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نرشة اسبوعية تصدر عن ادارة النرش واالعالم بالجامعة

اتفاقية تعاون علمي أكادميي بني التقانة ومركز )اكسبرتس( االماراتي

قـرار بإدخال كافـــة البحــوث في املوقع االلكتروني للجامعة
كلية العلوم االدارية توقع اتفاقا مع سوق اخلرطوم لالوراق املالية

رئيس اجلامعة يشيد بخريجي التقانة ويثمن دورهم في خدمة املجتمع ونهضة الوطن

التقانــــة تشــــــارك في الـــدورة 
التــدريبية لريادة االعمال باجلامعات

جنـــــــاح مـــشـــّرف ملشـــــــــروع 
التـــعليـــم االلكتـــرونـي بالتقانة



د.املعتز البرير يشيد  بخريجى  التقانة ودورهم فى خدمة املجتمع  ونهضة الوطن 

ــاالت   اكفــة مج
ف

تمــع �  بنــاء املج
ف

ة � ف ج جامعــة التقانــة وأدوارمه املمــري ــر�ي ف �ي  �ج ف ممــد أمحــد الــرج امعــة د.املعــرت أشــاد رئيــس الج

امعــة اهلادفــة لرفــد ســاحات العمــل  فــة عــززت رســالت الج ــاذج   م�ش
ف
ــم قدمــوا  � ا أ�ف

ً
بــع قــرن مؤكــد كــرش مــن ر

أ
العمــل ال

ــة  ــاء إدارة  خاص نش إ ــة �ج امع ــرار الج ف أن  ق ــرت ــد د.املع ك ــم. وأ ــة وط�ف ض  �ف
ف

ــم � ــوا بعمله ف يهسم �ي ف ــري ف متم ــ�ي ج ر�ي ف ــىف �ج الوط

ــة عــى  امع  لــرص الج
ً
ــدا كي ف و�ت ــ�ي ج  للخر�ي

ً
 مســتحقا

ً
ا ــد�ي   وتق

ــا�فً �ت  عرف
أ
ــة �ي ــات العاملي امع ى الج ف أســوة بكــرج ــ�ي ج ر�ي لف �ج

ــم . احا�ت ج
ف

از � ــم وإســتدامة التواصــل مهعــم وإ�ج ــم وخدم�ت رعاي�ت

ــدى عــى  ســتاذ مج
أ ْ
دارة واال ــد�ي االإ  م

ت
ــمي الدســو� اه ــادى إ�ج ضــور د.هن ف �ج ــ�ي ج ر�ي ــع إدارة الف ــه م ع ــدى إج�ت ــك ل جــاء ذل

ســتاذ 
أ
يــة واال امعــة للشــؤون املاليــة واالدار ئــب رئيــس الج يــف د.ســارة املــاوى �ف دارة وبت�ش يــد املــد�ي التنفيــذى لــ�إ عبداملج

ممــد القــامس .

نطــ�ق  إ  �ج
ً ســاس وهيلكهــا التنظيــى إيــذا�ف

أ
دارة ونظاهمــا اال ع بعــد نقــاش مســتفيض  بنــاء رؤيــة ورســالت  االإ جــ�ت وأجــاز االإ

معلهــا 

امعــة  ــم والج ــمت بتحقيــق التواصــل بي�ف دارة الــىت �ت امج وأنشــطة االإ لتفــاف حــول �ج ف ل�إ ــ�ي ج ر�ي ودعــت د.ســارة املــاوى اكفــة الف

ــا لولــوج ســوق العمــل ومــن خــ�ل تفعيــل  �ي ج يئــة خر�ي دارة ل�ت يــب وبنــاء القــدرات الــىت توفرهــا االإ امج التدر مــن خــ�ل �ج

ا  �ي ج امعــة العمليــة عــرج خر�ي تمــع وتقــد�ي مســامهة الج  الــذى يعــىف ببحــث وومناقشــة قضــا�ي املج
ف

منتــدى التقانــة العــى الثقــا�

ــه . ف ر�ي  هــذه املرحــ�ت املفصليــة مــن �ت
ف

ة بنــاء الوطــن �  مســري
ف

�

مهيــة 
أ
ف يعتــرج رؤيــة متقدمــة ال ــ�ي ج نشــاء إدارة للخر�ي إ امعــة �ج  أن قــرار رئيــس الج

ت
اهــمي الدســو� ــا قالــت د.هنــادى ا�ج ومــن جان�ج

ــواب  ــة أن أب ــع مبين تم  املج
ف

ة � ــؤ�ش ــة وامل ــات النا�ج امع ة الج ــا ملســري كب�ت ــا وموا ــة وتطوره امع ضــة الج  �ف
ف

ف � ــ�ي ج ر�ي ودور الف

ــا وتقدهمــا  د�ت قــق ر�ي امعــة والــرص عــى العطــاء الــذى �ي ف وعــى أســس مبــة الج يــري
ت
ف دون � ــ�ي ج ر�ي دارة مفتوحــة لــل الف االإ

تبــاع أحــدث الســبل التقنيــة الــىت تيــ� للتواصــل والتفاعــل وتهســل  إ دارة ســيقوم �ج  االإ
ف

ــت د.هنــادى ان العمــل �
ف

وأو�

ف . ــ�ي ج ر�ي خدمــة الف

لدى لقائه  إدارة  اخلريجني :



إجــــتماع هـــام لـــرئيـــس اجلامعــة مـع عــمــداء الكـــليــــات 
امعــة إضافــة لعــدد مــن  لج  مــع معــداء اللكيــات �ج

ً
 هامــا

ً
عــا امعــة إج�ت �ي رئيــس الج ــرج ف ممــد امحــد ال عقــد الدكتــور املعــرت

 يوليــو املــا�ف 
ف

و�ف والــىت بــدأ تنفيذهــا � لكــرت وع التعلــمي االإ بــة مــ�ش ر ج
ت

ع � جــ�ت قــش االإ امعــة و �ف  إدارات الج
ف

ف � املســئول�ي

ــال املهــم.  هــذا املج
ف

ســبقية �
أ
قليميــة مــن حيــث اال امعــات االإ  مصــاف الج

ف
حيــث وضــع هــذا النــوع مــن التعلــمي التقانــة �

إجتماع لرئيس اجلامعة ونائبه بلجنة املكتبات إلدخال البحوث فى املوقع اإللكترونى
ــدىس (  ــع اهلن م ــة )املج ي ــة املركز ــة املكتب ــد أمين ــد أمح ــادية مم ــفت د.ش كش

