدأت اجلمعيــة متــارس نشــاطها علن ـ ًا بتســيريها لعــدد ًا مــن املظاهــرات يف معظــم مــدن الســودان الكــري مطالبــة بخــروج املســتعمر مــن البــاد وأشــهر
ماقامــت بــه مجعيــة اللــواء األبيــض هــو ثــورة 1924م والتــي إنتهــت بتشــتيت شــمل عضويــة اللــواء اإلبيــض وغيــاب قادهتــا إمــا باإلستشــهاد او الــزج هبــم يف
غياهــب الســجون فأصيبــت احلركــة الوطنيــة بحالــة مــن اإلحبــاط وقلــة احليلــة فأدركــت الطبقــة املثقفــة مــن اخلرجيــن إنــه الخيــار أمــام احلركــة
الوطنيــة ملقاومــة املســتعمر ســوي التطويــر واإلعتــاد عــي قدراهتــم املحليــة الذاتيــة واإلســتعداد جلولــة أخــري  ،فلجــأ املتعلمــن إيل الدراســة والقــراءة بــا
يتوفــر هلــم مــن مقــاالت نــرت يف الصحــف املرصيــة واإلنجليزيــة وماأمكــن احلصــول عليــه مــن كتــب يف جمــال الفكــر واألدب .
راج نشــاط داخــل أنديــة اخلرجيــن يركــز عــي التطويــر الفكــري واإلســتقصاء فظهــرت مجعيــات أدبيــة يف كل مــن امدرمــان ومــدين ففــي امدرمــان نشــأت
مجعيــة (اهلاشــاب ومجعيــة ايب روف ومجعيــة ماكــويل ومجعيــة املــوردة ) وإجتهــت هــذه اجلمعيــات إيل دراســة اآلداب والشــعر واملــرح ودراســات جــادة
ومتعمقــة خاصــة يف التاريــخ مثــل دراســة تاريــخ احلــركات القوميــة يف العــامل وإنجازاتاهــا وخصائــص املجتمــع الســوداين  .فكانــت مــن ثمــرات النشــاط
الفكــري واألديب الــذي مارســته احلركــة الوطنيــة يف اجلمعيــات األدبيــة أن توصلــت مــن خالهلــا إيل أن الوســائل التقليديــة التــي إختذوهــا ملناهضــة
املســتعمر مل تكــن عمليــة فالبــد مــن إجيــاد وســائل بديلــة وتنظيــات حديثــة فجــاءت فكــرة مؤمتــر اخلرجيــن كوســيلة وأســلوب أكثــر تقدمـ ًا .
عندمــا نشــأ مؤمتــر اخلرجيــن نجــده قــاوم اإلدارة اإلســتعامرية بمختلــف أدواتــه النضاليــة فأخــذ يناهــض مــن خــال تبنيــه لكثــر مــن املشــاريع اإلصالحيــة
يف جمــال التعليــم واحلقــل اإلجتامعــي والثقــايف والريــايض والتــي متثــل حمــور ًا آخــر ووســائل إســتخدمتها احلركــة الوطنيــة ملحاربــة املســتعمر وهــي
وســائل حتمــل يف مظهرهــا اخلارجــي لونـ ًا مــن النشــاط الثقــايف واإلجتامعــي ويف أحشــائها حتمــل لونـ ًا آخــر مــن العمــل الســيايس إســتطاعت بــه ان تكتســب
قاعــدة مجاهرييــة عريضــة تعضــد مؤمتــر اخلرجيــن وجتعلــه قــوة ضاريــة أمــام املســتعمر حتــي بلــغ قمــة نضجــه الســيايس يف أبريــل1942م عندمــا اجهــر
أســلوب ًا حديث ـ ًا للمقاومــة مل يكــن معروف ـ ًا آنــذاك وهــو أســلوب املذكــرات فكانــت مذكــرة ابريــل 1942م وهــي متثــل البدايــة للنشــاط الســيايس العلنــي
للمثقفــن وتعتــر هــذه املذكــرة بمثابــة لفــت نظــر لــإدارة اإلســتعامرية بخطــر اخلرجيــن واملــدي الــذي وصلــت إليــه مــن القــوة ومــن وضــوح األهــداف يف
املطالبــة بحقوقــه كاملــة يف احلكــم بــل ذهبــوا إيل أكثــر مــن ذلــك وطالبــوا مــن دولتــي احلكــم الثنائــي اإلعــراف بحــق الســودانيني يف تقريــر مصريهــم .
رفــض احلاكــم العــام املذكــرة معل ـ ً
ا إنــه ليــس مــن حــق املؤمتــر املطالبــة بحقــوق دســتورية ومــن ثــم أخــذت اإلدارة اإلســتعامرية يف معــاداة املثقفــن
وقامــت بالعديــد مــن اإلجــراءات التعســفية بإغــاق أنديــة اخلرجيــن وإعتقــال أعضــاء املؤمتــر .
وجــدت اإلدارة اإلســتعامرية ان سياســة معــاداة املثقفــن الجــدوي منهــا فبدلــت هــذه السياســية وقامــت بعــدد مــن اإلجــراءات ملعاجلــة املوقــف وذلــك
لكبــح نشــاط اخلرجيــن هــذه املعاجلــة متثلــت يف قيــام املجلــس اإلستشــاري لشــال الســودان  ،لكــن احلركــة الوطنيــة رفضــت اإلشــراك يف املجلــس
اإلستشــاريالهنا كانــت تفهــم أبعــاد املســألة وتقدمــت بالنقــد مــن ناحيــة إنــه إستشــاري ومــن ناحيــة قصــوره عــي شــال الســودان وهــو حماولــة رصحيــة
مــن الغــدارة اإلســتعامرية خللــق كيانــن للســودان .
ونتيجــة لضغــوط احلركــة الوطنيــة وعــدم قبوهلــا للمجلــس اإلستشــاري لشــال الســودان رأت الغــدارة اإلســتعامرية تكويــن مجعيــة ترشيعيــة جديــدة
لعلهــا جتــد رضــا اجلامهــر  .ولكنهــا أيضـ ًا وجــدت القبــول والرفــض ولعــل قــول الزعيــم األزهــري (ســنرفضها ولــو كانــت مــرأة مــن كل عيــب) يوضــح أن
مبــدأ الرفــض كبــر ملشــاريع اإلدارة اإلســتعامرية التــي أرادت هبــا هتدئــة احلركــة الوطنيــة .
وكانــت لالحــزاب السياســية التــي أخــذت يف الظهــور جتربــة فريــدة  ،فالســودان مل يشــهد هــذا الشــكل اإلئتالفــات الفكريــة ورغــم إهنــا قامــت وليــدة إال إهنــا
كانــت عميقــة يف جتربتهــا ويف اوجــه العمــل احلــزيب .فهــي رغــم خالفاهتــا الدائمــة إال إهنــا كانــت وســيلة وأســلوب عرفــت كيــف توظــف أفرادهــا وكيــف
تتمكــن مــن الوصــول إيل أهــداف معينــة يف العمــل الســيايس متأثــرة باالحــزاب السياســية املرصيــة .
ونتيجــة للوعــي الســيايس بــن الســودانيني إتســعت مواعــن املقاومــة لــدي احلركــة الوطنيــة فقامــت التنظيــات الثقافيــة والعامليــة غــر املواليــة ملــر وال
لإلنجليــز ممــا أكســبها الشــعور باإلســتقالل والتوجــه الســليم وجعلهــا تلتــف حــول شــعاراهتا خاصــة وإهنــا نبعــت مــن صفــوف اجلامهــر ومــن مواقــع العمــل
ونشــأت مــن أوســاط العــال واملوظفــن واملزارعــن واملــرأة والتنظيــات األخــري التــي ســلكت أســاليب اإلرضابــات اجلامعيــة عــن العمــل .
كانــت احلركــة الوطنيــة عــي درجــة عاليــة مــن الثقافــة والوعــي واإلملــام باألحــداث العامليــة مــن حوهلــا فأفادهتــا يف أن تكتشــف سياســات وأســاليب
