
القانون من جامعة الخرطومالدكتوراة الفخریة فى مجال-الوشاح 

یطیب لمنظمة التفاؤل واالمل للتنمیة المستدامة ان تتقدم باغلى التھانى 
والتبریكات لسموكم الكریم بمناسبة حصولكم على الدكتوراة الفخریة فى 

احمد المعتصم محمد احمد رئیس المنظمة-القانون من جامعة الخرطوم

و
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والسامقة السامیة
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لخرطوم قاعة مزمرةا لقت 
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.ودفع بھ خطوات مضئیة لالمام

وا
عربى الھامة والقامة السامقة من قمم اقتصادنا   ل مى وا والدعوة  االسال

هاالسالمیة تھدجت الكلمات    
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وتنتشر  . 
جموعة االعمال التى قام     م

االسالمى ل 

1975م 

ھ
باركات م العماق  وال امن 

من منابر    نبتتویجھ بھذه المكانة السامیة من منارة من منارات وم        بر 
ا وكم  --جامعة الخرطوم اال وھى   العلم المعروفة   

. لقد فرح بك اھل السودان كثیرا یا سمو االمیر-الثمانینات
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السودان
عناال
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شكرا. یم دیننا االسالمیة السمحة   لویستمد قوتھ من جذورا تراثنا وتعا     
الجمع الرائع لھذه الزمرة الفریدة وھذا الزخم الذى قل لكم شكرا لھذا  
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نشأ
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معالى البوفسیر حمدى والذى كتب كلمات       ماالقتصاد السودانى ومنھ  
 .
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-میروالسیاسى المحنك اال  -واالدیب االمیر   

یزینانھم عقد فرید     اهللا اهللا  مكة المكرمة اهللا  

ضراعة هللا 

خاصة

شكرا سمو بھ وتعلیقاتھ فى كثیر من المنابر تغلفھا المعزة واالعتزاز       
لنا و   االمیر ل 

.تستحقھالذى انت اھل لھ ولھذا الوشاح