�ي  ف ممــد أمحــد الــرج امعــة الدكتــور املعــرت ســة رئيــس الج �أ ع �ج عــن إلتئــام إجــ�ت

ــات  ــة املكتب ــاوى بلجن ــارة امل ــورة س ــة الدكت ي دار ــة واالإ ــئون املالي ــه للش ئبت و�ف

ســتاذة مسيــة الســبىك 
أ
ــن عطــا واال املكونــة مــن قبــل د.شــادية ممــد أمحــد ود.أ�ي

 للدكتــورة شــادية كيفيــة إدخــال 
ً
ع وفقــا جــ�ت قــش االإ ســتاذ جــ�ل عزت..و�ف

أ
واال

و�ف  لكــرت  املوقــع االإ
ف

يــوس والدراســات العليــا � امعــة البالر لج اكفــة البحــوث �ج

ــارت  ــا ( وأش ــام )كواه  نظ
ف

ــات � ــع املكتب مي ج ــة �ج اص ــب الف ــع الكت ــب رف ان ج �ج

ســكرف ( لتصبــح  الإ ة معــل بنســخ البحــوث )�ج  نــ�ش
ف

� 
ً
د.شــادية إىل البــدء فــورا

. و�ف لكــرت ــع االإ  املوق
ف

دخــال � جاهــزة ل�إ

ــام  قس
أ
ــل اال رة ل ــد ز�ي ــد أمح ــادية مم ــورة ش ــت الدكت ل ــه سج ــت ذات  الوق

ف
 و�

دخــال داخــل  ــة االإ ــل همم ــة لتهسي ت مدمج ت )cds( أســطوا�ف ــع إســطوا�ف م لج

و�ف . ــرت لك ــع االإ املوق

أن  إىل  يــة  دار االإ العلــوم  بلكيــة  اهــمي  إ�ج د.أحــ�م  أشــارت 

 
ً
امــا ف ة القادمــة وذلــك إلرت م للفــرت  إســتعداد �ت

ف
قــم العمــادة �

امعــة والســيد معيــد شــئون الطــ�ب �ت  ــات رئيــس الج بتوج�ي

رشــادات  إ ام �ج ف لــرت وضــع ملصقــات لتوجيــه ســ�مة الطــ�ب مــع االإ

ســدى  تصــال الج ــب االإ ن ج
ت

ــة و� ــة الشــخصية داخــل اللكي النظاف

كــن  هــا وأما ضيــة وغري نشــطة الر�ي
أ
نــب اال ج

ت
� 

ً
ــة ( وأيضــا

ف
)املصا�

كــواب 
أ
ــب إســتعمال اال ج احة و�ي ســرت ت واالإ �ي زدحــام اكلافــرت االإ

ــب مقابــ�ت  ج  �ي
ً
لشــخص وإيضــا اصــة �ج دوات الف

أ
وامل�عــق واال

 
ف

يــة حــالت مرضيــة �
أ
الطبيــب ومغــادرة اللكيــة فــور الشــعور �ج

هــاز التنفــى . الج

عمادة شئون الطالب: إستعــداد تام للفتـرة القادمة 



وإدارة  عــ�م  واالإ الن�ش إدارة  ف  بــ�ي تنســي�ت  ع  إجــ�ت إلتــأم 

عــ�م  االإ إدارة  جانــب  مــن  ع  جــ�ت االإ و�ف   .. ف ــ�ي ج ر�ي الف

ســتاذ ممد 
أ
ئبه اال ســتاذ ممــد اليــاس الســىف و�ف

أ
دارة اال االإ مــد�ي

 .. ف ســتاذ عــى عبدالعــز�ي
أ
خلــف هللا ورئيــس قــم التوثيــق اال

ضافــة لقــم  الإ ف يوســف �ج ســتاذ دكــ�ي
أ
ومــن القــم الفــىف اال

إدارة  جانــب  مــن  ع   جــ�ت االإ و�ف   . والتغطيــات  خبــار 
أ
اال

ــدى عــى  ســتاذ مج
أ
 واال

ت
اهــمي الدســو� ف د.هنــادى إ�ج ــ�ي ج ر�ي الف

ســتاذ 
أ
.. وقــدم اال ف ــ�ي ج ر�ي دارة الف يــد املــد�ي التنفيــذى الإ عبداملج

دارة  تــرة عــن أهــداف االإ ممــد اليــاس الســىف نبــذة مف

ــ�ي  امعــة.. ف تمــع داخــل وخــارج الج ف املج ــ�ي تصــال ب عــ�م وســي�ت االإ ــار أن االإ عتب إ ف �ج ــ�ي ج ر�ي ــة التنســيق مــع إدارة الف وكيفي

امعــة بــدور  عــ�م وأشــارت إىل إشــادة رئيــس الج تكــز عــى االإ ــا �ي اهــمي أن معــل إدار�ت كــدت بدورهــا الدكتــورة هنــادى إ�ج أ

ــا   ( إىل جامعــة يشــار إل�ي
ً
فيــع لكيــة علــوم التقانــة )ســابقا  �ت

ف
ســتاذ ممــد اليــاس الســىف وإدارتــه �

أ
ــود مــد�ي إدارة النــ�ش اال و�ج

هــداف.
أ
ــاز اال ج

ف
ف وإ� ــ�ي ج ر�ي تصــال مــع الف رة إحــام التنســيق للتواصــل واالإ لبنــان. ولفتــت النظــر إىل أن الغــرض مــن الــز�ي �ج

رة  ــز�ي ســاىس لل
أ
ف إىل أن الغــرض اال ــ�ي ج ر�ي دارة الف ــذى الإ ــد�ي التنفي ــد امل ي ــدى عــى عبداملج ســتاذ مج

أ
ــه أشــار اال ــن جانب وم

ع  جــ�ت ف لتحقيــق االهــداف . وخلــص االإ دارتــ�ي ف االإ عــ�م وإحــام التنســيق والتعــاون بــ�ي دارة االإ ت إدارتــه الإ توضيــح مطلــو�ج

ع  جــ�ت ــع االإ ــع وقائ  عقــب رف
ً
ــا ــا الحق ــمت تطبي�ت هــداف املرســومة لي