اإلدارة الربيطانيــة وكل ماحيــاك ضــد الســودان بــن دولتــي احلكــم الثنائــي ومــن ذلــك ماحــدث يف بروتكــول (صدقــي  -بيفــن) والــذي حاولــت فيــه اإلدارة
اإلســتعامرية مهادنــة مــر ومنحهــا بعــض مطالبهــا املتكــررة للمشــاركة يف احلكــم بجانــب بريطانيــا يف الســودان .مل تقبــل احلركــة الوطنيــة ذلــك
وعــرت عــن رفضهــا بأســلوب املظاهــرات التــي شــملت كل أنحــاء البــاد  ،كــا وجــدت احلركــة الوطنيــة وســيلة لتعامــل مــع األحــداث وهــو وســيلة
التفــاوض وبذلــت يف ذلــك جهــود ًا مقــدرة .
أصبــح للحركــة الوطنيــة مــن القــوة ماجيعلهــا تعمــل عــي إنتــزاع حقوقهــا مــن دولتــي احلكــم الثنائــي فتــم توقيــع إتفاقيــة يف 2فربايــر1953م (إتفاقيــة
احلكــم الــزايت وتقريــر املصــر للســودان) التــي شــملت بنــود ًا قــادت الســودان لنيــل إســتقالله يف األول مــن ينايــر 1956م .
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انعقــد يف مدينــة اســتانتينو بجزيــرة رسدينيــا بإيطاليــا مؤمتــر حلــوار
األديــان الــذي ينظمــه عمــدة املدينــة الســيد انطونيــو ديانــا يف نســخته
الرابعــة وذلــك يــوم الســبت ٢٠١٨/١١/٢٤م .وناقــش املؤمتــر ثالثــة
حمــاور وهــي حمــور التعــاون الــدويل الســودان نموذجــ ًا قــدم فيــه
الســفري فابريــزو لوباشــيو ســفري ايطاليــا يف الســودان ورقــة اســتعرض
فيهــا عالقــة ايطاليــا بالســودان ومرشوعــات العــون االيطــايل بالســودان
موضحــا اهتــام ايطاليــا بدعــم وترســيخ اتفاقية ســام رشق الســودان.
كــا قــدم الربوفســور عبــد اهلل عــي حممــد ورقــة حــول العالقــة بــن
ايطاليــا والســودان اســتعرض فيهــا العالقــة التارخييــة التــي تربــط
الســودان بإيطاليــا منــذ عهــد دولــة كــوش .كــا قــدم رسدا تارخييــا
ملدينــة كســا مــن قيامهــا يف القــرن الســادس عــر ومراحــل احلكــم
فيهــا مســتعرضا االحتــال االيطــايل لكســا يف األعــوام  ١٨٨٤و.٤١-١٩٤٠
واســتعرض العالقــات الثقافيــة التــي تربــط الســودانيني بإيطاليــا خاصــة مــدارس كامبــوين وعالقــة جامعــة اخلرطــوم بالســفارة اإليطاليــة وجامعــة كســا
مــع جامعــة ســارسي وكالبريــا .وحتــدث عــن نشــاط العــون االيطــايل يف الســودان وتنســيقه ملنظــات االمــم املتحــدة واالحتــاد االورويب واملنظــات غــر
احلكوميــة اإليطاليــة يف الســودان  .مســتعرضا الــدور الكبــر الــذي تقــوم بــه يف تعزيــز الســام .وأويص يف ورقتــه اهتــام ايطاليــا والعــون االيطــايل بالتعــاون
بــن اجلامعــات يف البلديــن وايــاء التعليــم العــايل والبحــث العلمــي اهتاممــا بجانــب اهتاممهــم بالرعايــة الصحيــة االساســية والتعليــم األســايس باعتبــار
اجلامعــات يف الواليــات هــي التــي تؤهــل الكــوادر الصحي ـ ًة والتعليميــة للواليــة.
أيضــا خصــص املؤمتــر جلســة للتعــاون بــن األديــان لبنــان نموذجـ ًا .حتــدث فيهــا رجــال ديــن مــن لبنــان وســوريا وايطاليــا وأملانيــا .وكانــت اجللســة الثالثــة
للتعــاون بــن مكونــات االحتــاد االورويب خاصــة دول البلقــان.
هــذا وقــد التقــي الربوفســور عبــد اهلل قبــل املؤمتــر بعمــدة مدينــة ساســاري وأطلعــه عــي جمهــودات جامعــة ساســاري مــع جامعــة كســا وواليــة البحــر
األمحــر .وخاطــب مــع ســفري ايطاليــا طــاب بكالريــوس التعــاون الــدويل بجامعــة ساســاري .وهــو برنامــج إقامتــه اجلامعــة حديثــا ليؤهــل الطــاب للعمــل يف
املجــال اإلنســاين
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شــاركت جامعــة كســا يف اســبوع رابطــة اجلامعــات اإلفريقيــة بحكــم عضويتهــا يف
احتــاد اجلامعــات اإلفريقيــة بمقــر االحتــاد يف غانــا مدينــة أكــرا يف الفــرة مــن 19 _ 12
نوفمــر 2018م حتــت شــعار (.)« The Africa We Want «The Role Of Young People
بمشــاركة معتــرة مــن اجلامعــات الســودانية احلكوميــة واخلاصــة اليقــل عددهــا عــن
اثنــي عــرة جامعــة ممثلــة يف مديــري هلــذه اجلامعــات أو مــن ينــوي عنهــم  ،وقــد مثــل
مديــر جامعــة كســا حضــورا هلــذه الفعاليــة الدكتــورة فاطمــة عبــاس خالــد عميــدة
كليــة العلــوم.
تــايت أمهيــة هــذه املشــاركة يف التعــرف عــي دور اجلامعــات اإلفريقيــة يف تنميــة القارة
ولفــت النظــر إيل رضورة االهتــام بتوحيــد العمليــة التعليميــة يف القــارة األفريقية .
اشــتمل برنامــج اســبوع رابطــة اجلامعــات اإلفريقيــة عقــد اجتامعــات باملشــاركني
وعــرض نبــذة تعريفيــة عــن نشــأة االحتــاد ومــن ثــم مناقشــة حمــاور حــول (التنــوع ،االختــاف  ،االنســجام واالعتــاد للتعليــم العــايل بإفريقيــا باختــاذ
التعليــم العــايل يف غانــا كنمــوذج ) وبحــث ســبل وفــرص التعــاون مــع اجلامعــة اإلفريقيــة وايضــا مــن أهــم املحــاور التــي طرحــت يف اجتامعــات الرابطــة
دور مؤسســات التعليــم العــايل والبحــث العلمــي يف حتقيــق مبــادرة القــارة (.)2025 _ 2016 CESA-,2036 Agenda
ومــن أهــم الزيــارات التــي قــام هبــا الوفــد املشــارك زيــارة جامعــة غانــا حيــث حتــدث نائــب املديــر معرفــا باجلامعــة كــا زارالوفــد جامعــة غانــا املفتوحــة
والتقــي الوفــد بمديرهــا  ،أيضــا زار الوفــد جامعــة الدراســات املهنيــة حيــث تــم االجتــاع بالوفــد وتقديــم حمــارضة بعنــوان ( Developing Strategic
)leaders for Africa›s Future
تم عقد لقاء تلفزيوين متميز مع الوفد السوداين املشارك قدم فيه املشاركون نامزج لفرص التعاون بمؤسسات التعليم العايل والبحث السودانية