أ
ــاز اال ج

ف
ــة  للعمــل وإ� ي ــاق عــى خطــط  تطو�ي تف إىل االإ

دارة العليــا للجامعــة والتباحــث مهعــا .
أ
لــ�

إجتماع بني إدارة النشر واإلعالم وإدارة اخلريجني إلحكام التنسيـق 

أعلــن ممــد الفــىك مســئول الشــبات بقــم البنيــة والشــبات عــن توفــري القــم 

 للطــ�ب 
ً ــا�ف معــات مج ميــع املج ج و�ف شــبكة )واى فــاى( �ج لكــرت )ملنصــة( التعلــمي االإ

ســاتذة والطــ�ب للدخــول 
أ
حــة الفرصــة أمــام اال �ت امعــة وذلــك الإ داخــل الج

ســتخدام التعلــمي  إ اكد�ي �ج
أ
ســناد اال

أ
طــة اال  لف

ً
 أى وقــت  و دمعــا

ف
)لملنصــة( �

و�ف مكســاند للعمليــة التعليميــة العاديــة . وكشــف  ممــد الفــىك عــن تفعيل  لكــرت االإ

تلكــون  ف ال�ي ونيــة مــن أجــل تهسيــل هممــة البحــث للطــ�ب الــذ�ي لكرت املكتبــة االإ

ليــاف الضوئيــة 
أ
يــة بشــبكة اال دار مــع العلــوم االإ بــط مج ضافــة لر الإ أى حواســيب �ج

مــع الطــب والعلــوم  معــات مــن مج يــع املج  ملســئول الشــبات محج
ً
لتصبــح بذلــك وفقــا

ليــاف الضوئيــة 
أ
بوطــة بشــبكة اال مــع الاســوب وتقانــة املعلومــات مر يــة ومج دار االإ

ــم عــى  ي�ج ســاتذة وتدر
أ
و�ف بــدمع اال لكــرت  الوقــت ذاتــه إىل دمع قــم البنيــة التحتيــة والشــبات لعمليــة التعلــمي االإ

ف
ا � مشــري

 
ً
 كيفيــة الدخــول لملنصــة اكشــفا

ف
ــم مشــالك � ف لد�ي ات عــرج توفــري الــدمع الفــىف ومســاعدة الطــ�ب الــذ�ي تســجيل املــا�ف

نــت . نرت الإ ســاتذة �ج
أ
بــط حواســيب أو هواتــف الطــ�ب واال زاحــة العوائــق املتعلقــة �ج عــن إنشــاء وحــدة دمع فــىف الإ

تشكيل وحدة دعم فنى للتعليم اإللكترونى 

قسم البنية والشبكات يعلن  ربط العلوم اإلدارية وبقية املجمعات بشبكة األلياف الضوئية 



أعلن عن خطط عمادته للتقانة مابعد الكورونا

د.أكول ميتدح مجهودات اإلدارة العليا للجامعة فى الدخول ااَلمن للطالب 

امعــة فــ�ي يتعلــق  لج دارة العليــا �ج ــا االإ بــارة الــىت قامــت �ج هــودات الج كــول معيــد شــئون الطــ�ب املج إمتــدح د.عبدالعظــمي  أ

ت  دوية واســطوا�ف
أ
ىع وتوفــري اال ج�ت اطات الطبيــة وتطبيــق معلية التباعــد االإ شــرت مــن للطــ�ب حيــث �ت وضــع االإ

َ
لدخــول اال �ج

معــات   لك املج
ف

ن الطــ�ب �
أ
مرالــذى طمــأن معــادة الطــ�ب �ج

أ
تلفــة اال معــات املف  املج

ف
 الوحــدات الطبيــة �

ف
ف � كســج�ي

أ
اال

كــول:  .وقــال أ نــة الطــوارئ الصحيــة للدولت ــا لج اطات الــىت جــاءت �ج شــرت  ل�إ
ً
ــدون الرعايــة الطبيــة ال�زمــة وفقــا ج امعــة �ي لج �ج

ئــب  �ي والدكتــورة ســارة املــاوى �ف ف ممــد أمحــد الــرج امعــة الدكتــور املعــرت  هــذا املقــام البــد مــن تقــد�ي الشــكر لرئيــس الج
ف

و�

دويــة واملعينــات الصحيــة لط�بنــا 
أ
يــة وتوفــري املطلــوب مــن اال ما الفور ســتجاب�ت يــة الإ دار امعــة للشــئون املاليــة واالإ رئيــس الج

تلفــة   دخــول الطــ�ب لملجمعــات العمليــة املف
ف

� 
ف

ســتقرار الــوا�
أ
مــر الــذى إنعكــس عــى اال

أ
امعــة اال لج معــات �ج  لك املج

ف
�

مــد هللا عــى أن 
ف

معــات العمليــة .. وقــال � رشــاد بــل املج  معليــة االإ
ف

ــه تقــوم بدورهــا � كــول أن معادت كــد أ امعــة. وأ لج �ج

ذن هللا .
أ
مــور ســارت بصــورة سلســة تبــ�ش بعــام دراىس مســتقر�ج

أ
اال

ت والطــ�ب  متحــا�ف ات واالإ طمئنــان عــى ســري املــا�ف اتيجية عاجــ�ت ل�إ طــط إســرت كــول عــن إعــداد معادتــه لف وكشــف أ

اتيجية طويــ�ت املــدى لبقيــة العــام حــىت نضمــن الدخــول  طــط إســرت ضافــة لف الإ امعــة �ج  الج
ف

تلفــة � ف مــن اللكيــات املف ــ�ي ج ر�ي الف

طــط عــى مــدار العــام تشــمل أنشــطة  انــب وضــع العمــادة لف ج ذن هللا �ج إ ة القادمــة �ج  الفــرت
ف

امعــة � مــن لــل طــ�ب الج
َ
اال

ــد التعــاون  ج
ف

 ذلــك �
ف

ض بعــض الطــ�ب. وأضــاف و� عيــة وإرشــاد نفــى ولك القضــا�ي الــىت تعــرت ضيــة وإج�ت ثقافيــة ور�ي

يــة . دار امعــة للشــئون املاليــة واالإ ئــب رئيــس الج الامــل مــن قبــل الدكتــورة ســارة املــاوى  �ف

امعــة عــن عزهمــم عقــد أول  لج ف الشــؤون العمليــة �ج كشــف الدكتــور مبــارك بشــري أمــ�ي