المؤتمر الدولي للرابطة العالمية للجامعات

شــاركت جامعــة كســا ممثلــة يف عميــد كليــة املجتمــع أ .عــي
حســن عبــد اهلل يف املؤمتــر الــدويل للرابطــة العامليــة للجامعات(بحكــم
عضويتهــا يف الرابطــة) ( ) IAU2018يف الفــرة مــن 15_13نوفمــر2018م

يف العاصمــة املاليزيــة كواالملبــور).

عقــدت الرابطــة اجتامعاهتــا بمشــاركة علــاء وباحثــن وخــراء يف

التعليــم العــايل والبحــث العلمــي مــن مجيــع أنحــاء العــامل ملناقشــة أهــم
قضايــا ورشاكات التعليــم العــايل مــن أجــل التأثــر املجتمعــي  ،شــارك

يف هــذا املؤمتــر حــوايل عــدد ثالثامئــة مشــارك مــن ثامنيــة وســتون

دولــة حــول العــامل بــا يف ذلــك عــدد ســبعة وســتني مؤسســة تعليميــة
وثــاث وســتون متحــدث وقــد تــم تنظيــم هــذا املؤمتــر بالتعــاون مــع
جامعــة مااليــا .

ناقــش املشــاركون أكثــر واهــم القضايــا إحلاحــا والتــي تواجــه التعليــم
العــايل اليــوم مثــل (التحــول الرقمــي  ،املشــاركة املجتمعيــة  ،البحــوث

املســؤولة والتنميــة املســتدامة ).

كــا دشــنت الرابطــة العامليــة للجامعــات خــال املؤمتــر جمموعــة التعليــم العــايل مــن أجــل التنميــة املســتدامة (  ) HESDوالتــي تضــم
حــوايل ســتة عــر جامعــة رائــدة يف مجيــع أنحــاء العــامل لــكل هــدف مــن أهــداف التنميــة املســتدامة ( ) SPGSهبــدف لفــت النظــر إىل دور

مؤسســات التعليــم العــايل يف جــدول أعــال  .2030أيضــا وقعــت الرابطــة العامليــة للجامعــات مذكــرة تفاهــم مــع االحتــاد الوطنــي للطــاب يف

اململكــة املتحــدة والتــي بدورهــا ســتمكنهم مــن تطويــر مشــاريع مشــركة تقــوم عــى أهــداف التنميــة املســتدامة.
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إنعقد