ــس  ل ع املج ــ�ت ــد إج ــة لعق ــك توطئ ــة وذل لتقان ية �ج ــار ستش ــة االإ ي اكد�ي
أ
ــة اال ع للجن ــ�ت إج

ــن القضــا�ي  ــد م ــام 2019 م– 2020 م ملناقشــة العدي ف للع ــ�ي ج ر�ي ج الف
أ

ــا� د نت ــ�ت ع العــى الإ

مانــة قــد 
أ
ال ــادات �ج نيــة قــال الدكتــور مبــارك بشــري إن قــم الهسش ــة �ش اهلامــة .ومــن �ج

ة التعلــمي العــاىل والبحــث العــى والــىت  ــات الصــادرة مــن وز�ي  تطبيــق التوج�ي
ف

ع � �ش

يــة . اكد�ي
أ
ــادات اال  صيغــة الهسش

ف
إحتــوت عــى تعديــ�ت �

أول إجـــــتــماع 
للجنة اإلستشارية 



وحــــدة خاصــــة ملكافحـــــــــــة الكرونا باملـــختبــــــرات الطبيــــة 

منــة للجامعــة.. 
َ
 اطــار العــودة اال

ف
ــة كــرو�ف وذلــك �

أ
ــة جا�

ف
امعــة ملا� لج ات الطبيــة وحــدة مســتحدثة �ج تــرج أنشــأت لكيــة املف

امعيــة للعمــل  يئــة البيئــة الج ف العــودة و�ت مــ�ي
أ ات إىل �ت تــرج ســاتذة بلكيــة املف

أ
موعــة مــن اال ــدف الوحــدة الــىت أســهسا مج و�ت

مه  امعــة )حــرس ,ومعــال , وغــري لج ف �ج  إىل نــ�ش التوعيــة وســط العاملــ�ي
ً
ســاتذة والطــ�ب وهدفــت الوحــدة أيضــا

أ
والدراســة ل�

رتــداء الامكمــات وإســتخدام  ــة �ج
أ

ا�  كيفيــة التعامــل مــع الج
ف

ات التوعويــة � موعــة مــن املــا�ف ( حيــث قدمــت الوحــدة مج

ــدى وغطــت  ي
أ
ــة ل� ــوات املعقم ات العب ف الوحــدة لعــ�ش ــري ــة لتجه ضاف الإ ــذا الغــرض �ج ــىت أعــدت هل ــة وال ت املعقم ــوا�ج الب

ات  تلفــة امك قامــت الوحــدة بنــ�ش مكيــات مــن البوســرت للكيــات املف ف �ج يهعــا عــى العاملــ�ي امعــة بتوز الوحــدة لك إدارات الج

ــة  تلف ــل مف ــات ومعام ــن قاع ــة م امعي ــة الج ف البيئ ــري ــة امك قامــت الوحــدة بتجه ــري الوقائي ــوى عــى املــاذ�ي والتداب ت
ت

ــىت � ال

ىع داخــل وخــارج القاعــات واملعامــل  جــ�ت لتدابــري الوقائيــة عــرج التباعــد االإ مــوا بــدورمه �ج ف ف إلرت ســتقبال الطــ�ب والــذ�ي الإ

تلفــة . املف

ــة  ي دار ــة واالإ ــة للشــئون املالي امع ــس الج ــب رئي ئ ــورة ســارة املــاوى �ف ــة الدكت عاي ــت �ج شــارة إىل أن الوحــدة اكن ــدر االإ ج
ت

و�

ات أســاتذة الوحــدة ومه  ضــري املعقمــات والبوســرت
ت

ف عــى � ات الطبيــة حيــث أ�ش تــرج بكــر معيــد لكيــة املف والدكتــورة نــون �ج

ينــب أمحــد عبدالميــد حيــث  ســتاذة ز
أ
ئــب العميــد واال ــال الطاهــر والدكتــورة ســارة �ف غــىف والدكتــورة �ف الدكتــورة رشــا مري

ختلــف القاعــات . ــة �ج
أ

ا� ات توعويــة للطــ�ب مــن خطــر الج لقــاء مــا�ف إ ات العــام الــدراىس �ج تــرج دشــن أســاتذة املف

ضمن جهود اجلامعة ضد اجلائحة 



مركز املعلومات : املستخدمون للمنصة 7,952 واألنشطة 3,739

التقانة سبقت رصيفاتها من اجلامعات فى التعليم اإللكترونى قبل كورونا

ــا  ــة ســبقت رصيفا�ت ــن أن التقان ــة هللا ع ف وداع ــد�ي ــة  د.حســام ال ــوم والتقان ــة العل امع ج ــات �ج ــز املعلوم ــد�ي مرك كشــف م

ــة  ــاند للعملي و�ف مكس ــرت لك ــمي االإ ــتخدام التعل س إ اكد�ي �ج
أ
ــناد اال س ــل االإ ــة لتفعي ــداد خط  إع

ف
ــودانية � ــات الس امع ــن الج م

وس وماصاحبــه مــن إغــ�ق اكمــل للبــ�د  وس كــورو�ف للعــامل لذلــك وبعــد إنشــار الفــا�ي التعليميــة العاديــة قبــل إجتيــاح فــا�ي

ــة  ــة الفرص ح و�ف ال�ت ــرت لك ــمي االإ  التعل
ف

ــتمرار � س ــة االإ امع ــى إدارة الج  ع
ً
ــا ــة اكن لزام ــات التعليمي ــات واملؤسس امع و الج

قــل 
أ
طــة والبــدء �ج ف عــى البــدء بتبســيط الف  لدكتــور حســام الــد�ي

ً
تفــاق وفقــا امكل العــام الــدراىس .ولذلــك  �ت االإ للطــ�ب الإ

حــة متــوى تعليــى مــر�أ  و�ف عــرج إ�ت لكــرت ســتخدام التعلــمي االإ ســاتذة والطــ�ب الإ
أ
يــب اال ت تدر ــد�ي

ت
ت لتجــاوز � مــا�ف االإ

عتبارهــا معليــات بســيطة كتســجيل متــوى  إ ضافــة لتفعيــل حلقــات النقــاش داخــل املنصــة �ج الإ ومقــروء عــرج )املنصــة ( �ج

ف مــن لك لكيــة وإســتخدام )املنصــة  ــم ملنســق�ي ي�ج بوينــت   ولفــت النظــر إىل تدر ات مرئيــة أو مكتوبــة عــرج البور املــا�ف