اجتــاع جملــس اجلامعــة األحــد املوافــق 2018/12/23م الســاعه احلاديــة عــرة صباحــا  ..بــدا املجلــس أعاملــه باجتــاع اللجنــة
التنفيذيــة واملاليــة بقاعــة مكتــب مديــر اجلامعــة بكامــل عضويتهــا ومــن أهــم األجنــدة التــي تناوهلــا االجتــاع أوال اجــازة وقائــع
االجتــاع الســابق،عرض امليزانيــة للعــام 2018م ومــؤرشات موازنــة العــام 2019م  .كــا اســتعرض الســيد وكيــل اجلامعــة ملخــص مقرتحــات
املوازنــة وملحــة عــن األداء العــام يف مرشوعــات التنميــة داخــل اجلامعــة وقــدم أيضــا الســيد الوكيــل مقــرح حتســن أوضــاع العاملــن بنــاء عــى
املقرتحــات التــي تقدمــت هبــا اهليئــة النقابيــة للعاملــن .
تواصلــت أعــال جملــس اجلامعــة يف اجتامعــه العــام بكامــل عضويتــه بقاعــة املكتبــة اإللكرتونيــة بكليــة االقتصــاد والعلــوم اإلداريــة وبــدأ جــدول
أعــال املجلــس العــام بكلمــة رئيــس املجلــس املهنــدس عثــان جعفــر عبــداهلل ومتــت اجــازة وقائــع االجتــاع الســابق واســتعرض الســيد مديــر
اجلامعــة تقريــر األداء العــام واســتعرض الســيد وكيــل اجلامعــة ميزانيــة العــام 2018م ومــؤرشات موازنــة العــام 2019م ومقرتحــات حتســن أوضــاع
العاملــن باجلامعــة واجــازة موازنــة اجلامعــة للعــام 2019م واحــاول تقريــر األداء العــام  .وبعــد مــداوالت االخــوة اإلخــوة األعضــاء متــت اجــازة
مقــرح حتســن أوضــاع العاملــن وخــرج االجتــاع بعــدد مــن املوجهــات مــن أمههــا
العمــل عــى اســتقرار االســتاذ اجلامعــي وذلــك بعمــل حلــول ملشــاكل الســكن والرتحيــل  ،دعــم املراكــز البحثيــة باجلامعــة  ،تفعيــل اللجــان
التــي كوهنــا جملــس اجلامعــة  ،ربــط ختريــج الطــاب بمنــح الشــهادات العلميــة ،تطويــر الــكادر البــري بتدريــب املوظفــن والعاملــن غــر
األكاديميــن ،قيــام كليــات يف حمليــات الواليــة املختلفــة  ،رضورة وجــود جهــاز اســتثامري استشــاري لدعــم اجلامعــة  ،تطويــر وتنميــة مــوارد
اجلامعــة عــر ادرة االســتثامر.
وأشــاد املجلــس بحكومــة الواليــة جمهــودات الســيد وايل واليــة كســا ورئيــس جلنــة النفــر بالواليــة رئيــس املجلــس الترشيعــي لدورهــم الفاعــل
يف دعــم قيــام املستشــفى اجلامعــي داخــل اجلامعــة .

لقاءات مديــر الجامعة

إلتقــي الربوفيســور عبــداهلل عــي حممــد مديــر اجلامعــة وبرفقتــه املهنــدس
عثــان جعفــر عبــداهلل رئيــس جملــس اجلامعــة التقــوا بالســيد وايل واليــة كســا
االســتاذ آدم مجــاع آدم بمكتبــه حيــث نقــل االخ رئيــس املجلــس إشــادة وشــكر جملس
اجلامعــة للســيد الــوايل بوقفتــه الكبــرة ومســاندته للجامعــة يف كافــة مشــاريعها
خاصــة قيــام املستشــفى اجلامعــي  .وكذلــك قــدم رئيــس املجلــس تنويــرا عــن
أعــال جملــس اجلامعــة الــذي انعقــد يــوم 2018/12/23م وحتــدث عــن ســعي
املجلــس لتحســن أوضــاع العاملــن باجلامعــة  ،ومــن ثــم حتــدث مديــر اجلامعــة
عــن اإلجــراءات اإلداريــة والفنيــة لقيــام املستشــفي اجلامعــي حيــث تم انحــاز معظم
أعــال التصاميــم وقــد قــام هبــا خمتصــن واستشــاريني وخــراء مــن ايطاليــا
(جامعــة ساســاري) خمتصــن يف تشــييد املستشــفيات وســلم مديــر اجلامعــة الســيد
وايل واليــة كســا اخلــرط وجــداول الكميــات اخلاصــة باملستشــفي .
كــا ثمــن وايل واليــة كســا الــدور الــذي تقــوم بــه اجلامعــة يف خدمــة جمتمــع
الواليــة يف شــتي املناحــي وأمــن ســعادته عــى قيــام املستشــفى اجلامعــي وطالــب
بــاإلرساع يف ذلــك ألمهيتــه يف تقديــم اخلدمــات الصحيــة والعالجيــة املتميــزة
باإلضافــة إيل تدريــب الطــاب يف مستشــفي نموذجــي مــن حيــث التطــور الطبــي والعالجــي  .و شــكر ســيادته ادارة جامعــة كســا ومنســوبيها
لــادوار التــي تقدمهــا إلنســان الواليــة .
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تلبيــة حلاجــات جمتمــع واليــة كســا ومواجهــة الزيــادة
يف أعــداد الطــاب وســد الفجــوة التعليميــة وحتــي تــؤدي
اجلامعــة دورهــا األكمــل بكفــاءة وفعاليــة .
فرغــت اللجنــة الفنيــة لكليــة الصيدلــة جامعــة كســا
مــن أعامهلــا وتــم تســليم وثيقــة املنهــج يف يــوم /31ديســمرب
2018م  ،حيــث ســلم رئيــس اللجنــة الفنيــة الربوفيســور
حممــد احلســن شــيوب وثيقــة املنهــج املقــرح للســيد مديــر
اجلامعــة بحضــور بعــض أعضــاء اللجنــة ومديــر مكتــب
تنســيق اجلامعــة باخلرطــوم عضــو اللجنــة ونائــب عميــد
كليــة الدراســات اإلســامية  ،تتضمــن هــذه الوثيقــة
وضــع خطــة املنهــج الــدرايس وتوصيفــه وأوزان املقــررات
واملراجــع الرئيســية للمقــررات  ،ومســمي الكليــة  ،ووضــع
النظــام الــدرايس والتخصصــات املطلوبــة باإلضافــة إيل
نظــام تقيــم الطــاب وإحتياجــات الكليــة األخــري مــن قاعــات ومكاتــب ومكتبــات وغريهــا .وســيتم عــرض هــذه الوثيقــة عــي جلنــة املناهــج
باجلامعــة وجملــس اجلامعــة إلجازهتــا النهائيــة مــن وزارة التعليــم العــايل والبحــث العلمــي  .إذ تعتــر هــذه الكليــة إضافــة نوعيــة جلامعــة
كســا يف جمــال التعليــم الطبــي ومواجهــة املشــاكل وواقــع حيــاة املجتمــع .