ــة العمــل وإســتخدام  ــة كيفي ســاتذة ملعرف
أ
ف واال ف املنســق�ي ــ�ي ــىج للطرف ي ــوى تدر  عــرج مت

ً
ــا ف معلي ــب املنســق�ي ي ــا لتدر ( ذا�ت

 املنصــة وكيفيــة الــاح للطــ�ب 
ف

ات املقــروءة واملســموعة والفديوهــات � دوات لرفــع املتــوى املــراد اكلتســجيل لملحــا�ف
أ
اال

ف   ( عــرج بطاقــة والتســجيل لملنصــة عــرج ملكــة مــرور.   وكشــف د.حســام الــد�ي ف حــة العمليــة التعليميــة )أون ال�ي للدخــول وإ�ت

نشــطة املســج�ت داخــل 
أ
موعــة اال انــب مج ج ســاتذة  �ج

أ
ــم اال ن )لملنصــة ( 7952 مــن بي�ف

َ
ف اال يــة لملســتخدم�ي عــن نســب تقد�ي

املنصــة وتبلــغ 3739 نشــاطا عبــارة عــن متــوى تعليــى مــر�أ ومقــروء وحلقــات نقــاش. ودلــف د.حســام  إىل أن معليــة  

اطات  شــرت عتبارهــا مــن االإ إ و�ف مكســاند للعمليــة التعليميــة ستســتمر �ج لكــرت ســتخدام التعلــمي االإ إ اكد�ي �ج
أ
ســناد اال

أ
تفعيــل اال

 
ف

وط الصحيــة . و� ىع وبقىــة الــ�ش جــ�ت الصحيــة امللزمــة مــن قبــل الــدولت حــىت بعــد إســتئناف الدراســة  ومراعــاة للتباعــد االإ

ف وداعــة هللا ان املركــز  امعــة العلــوم والتقانــة  د.حســام الــد�ي ج تــرة عــن ) املنصــة ( ذكــر مــد�ي مركزاملعلومــات �ج نبــذة مف

ت  تــاج لتســجيل البيــا�ف لــوس والدفعــة واللكيــة ولدخــول الطالــب لملنصــة �ي  الج
ت
لطــ�ب كــر� ت خاصــة �ج تــوى عــى بيــا�ف �ي

ت املوجــودة  ســتفادة مــن املتــو�ي د( عــرج املنصــة ليتمكــن مــن االإ ســو�ي  البطاقــة و)�ج
ت
ســتخدام ر� إ للــاح ل بدخــول املنصــة �ج

ات داخــل املنصــة . مــن مــا�ف



ــوم  اك ي ــرت ــا مش ع ــة إج�ت ي دار ــوم االإ ــة العل ــدت لكي عق

قــر اللكيــة لوضــع  بعــاء 19 /أغســطس 2020 م �ج ر
أ
اال

إطــار   
ف

� ذلــك  م   2020 العــام  ايــة  ل�ف معــل  خطــة 

ف اللكيــة وهيئــة  كــة بــ�ي ا تفعيــل  إتفاقيــة التعــاون ال�ش

 مــارس 
ف

وراق املاليــة املوقعــة �
أ
رطــوم لــ� ســوق الف

وف بكــرى الطيــب  ع الــرج جــ�ت 2020م   وقــد حــرف االإ

ف  مــوىس معيــد اللكيــة ود. عبــاس عبــدهللا الســ�ي

ن رئيــس قــم املاســبة  ئــب العميــد ود. الوليــد عــ�ش �ف

للكيــة د. عيــى  ومســاعد منســق الدراســات العليــا �ج

 
ً
ــ� معــال .واكن ممث

أ
ــم إدارة اال ــس ق ــت رئي ضــو البي

عــ�م ود.هــا�ف أمحــد مــد�ي إدارة البحــوث . اهــمي مــد�ي إدارة االإ ــة د. ممــود إ�ج وراق  املالي
أ
ــ� رطــوم ل ــة ســوق الف مــن هيئ

وراق املاليــة 
أ
امعــة )نوعيــة الضــور ( عــن دور هيئــة ســوق اال ســاتذة اللكيــة والج

أ
ات ال ع عــى أقامــة مــا�ف جــ�ت وخــرج االإ

قتصــاد   االإ
ف

ــة � وراق املالي
أ
ــة ســوق اال ــة الضــور عــن دور هيئ ــة نوعي ة لطــ�ب اللكي قتصــاد الوطــىف وإقامــة مــا�ف  االإ

ف
�

الوطــىف .

وراق املاليــة –كدراســة حــالت وتقــد�ي منحــة ودورة 
أ
رطــوم لــ� ــوث التخــرج للطــ�ب عــن ســوق الف حــة كتابــة �ج وكذلــك إ�ت

ة البحــث  ف ــة )ماســبة –إدارة ( وجــا�أ ي دار ــوم االإ ــة العل ج لكي رطــوم لطــ�ب املاجســتري وخــر�ي ــة ســوق الف ــة مــن هيئ اني مج

يبيــة  حــة منحــه دورة تدر �ت ضافــة الإ الإ ــرج لطــ�ب إدارة – ماســبة ( �ج ف ــوث �ت فضــل ) 6 �ج
أ
ف مــن هيئــة الســوق ال العــى املتمــري

يــوس +الدبلــوم العــاىل +املاجســتري (   )بالر
ً
للكيــة ســنو�ي ف �ج ــة الــ�ش

أ
انيــة مــن هيئــة الســوق لطــ�ب قا� ــادة معتمــدة مج بهسش

ثيــة   موضوعــات �ج
ف

ثيــة � فضــل ورقــة �ج
أ
ة ماليــة مــن هيئــة الســوق ال ف  وضــع جــا�أ

ً
وراق املاليــة وأيضــا

أ
 اال

ف
ر � ســت�ش بعنــوان االإ

ع  جــ�ت للكيــة .وخلــص االإ ــ�ت العمليــة �ج  املج
ف

كيمهــا �
ت

ســاتذة اللكيــة مــع نــ�ش الورقــة البحثيــة بعــد �
أ
ددهــا هيئــة الســوق ال

ت
�

ديــد 2021 م . كة للعــام الج ايــة ديســمرج 2020 م لوضــع خطــة معــل مشــرت  �ف
ف