نظمت كلية الدراســات العليا والبحث العلمي املنتدي العلمي الشــهري الثاين للكلية حتت شــعار (تعزيز واســتثامر املعرفة ) وبعنوان (دراســة
بيئيــة تصنيفيــة لنباتــات منطقــة القــاش) للدكتــور النــور جربيــل  .برعايــة مديــر اجلامعــة الربوفيســور عبــداهلل عــي حممــد مديــر اجلامعــة
وحتــت إرشاف عميــدة كليــة الدراســات العليــا والبحــث العلمــي الربوفيســور امــاين عبداملعــروف بشــر  .وســط حضــور كبــر ومتميــز مــن
أســاتذة كليــات اجلامعــه .بــدا املنتــدي بالقــران الكريــم ومــن ثــم ابتــدأت عميــدة للدراســات العليــا والبحــث العلمــي املنتــدي مرحبــه بالضيــوف
ومتحدثــه عــن أمهيــة قيــام مثــل هــذه املنتديــات العلميــة وتكمــن االمهيــة يف توفــر قاعــدة صلبــه للدراســة العليــا والبحــوث مــن أجــل الريــادة
يف البحــث العلمــي وتعزيــز املعرفــة مــن خــال طــاب البحــث العلمــي واإلجابــة العلميــة عــي العديــد مــن االســئله إعــداد كفــاءات وطنيــة
متخصصــة يف مجيــع املجــاالت كــا أن عناويــن هــذه البحــوث ومناقشــتها خــال املنتديــات يتيــح الفرصــه لالســتفادة مــن هــذه الدراســة يف
وضــع خطــة تنمويــة يف تطويــر املراعــي يف واليــة كســا .
حتــدث أيضــا خــال املنتــدي مديــر اجلامعــة مشــيدا بقيــام هــذه املنتديــات مشــرا إىل أن تالقــح األفــكار وتكويــن النتــاج املعــريف يســاهم ىف
االهتــام بالقضايــا التــي هتــم معــاش النــاس مــن خــال وضــع الدراســات واخلططاالقتصاديــة واســتثامر املــوارد للخــروج مــن األزمــات.
حتــدث الدكتــور النــور جربيــل عــن أمهيــة هــذه الدراســة يف ذيــادة املعرفــة املعرفــة وســط طــاب قســم األحيــاء وعلــم النبــات بكليــة الرتبيــة ،
كــا أشــار إيل أن أســباب اختيــار هــذه الدراســة هــي خصوبــة الرتبــة والتنــوع الكبــر للنباتــات يف املنطقــة .
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تــم افتتــاح فعاليــات معــارض ملتقــي خمرجــات البحــث العلمــي واالبتــكار
األول بــوزارة التعليــم العــايل والبحــث العلمــي يف الفــرة مــن  /24إيل 26
يوليــو 2018/م .
مــن أجــل تســويق خمرجــات البحــوث مــن ســلع وخدمــات وخلــق رشاكات
مــع املســتفيدين يف القطاعــن العــام و اخلــاص واملســتثمرين األجانــب .
برعايــة وترشيــف الفريــق ركــن بكــري حســن صالــح النائــب األول لرئيــس
اجلمهوريــة رئيــس جملــس الــوزراء القومــي  .حيتــوي هــذا امللتقــي عــي عــدد
مــن معــارض خمرجــات البحــث العلمــي االبتــكارات والتقانــات ملختلــف
اجلامعــات الســودانية واملراكــز البحثيــة كــا يقيــم امللتقــي أيضــا عــدد مــن
الــورش واملحــارضات واملشــاركات العلميــة .
شــاركت جامعــة كســا بمعــرض علمــي حيتــوي عــي احلصــاد
البحثــي لكليــة الدراســات العليــا والبحــث العلمــي ألطروحــات املاجســتري
والدكتــوراه وشــارك مركــز أبحــاث الــدرن بحصــاده البحثــي كواحــد مــن
مراكــز العلميــة والبحثيــة اهلامــة  .كــا شــاركت كل مــن كليتــي علــوم
احلاســوب وتقانــة املعلومــات وكليــة الزراعــة واملــوارد الطبيعيــة بنــازج مــن
تقاناهتــا البحثيــة .
حــاز مركــز أبحــاث الــدرن عــي شــهادة مراكــز التميــز العلمــي و البحثــي
يف هــذا امللتقــي .
هــذا وتعــد هــذه الفعاليــة احــد املحــاور اإلســراتيجية التــي تطلــع هبــا
اجلامعــات إلســهاماهتا يف خدمــة املجتمــع وريادهتــا يف عمليــة التعليــم والتعلــم ومــا تزخــر بــه مــن إنتــاج علمــي ومعــريف.

تــم يــوم /28اكتوبــر2018/م انطــاق فعاليــات ملتقــي
اجلامعــات األمريكيــة الســودانية حتــت شــعار ( نحــو آفــاق
جديــدة) يف متــام الســاعة السادســة مســاء بــوزارة التعليــم
العــايل والبحــث العلمــي برعايــة النائــب األول لرئيــس
اجلمهوريــة الفريــق أول ركــن بكــري حســن صالــح .
أكــد وزيــر التعليــم العــايل والبحــث العلمــي الدكتــور
الصــادق اهلــادي املهــدي يف اجللســة االفتتاحيــة للملتقــي ان
امللتقــي هيــدف ايل خلــق وترقيــة عالقــات التعــاون بــن البلديــن
يف جمــال التعليــم العــايل والبحــث العلمــي مبينــا أن هــذا
امللتقــي ســيناقش عــدد مــن األوراق العلميــة يديرهــا باحثــون
مــن اجلانبــن وســيتم نــر التوصيــات يضــم وفــد اجلامعــات األمريكيــة  22جامعــة وعــدد  6معاهــد بحثيــة .حتــدث الربوفيســور ازهــري
عمــر عبدالباقــي رئيــس اللجنــة العليــا للملتقــي بــأن امللتقــي يمكــن مــن بنــاء رشاكات أكاديميــة بــن الدولتــن واالرتقــاء باجلامعــات
الســودانية وإثــراء البحــث العلمــي  .كــا ان امللتقــي سيشــهد توقيــع عــدد مــن مذكــرات التفاهــم بــن اجلامعــات األمريكيــة واجلامعــات
الســودانية .
كــا أكــد الربوفيســور عبدالــرؤوف امحــد البــدوي رئيــس جلنــة االتصــال بامللتقــي ان امللتقــي ســيتيح الفــرص لطــاب الدراســات العليــا
مــن خــال برنامــج املنــح الدراســية .ســيزور وفــد اجلامعــات األمريكيــة عــدد مــن اجلامعــات الســودانية باإلضافــة إيل اهــم املعــامل
األثريــة بمنطقــة البجراويــة وجامعــة شــندي .ومــن ضمــن برنامــج امللتقــي املعــارض التعريفيــة والعلميــة للجامعــات الســودانية
واألمريكيــة حيــث شــاركت جامعــة كســا بمعــرض علمــي تعريفــي ضمــن فعاليــات ملتقــي اجلامعــات األمريكيــة الســودانية وانطالقــا
مــن اهتاممــات اجلامعــة بقضايــا الوســط واملجتمــع املحــي وآفــاق متيزهــا البحثــي يف ذلــك وقعــت جامعــة كســا اتفاقيــة للتعــاون مــع
اجلامعــة الدوليــة لإلنقــاذ( )international rescue uinversityذات التميــز واالهتــام اخلــاص بقضايــا الالجئــن واهلجــرة.

10

E-mail:media@kassalauni.edu.sd
00249411822095 - 00249411822075

Web Site: www.kassalauni.edu.sd
00249411822095 - 00249411822075

إضاءات حول زيارة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي

زارت وزيــرة التعليــم العــايل والبحــث العلمــي الربوفيســور  /ســمية حممــد أمحــد ابوكشــوة جامعــة كســا يف /2ديســمرب 2018/م وبرفقتهــا
وفــد مــن إدارات وزارة التعليــم العــايل والبحــث العلمــي حيــث أوضحــت الوزيــرة خــال الربنامــج املعــد هلــا داخــل جامعــة كســا بحضــور وايل
واليــة كســا ورئيــس املجلــس الترشيعــي ومعتمــد شــؤون الرئاســة مســئول ملــف التعليــم العــايل بالواليــة  .وأعضــاء حكومــة الواليــة وعــدد مــن
قيــادات العمــل التنفيــذي بالواليــة  .و وحضــور عمــداء الكليــات باجلامعــة وأمنــاء األمانــات ورؤســاء األقســام اإلكاديميــة واإلداريــة باجلامعــة
وكل منســويب جامعــة كســا  .أوضحــت خــال هــذا اللقــاء أن اهلــدف مــن هــذه الزيــارة مراجعــة مؤسســات التعليــم العــايل بالواليــة والوقــوف
عــي البنيــات األساســية للجامعــة باملجمعــات املختلفــة  .وإســتعرضت الســيدة الوزيــرة سياســة الــوزارة الراميــة للتوســع يف الربامــج التعليميــة
وتطويــر التعليــم العــايل وذيــادة عــدد مقاعــد الطــاب وتوفــر البنيــات األساســية فضــ ً
ا عــن دعــم الربامــج املســامهة يف خدمــة املجتمعــات
مــن خــال إقامــة املستشــفيات واملراكــز الصحيــة اجلامعيــة  ،مشــرة إيل أن اهلــدف مــن الزيــارة أيض ـ ًا الوقــوف عــي مســار التعليــم بالواليــة
وإحتياجــات الواليــة مــن اخلرجيــن والكــوادر املؤهلــة مــن التعليــم العــايل والتوســع يف فــرص مقاعــد الدراســة بالواليــة .
رحــب الســيد وايل واليــة كســا االســتاذ آدم مجــاع آدم يف كلمتــه بزيــارة وزيــرة التعليــم العــايل والبحــث العلمــي والوفــد املرافــق هلــا مؤكــد ًا
إنعكاســات هــذه الزيــارة عــي التعليــم العــايل بالواليــة وخدمــة البحــوث العلميــة وتلمــس إحتياجــات والقضايــا احلقيقيــة ملجتمــع الواليــة
واجلامعــة  ،مشــر ًا إيل حوجــة الواليــة للبحــوث العلميــة يف كافــة املجــاالت وأشــاد ســيادته بالتعــاون القائــم بــن حكومــة الواليــة وإدارة اجلامعة
وإهتــام الواليــة بقضايــا التعليــم منوه ـ ًا إيل الرؤيــة التــي تنشــدها حكومــة الواليــة مــن خــال مؤسســات التعليــم العــايل .
رحــب مديــر اجلامعــة البوفيســور عبــداهلل عــي حممــد بزيــارة وزيــرة التعليــم العــايل والبحــث العلمــي والوفــد املرافــق هلــا وابــدي أن أمهيــة هــذه
الزيــارة تــأيت مــن إهتــام وزارة التعليــم العــايل والبحــث العلمــي باجلامعــة الوالئيةمشــيدا بدعــم الــوزارة لكافــة برامــج اجلامعــة مؤكــد ًا أن
هــذه الزيــارة حققــت الكثــر مــن البرشيــات التــي ســتكون خــر ًا للجامعــة وذلــك بتوســع برامــج التعليــم بجامعــة كســا بإضافــة كليــات جديــدة
متخصصــة تشــمل كليــة طــب األســنان وكليــة الصيدلــة .
ويف ختــام هــذا اللقــاء شــهدت الســيدة وزيــرة التعليــم العــايل والبحــث العلمــي والســيد وايل واليــة كســا وأعضــاء حكومتــه وقيــادات جامعــة
كســا  ،شــهدوا توقيــع إتفــاق بــن وزارة الصحــة بالواليــة وكليــة الطــب والعلــوم الصحيــة بجامعــة كســا هــذا اإلتفــاق للتعــاون وترقيــة
العمــل الصحــي .