ن � ع �ش تفــاق لعقــد إجــ�ت إىل االإ

إتفاق تعاون مشترك بني كلية العلوم اإلدارية وسوق اخلرطوم لألوراق املالية 

 
ف

ــة � وىل والرابع
أ
ف اال ــ�ي ــة للفرقت ــتمرار الدراس  إس

ف
ــدأت � ــة ب ــة أن اللكي ي دار ــوم االإ ــة العل ــارك بلكي ــد�ش مب ــتاذ م س

أ
ــد اال ك أ

موعــة والفرقــة الرابعــة مــن )7(  موعــات إىل )12( مج موعــة االوىل مــن )6( مج موعــات املج الفصــل الثــا�ف و�ت تعديــل عــدد املج

ات إىل ســاعة  ات وتقليــل عــدد ســاعات املــا�ف ن التباعــد داخــل قاعــة املــا�ف موعــة وذلــك لــامف موعــات إىل )14( مج مج

 وضعــت عــدد مــن التدابــري 
ً
 املواقــع التنظيميــة وتنقــ�ت مــن إدارة إىل إدارة أخــرى وأيضــا

ف
 �ت إعــادة هيلكــهت �

ً
واحــدة وأيضــا

زهــا : -  ف مــن أ�ج ســاتذة والطــ�ب واملوظفــ�ي
أ
ــة كــرو�ف املســتجد لــل مــن اال

أ
ال�زمــة وإرشــادات �يــة ذلــك للوقايــة مــن جا�

لــوس عــى  بعــد)1  ىع والج جــ�ت لتباعــد االإ ام �ج ف لــرت رتــداء الامكمــة داخــل القاعــة واالإ إ إلــزام أعضــاء هيئــة التدريــس والطــ�ب �ج

ف و�ت تعقــمي لك القاعــات  ســاتذة والطــ�ب واملوظفــ�ي
أ
كــن جلــوس اال  اما

ف
ديــدة � يئــة الج ف وتوفــري ال�ت خــر�ي

َ
أو 2 مــرت ( مــن اال

لصابــون وعنــد مدخــل اللكيــة و  يــدى �ج ت وإنشــاء أحــواض غســيل لغســل االإ �ي واملاتــب واملكتبــة ودورات امليــاه والافــرت

ات ومغــادرة  ــداول املعلنــة لملحــا�ف ورة مراعــاة دخــول الطــ�ب حســب الج إنشــاء وحــدة لقيــاس الــرارة والتعقــمي مــع �ف

ات . ــاء املــا�ف اللكيــة عقــب أن�ت

بدء الدراسة بكلية العلوم االدارية وسط ترتيبات مكثفة



معــال للجامعــات الــىت 
أ
دة اال  ر�ي

ف
ف � بــ�ي يــب املدر يبيــة لتدر اختتمــت جامعــة الســودان للعلــوم والتكنلوجيــا الــدورة التدر

بيــة للتنميــة الزراعيــة ومنظمــة  لتعــاون مــع املنظمــة العر امعــة �ج لج معــال �ج
أ
دة اال نظمهــا مركــز الســودان للتشــغيل الــذا�ت ور�ي

 الــدورة 
ف

�  
ً
ف و اكن مشــاراك لبحــر�ي ر �ج ســت�ش معــال واالإ

أ
دة اال مم املتحــدة للتنميــة الصناعيــة  ) اليونيــدو( واملركــز العــر�ج لــر�ي

أ
اال

امعــة العلــوم والتقانــة. يــة ممثــ� لج دار ستشــارات بلكيــة العلــوم االإ يــب واالإ د.عاطــف عــوض مــد�ي مركــز التدر

حتضــان إبداعــات  امعــة الإ وفيســور عــوض ســعد مــد�ي جامعــة الســودان ختــام الــدورة وكشــف عــن توجــه الج وخاطــب الرج

اهمــم بتوفــري  ف كــد إلرت تلفــة وأ ــاالت املف  املج
ف

 توفــري فــرص معــل جديــدة �
ف

معــال �
أ
دة اال ســاتذة والطــ�ب لتكــون نــواة لــر�ي

أ
اال

معــال .
أ
دة اال بتــار ور�ي املنــاخ املناســب الــذى يــدمع االإ

ي 
ف

ــون � ب  أن يهســم املتدر
ف

ــ� � ــج وأعــرب عــن أم ــن امل�ف معــال �ف
أ
دة اال دخــال ر�ي ــة الإ امع ــن عــوض عــن توجــه الج وأعل

بيــة للتنميــة الزراعيــة  لتطبيــق العــى والعمــى وأشــاد ســيادته بــدور منظمــة  ) اليونيــدو(   واملنظمــة العر عكــس ذلــك �ج

ــال . مع
أ
دة اال  ر�ي

ف
�

دة  �ي م �ج هــ�ت  االإ
ف

امعــة �  دور الج
ً
بيــة للتنميــة الزراعيــة مثمنــا ى مــد�ي املنظمــة العر ــري اهــمي الف امك خاطــب الــدورة الدكتــور إ�ج

امعــا ت للدفــع   تعاونــه مــع الج
ً
لبــ�د معلنــا  معليــة التنميــة �ج

ف
اكد�ي امم يهســم �

أ
 التحصيــل اال

ف
ضافــة حقيقيــة � معــال اكإ

أ
اال

ــال الــزراىع .  املج
ف

مــام خاصــة �
أ
معــال إىل اال

أ
دة اال بعمليــة ر�ي

ر  ســت�ش معــال واالإ
أ
دة اال ف مــد�ي منظمــة ) اليونيــدو( ومــد�ي املركــز العــر�ج لــر�ي ن حســ�ي كــد الدكتــور هــامسش ســل�ي مــن جانبــه أ

ــاص  ااكت مــع القطــاع الف ورة الــ�ش معــال وأمــن عــى �ف
أ
دة اال بتــار وأســاس ر�ي ف أن التعلــمي أســاىس للتعلــمي واالإ لبحــر�ي �ج

معــال 
أ
دة اال بتــار ور�ي لــق منــاخ ل�إ والعــام ومؤسســات التمويــل لف

خرى .
أ
امعات السودانية اال ف من منسو�ج جامعة السودان والج ب�ي ادات عى املتدر يع �ش تام �ت توز  الف

ف
و�

ختام الدورة التدريبية فى ريادة األعمال باجلامعات 

نـجـــــاح باهـــــــــر لنظــــــــــام التــعليـــــم اإللــــكتــــرونـــــــى 

منتدى التقانة
 العلمى يعاود نشاطه

ــمي  ســتخدام التعل إ اكد�ي �ج
أ
ســناد اال

أ
وع اال قيــق مــ�ش

ت
امعــة إىل � لج ــة �ج ف الشــئون العملي ــارك بشــري أمــ�ي ــور مب أشــار  الدكت

و�ف  لكــرت ا بتطبيــق نظــام التعلــمي االإ ا وهمندســ�ي وهعــا الرائــد بفضــل أســاتذ�ت ــاح ســاحق  بتفيــذ التقانــة مل�ش ج
ف

و�ف � لكــرت االإ

ف الشــئون  ــ�ي ــت .وأضــاف أم ــة بنجــاح الف امع ــات الج ــع لكي ي  محج
ف

ــا�ف � ــر امل ــذ الهسش ــدأ من ــذى ب ف وال ــ�ي ج ر�ي للطــ�ب الف

 
ت

 لتكــون الدراســة عــرج النظــام الــدراىسي الــر�
ت

 تطبيــق النظــام الــر�
ف

ــا الرائــدة � ب�ت ر ج
ت

امعــة إســتفادت مــن � العمليــة أن الج

امعــات العامليــة . لج  إىل جنــب مــع النظــام التقليــدى أســوة �ج
ً
و�ف  جنبــا لكــرت  التدريــس االإ

ف
ف حيــث تســتخدم � اهلجــ�ي

ف الشــؤون العمليــة عــن العمــل  كشــف الدكتــور مبــارك بشــري أمــ�ي

عــىي إســتئناف منتــدى التقانــة العــى وإحيــاء نشــاط مركــز 

مدرمانيــة حيــث درج املنتــدى عــى إســتضافة كوكبــة 
أ
الدراســات اال

ــا  ــاالت وحــىف وق�ت تلــف املج نوعيــة مــن العملــاء والشــعراء مــن مف

ضــور طــاغ . �ج



ــة للشــئون  امع ــس الج ــب رئي ئ ــاوى �ف ــارة امل ــورة س أماطــت الدكت

امعــة اللثــام عــن عــدة خطــط إنشــائية جديــدة  لج يــة �ج دار املاليــة واالإ

ســيس إدارة 
أ ز مــا نفــذ �ت خــر قيــد التنفيــذ ومــن أ�ج

َ
ــا واال نفــذ جــزء م�ف

ف  ــ�ي ــع خــاص و�ت تعي ف حيــث خصــص هلــم موق ــ�ي ج ر�ي لف خاصــة �ج

ــه  ــة هدف ملعلوماتي ــاص �ج  خ
ً
ــزا  مرك

ً
ــا ــاء أيض ــا امك �ت إنش ف هل ــ�ي موظف

ديــد   مــع التوجــه الج
ً
اشــيا

ت
ســاتذة �

أ
تقــد�ي الــدمع الفــىف للطــ�ب واال

و�ف .  لكــرت ــمي االإ  التعل
ف

للجامعــة �

ي الرســوم بشــل 
ف مبــىف هــري ج

ت
وع � وكشــفت الدكتــورة ســارة عــن مــ�ش

ــة  يقــة مر�ي  بطر
ً
ونيــا ي ليســدد الطــ�ب رســوهمم إلكرت

و�ف إلكــرت

لدراســات  كــز خاصــة �ج نشــاء مرا إ طــط أخــرى �ج وعاجــ�ت إضافــة لف

 
ً
يــة فعليــا دار ــة أنــه �ت أنشــاء مركــز بلكيــة العلــوم االإ

ف
املســتمرة مو�

دة  طــة ببقيــة اللكيــات وانشــاء مركــز ر�ي ــن الف ــة تســتمكل �ف كبداي

ة اىلي  . مشــري يطــا�ف  الرج
ف

لتعــاون مــع املركــز الثقــا� معــال وذلــك �ج
أ
اال

يع  طــط واملشــار ــري مــن الف ــذ الكث د تنفي ة القادمــة ســتهسش ــرت ان الف

ــة. امع ــداف الج ــق اه قي
ت

ــة االداء و� قي ــار �ت ي اط
ف

ــة � اهلادف

خــــــطـط إنـــــشائيــــــة تــــنفيـــذيــــــة للــشئـــــون اإلداريـــــة 

إعـــداد بيانات خاصــــة ببحـــــوث التخـــــرج باجلــــامعـــة 
كــدت الدكتــورة مسيــة الســبىك معيــدة شــئون املكتبــات  أ

يــة أن املكتبــة تعمــل عــى إعــداد  دار بلكيــة العلــوم االإ

ــل أامسء  و�ف ل لكــرت ملســتودع االإ ت خاصــة �ج ــا�ف ف بي ــري ه ج
ت

و�

امعــة منــذ  لج ــوث التخــرج ويشــمل لك التخصصــات �ج �ج

ــة  ــا إىل املنص ــرض رفهع ــك بغ ــة وذل امع ــاح الج ــة إفتت بداي

ــا  تي�ج امعــات و�ت ونيــة الــىت تعــد مــن طــرق تقيــمي الج لكرت االإ

 قــرار بفتح الكــــافتريات باجلامعـــة 
امعــة  ت الج �ي عــادة فتــح اكفــرت إ  �ج

ً
يــة قــرارا دار امعــة للشــئون املاليــة واالإ ئــب رئيــس الج أصــدرت الدكتــورة ســارة املــاوى �ف

ء كــورو�ف عــرج تقــد�ي امليــاه  منــة لــو�ج
َ
جــراءات التباعــد وإتبــاع التدابــري الوقائيــة اال إ لتقيــد �ج ــا �ج م العاملــون �ج ف عــى أن يلــرت

جــراءات  ــن االإ ت �ف �ي ختــ�ط داخــل الافــرت ماعيــة واالإ الكت الج
أ
نــع اال

ت
يــة والوجبــات املغلفــة عــى أن � املعدنيــة والغاز

. ء كــورو�ف ــة و�ج يــة ملوا�ج از حرت االإ



إتفاقية تعاون علمى أكادميى بني التقانة ومركز )إكسبرتس( للتدريب واإلستشارات باإلمارات 

ــب  ي تس  للتدر ــرج ــز  إكس ــع مرك ــا م ــات العلي  الدراس
ف

اكد�ي � ــى أ ــاون ع ــة تع ــة إتفاقي ــوم والتقان ــة العل ــت جامع وقع

ــص  ــة .وتن ــة التقني ــارات املهني ــب عــى امله ي ــراض التدر غ
أ
ــك ال ــة املتحــدة ، وذل بي ــارات العر م ــدولت االإ ستشــارات ب واالإ