اختتمــت الربوفيســور ســمية حممــد أمحــد أبــو كشــوه وزيــر التعليــم العــايل والبحــث العلمــي والوفــد املرافــق هلــا ،اختتمــوا زيارهتــم لواليــة
كســا حيــث كانــت آخــر حمطاهتــم حمليــة حلفــا اجلديــدة وقــد رافقهــم وفــد جامعــة كســا بقيــادة الربوفيســور عبــداهلل عــي حممــد مديــر
اجلامعــة ،وكان يف اســتقباهلم لــدى مدخــل مدينــة حلفــا اجلديــدة وفــد رفيــع املســتوى بقيــادة معتمــد املحليــة األســتاذ حنبــي مالــك .وبــدأت
الزيــارة بطــواف يف جممــع حلفــا الــذي يضــم ثــاث كليــات :كليــة الزراعــة واملــوارد الطبيعيــة ،وكليــة الرتبيــة باإلضافــة إىل كليــة علــوم
وتقانــة اإلنتــاج احليــواين .ومــن ثــم توجــه الوفــد إىل مبنــى املحليــة حيــث انعقــد اجتــاع بقاعــة االجتامعــات مــع قيــادات املجتمــع املــدين باملحليــة.
ومــن خــال هــذا اللقــاء طالبــت األخــت الوزيــر كل جمتمــع حلفــا بالتفاعــل اإلجيــايب مــع برامــج اجلامعــة خاصــة املتعلقــة بالتوســع يف زيــادة
عــدد الكليــات والطــاب ألن املســؤلية تكامليــة ،كــا طالبــت اجلامعــة بــرورة االهتــام بالبحــث العلمــي وإنشــاء مراكــز األبحــاث وتعــاون
اجلامعــة مــع اجلامعــات الســودانية وكذلــك جامعــات دول اجلــوار ،كــا جــددت شــكرها حلكومــة واليــة كســا ..ومــن جانبــه فقــد رحــب األخ
معتمــد حمليــة حلفــا اجلديــدة باألخــت الوزيــر والوفــد املرافــق هلــا ذاكــرا بــأن هــذه الزيــارة ستســهم يف تطــور وتقــدم التعليــم العــايل بمجمــع
حلفــا اجلديــدة مبينــا وقــوف حمليتــه مــع كافــة برامــج جامعــة كســا ألن هنضــة األمــم ال تتحقــق إال بالتعليــم .أمــا الربوفيســور عبــداهلل عــي
حممــد مديــر اجلامعــة فقــد جــدد ترحيبــه بالســيدة وزيــر التعليــم العــايل والبحــث العلمــي والوفــد املرافــق هلــا  ،كــا توجــه بخالــص الشــكر
حلكومــة واليــة كســا آلتــي مل تــردد يومــا يف املســامهة الفاعلــة مــن أجــل تطويــر اجلامعــة وطالــب أهــايل حلفــا بااللتفــاف والوقــوف مــع
سياســة التوســع يف هــذا املجمــع حتــى يكــون ذلــك نــواة لقيــام جامعــة حلفــا اجلديــدة كــا حتــدث يف اللقــاء الربوفيســور أزهــري عبــد الباقــي
وكيــل وزارة التعليــم العــايل والبحــث العلمــي ،واألســتاذة ماجــدة عبداللطيــف معتمــد شــؤون الرئاســة مســؤلة ملــف التعليــم العــايل بحكومــة
الواليــة
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حيــا الدكتــور :الصــادق اهلــادي املهــدي وزيــر التعليــم العــايل
والبحــث العلمــي الشــعب الســوداين بجميــع رشائحــه وطوائفه
وفئاتــه يف بــذل الكثــر مــن الدمــاء واألرواح مهــر ًا لإلســتقالل
ليعيــش هــذا الشــعب عزيــز ًا كريـ ً
ا عــي تــراب وطنــه ،ســائ ً
ال
اهلل أن جينــب البــاد مــن املحــن والفتــن باحلكمــة واإلعــراف
باملشــاكل وإجيــاد حلــول ملعاجلتهــا ،مؤكــد ًا عــى أمهية دور
أســاتذة مؤسســات التعليــم العــايل يف طــرح احللــول واملشــاكل
واألزمــات التــي جتابــه البــاد  ،مشــر ًا إىل امكانيــة االســتفادة
مــن إحتــاد اجلامعــات الســودانية للمســامهه اإلجيابية يف حل
قضايــا الوطــن كافــة بــا لــه مــن علــاء وخــرات ومفكريــن
يف شــتي املجــاالت  ،مبينــ ًا بــأن إحتــاد اجلامعــات الســودانية
ســاهم منــذ إنشــائه بالكثــر مــن املــال وبالعديــد مــن الدراســات
وامللتقيــات العلميــة وورش العمــل والبحــوث العلميــة
الناضجــة يف معاجلــة عــدد مقــدر مــن القضايــا الوطنيــة وال
زال األمــل معقــود ًا عليــه ملزيــد مــن العطــاء الالحمــدود .
مؤكــد ًا بأنــه مــن تطويــر إىل تطــور وحريــص بــأن تكــون
مؤسســات التعليــم العــايل والبحــث العلمــي ىف املقدمــة
وبدعمنــا ومســاندتنا ووقوفنــا بجانبــه تتحقــق اخلطــط
والربامــج واإلســراجتيات التــى رســمها ووضعهــا حتــى
يكــون االحتــاد يف مقدمــة االحتــادات عــي املســتوي املحــي
واالقليمــي ،فهــو احتــاد يلبــى إحتياجــات املؤسســات التعليميــة
بعراقــة وأصالــة ومعــارصة .
جــاء ذلــك لــدي ترأســه إجتــاع جملــس إحتــاد اجلامعــات
الســودانية يف دورتــه الرابعــة والعــرون والــذي إنعقــد بقاعــة
املؤمتــرات الدوليــة بمجمــع الفريــق بروفيســور عشــميق
بجامعــة الربــاط الوطنــي  ،حيــث ناقــش املجلــس املوازنــة

للعــام 2019م وتقريــر اللجــان الدائمــة باإلضافــة لتقريــر
إجتــاع األمانــة العامــة مــع األمــن العــام إلحتــاد اجلامعــات
العربيــة والتخطيــط والتطويــر اإلداري ملؤسســات التعليــم
العــايل واملوقــع اإللكــروين األنمــوذج .
ومــن خــال اإلجتــاع قــام رئيــس وأمــن عــام إحتــاد
اجلامعــات الســودانية بتكريــم دكتــور الصــادق اهلــادي
املهــدي وزيــر التعليــم العــايل والبحــث العلمــي

(مدير ًا إلدارة اإلحصاء باجلامعة)
تعيني أ .هيثم عبدالغفار عبداهلل
(مدير ًا إلدارة اإلنتساب باجلامعة )
		
د .أنس عيل بله
دمج قسمي اللغة العربية والعلوم اإلسالمية
(نائب عميد كلية الدراسات العليا والبحث العلمي)
تعيني د .جماهد عبداملجيد
(مدير ًا ملرشوع املستشفي اجلامعي )
تعيني د .عبداحلفيظ عثامن
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رصد:
أ .يارس حســان عثمــان

معينات العمل بمزارع اجلامعة

برتقال مزرعة دار السالم

عمليات اإلنتاج باملزارع

مرشوع اخلرضوات واملوز

انطالق ًا

مــن توجهــات الدولــة الراميــة ايل مســامهة اجلامعــات يف اإلنتــاج  ،اولــت اجلامعــة
اهتاممهــا باالســتثامر ويف هــذا اإلطــار قامــت بتاهيــل مزرعتهــا الكائنــة شــال مركــز

اجلامعــة ( الســنرت )  ،مزرعــة اجلامعــة املاهولــة باملوالــح ( قريــب فــرت  ،برتقــال  ،ليمــون ) وبعــض الفواكــه

تســتعد اآلن حلصــاد الربتقــال واملــوز .كــا حصــدت اجلامعــة كميــات مقــدرة مــن ا خلُــر ( جرجــر  ،ويكــة
 ،اســود وخــرة ) .

ويف إطــار تنــوع االســتثامر زرعــت اجلامعــة أربعــن فدانــا مــن حمصــول القمــح بمزرعــة كليــة الزراعــة بحلفــا

 .كــا قامــت بانشــاء مصنــع للبلــك يف جممــع الكليــات الرشقــي.

تقــوم اجلامعــة حاليــا بتأهيــل مطبعتهــا لالســتثامر مــن خــال طباعــة الكراســات املدرســية والكتــب وخمتلــف

افــكار اســتثامرية طموحــة يف جمــال االنتــاج احليــواين والصناعــة التحويليــة
رضوب العمــل املطبعــي  .للجامعــة
َ
ســرى النــور يف القريــب العاجــل
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جامعة كسال

إصدارة دورية تصدر عن
إدارة العالقات العامة واإلعالم والمراسم

أقامت

إدارة التأصيــل بجامعــة كســا بالتعــاون مــع اهليئــة النقابيــة للعاملــن باجلامعــة ورابطــة املــرأة العاملــة  ،أقامــت احتفــاال أنيقــا
بمناســبة تكريــم العامــات املثاليــات  ،وكان ذلــك صبــاح يــوم اخلميــس  29/11بقاعــة اإلمــام الغــزايل بكليــة الرتبيــة .وقــد رشف
االحتفــال الدكتــور اخلــر العمــري مديــر اجلامعــة املكلــف ،والــروف أمــاين عبــد املعــروف عميــد كليــة الدراســات العليــا ،والدكتــور عصــام
الديــن مصطفــى أمــن الشــؤون العلميــة ،والدكتــور عــاد الديــن بابكــر خلــف اهلل عميــد شــؤون الطــاب  ،وعــدد مــن عمــداء الكليــات ،واألســتاذة
نجــاة عــي عثــان ممثلــة لرئيــس رابطــة املــرأة العاملــة بواليــة كســا.
هــذا وقــد وحتــدث يف االحتفــال الدكتــور اخلــر العمــري مديــر اجلامعــة املكلــف مشــيدا بــإدارة التأصيــل ودورهــا الرائــد يف كافــة املجــاالت
األصعــدة مــن أجــل تطــور وتقــدم اجلامعــة ،مؤكــدا اســتعداد إدارة اجلامعــة لدعــم وتبنــي كل الربامــج واملرشوعــات التــي تســهم يف هتيئــة
البيئــة اجلاذبــة لــكل منســوبيها ،مقدمــا شــكره لــكل أرسة اجلامعــة عــى هــذا التعاضــد والتامســك.
أمــا الدكتــور حــاج محــد تــاج الــر مديــر إدارة التأصيــل باجلامعــة فقــد أوضــح للحضــور فلســفة قيــام مثــل هــذه االحتفــاالت والتــي تتمثــل يف
دفــع تشــجيع العامــات مــن أجــل تقديــم خدمــة ترتقــي باجلامعــة حتــى تظهــر يف أهبــى منظــر يــر الناظريــن ،مؤكــدا بــأن جائــزة العــام القــادم
ستشــمل العــال واألســاتذة ،مــن ناحيــة أخــرى تقــدم مديــر إدارة التأصيــل باجلامعــة بخالــص الشــكر إلدارة اجلامعــة ،ولــأخ الوكيــل ،وإدارة
اخلدمات.
هــذا وقــد شــمل التكريــم تســعا مــن العامــات ،وكانــت اجلوائــز عبــارة عــن جوائــز ماديــة وشــهادات تقديريــة ووشــاحات ،فــكان املركــز األول مــن
نصيــب العاملــة :حليمــة حممــد عيســى مــن كليــة االقتصــاد والعلــوم اإلداريــة .وجــاءت :ثريــا آدم حممــود يف املركــز الثــاين مــن كليــة الرتبيــة،
أمــا املركــز الثالــث فقــد نالتــه :اشــتياق حســن حممــد عــي مــن كليــة الطــب والعلــوم الصحيــة.
ويف لفتــة وجــدت القبــول واالستحســان كرمــت إدارة اجلامعــة األخــت أمونــة حامــد العاملــة بأمانــة الشــؤون العلميــة والتــي أقعدهــا املــرض
بمنزهلــا حيــث زارهــا وفــد كبــر مــن اجلامعــة يتقدمــه الدكتــور اخلــر العمــري مديــر اجلامعــة املكلــف حيــث أشــاد أفــراد أرسهتــا هبــذه
الزيــارة .وقــد تــرع اجلميــع للمــوىل عزوجــل أن يكتــب هلــا عاجــل الشــفاء.
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