لتنســيق مــع لكيــات  امج الدراســات العليــا �ج امعــة عــى تنفيــذ �ج لج ف معــادة الدراســات العليــا �ج تفاقيــة عــى أن تــ�ش بنــود االإ

ــل  ــة ب امع م الج ف ــرت ــل لكية،وتل ــا ب ــات العلي ت الدراس ــو�ج وط ومطل ــ�ش ــب ال ــز حس ــع املرك ــيق م ــك التنس ــة كذل امع الج

ــق  ف وف ــ�ي
ش

ــد املرس دي
ت

ــول و� ــة للقب ــات املقدم  الطلب
ف

�ت : النظــر �
َ
ال ــا �ج ــة عل�ي امع ــق الج ــد تصدي ــة بع ي دار ــات االإ املروف

ــة . ــل لكي ــا ب  الدراســات العلي
ف

ــا � وط املنصــوص عل�ي ــ�ش ال

امعة واللكية املعنية .  القبول بوزارة التعلمي العاىل والبحث العى والج
أ

قبول الط�ب وفق لوا�

ة الدراسة . ة التقد�ي والتسجيل للقبول وفرت اية فرت مج الدراسات ويشمل بداية و�ف �ف ديد التقو�ي لرج
ت

�

لوســائل املتبعــة حســب ماتقتــىف  امج الدراســات العليــا واملــواد التعليميــة مكتوبــة أو مســموعة أو مرئيــة �ج وضــع وتطــو�ي �ج

ف . هــا للدارســ�ي ــا وتقد�ي الاجــة للنســخ  م�ف

ها . لعملية التعليمية وغري ية املتعلقة �ج دار ية واالإ اكد�ي
أ
ديد املهام والواجبات اال

ت
ساتذة و�

أ
ج اال تفو�ي

ج .
أ

اف عى تنفيذه وإستخراج النتا� �ش ت واالإ متحا�ف .. ويشمل وضع االإ اكد�ي
أ
تقو�ي أداء الط�ب اال

ــادات القيــد  ة الدراســية بنجــاح .. وإصــدار �ش مج والفــرت �ف ج الطــ�ب ومنــح الدرجــات العمليــة بعــد إامكل الــرج
أ

د نتــا� إعــ�ت

هــا . فــادة والتخــرج وغري واالإ

عــداد ل  بواســطة لكيــة  ي �ت التنســيق واالإ
تس االمــارا�ت اكد�ي مــع مركــز  إكســرج

أ
وع إتفاقيــة التعــاون العــى اال يذكــر أن مــ�ش

 بعــد موافقــة الســيد رئيــس 
ً
يــة أصــدر قــرارا دار وفيســور بكــرى الطيــب معيــد لكيــة العلــوم االإ يــة .. واكن الرج دار العلــوم االإ

وفيســور بكــرى  ــت الك مــن الرج ــة �ف تفاقي ــة ملتابعــة وتنســيق االإ ن وع التعــاون مــع املركــز بتشــكيل لج امعــة عــى مــ�ش الج

ن مســاعد   ..د.الوليــد عــ�ش
ً
ئــب معيــد اللكيــة رئيســا ف �ف .. د.عبــاس عبــدهللا الســ�ي

ً
 عامــا

ً
فــا الطيــب مــوىس معيــد اللكيــة م�ش

مج الدراســات العليــا  �ف دارى بــرج ســتاذ ممــد يوســف املســاعد االإ
أ
 لرئيــس للجنــة واال

ً
ئبــا للكيــة  �ف منســق الدراســات العليــا �ج

. 
ً
للكيــة مقــررا �ج



 مستشفى األسنان يستقبل مرضاه بالسبت 

قسم خاص باإلجنليزية إلدارة األعــمال 

ســنان الســبت 
أ
امعــة عــن إســتقباهلم ملــر�ف اال لج ســنان التعليــى �ج

أ
دارى ملستشــ�ف اال كشــفت الدكتــورة همــا معــران املــد�ي االإ

ــم  �ف ــة �ج
ف

ــة كــرو�ف ،مو�
أ

ف العمــل عقــب التوقــف القــ�ى بســبب جا� ت املستشــ�ف لتدشــ�ي ع بــوا�ج املقبــل حيــث ســت�ش

ــات منظمــة الصحــة العامليــة . جــراءات وتوج�ي  الإ
ً
ــة وفقــا

أ
جــراءات الصحيــة امل�� الإ فمون لكيــة �ج ســيلرت

ية  ف لري ج
ف

� نشــاء قــم خــاص للغــة االإ
أ
 �ج

ً
يــة قــرارا دار امعــة للشــئون املاليــة واالإ ئــب رئيــس الج أصــدرت الدكتــورة ســارة املــاوى �ف

معــال واملاســبة والدراســات العليا .
أ
بلكيــة إدارة اال

ــم ســيبدأون  ســنان أن ط��ج
أ
ن مســجل لكيــة طــب اال ســتاذة فاطمــة ممــد عــ�ش

أ
ــت اال

ف
أو�

ت طــ�ب الســنة  ــر ..عــى أن تبــدأ إمتحــا�ف ف مــن هــذا الهسش �ي  التاســع والعــ�ش
ف

الدراســة �

ذن هللا . ف منــه �ج  الث�ثــ�ي
ف

وىل �
أ
اال

ــم إســتأنفوا  �ف
أ
  الدكتــور مســن هــامسش عبــدهللا معيــد لكيــة الدراســات العليــا �ج

ف
أو�

ــا دراســات عليــا منــذ  امج الــىت �ج ميــع الــرج ج الدراســة لطــ�ب الدراســات العليــا �ج

الســبت املــا�ف .

إمتحانات األسنان 

الدراسات العليا تبـدأ 
الدراسة 

اجتامعياتاجتامعياتاجتامعياتاجتامعياتاجتامعياتاجتامعيات

د. عبد العظيم اكول عميدًا لكلية اعالم االسالمية
يــات  والترج ي 

ــا�ف ال�ت ت  ا�ي مسي 
أ
�ج والتقانــة  العلــوم  جامعــة  ا�ة  تتقــدم 

 للكيــة 
ً
ناســبة  تعيينــه معيــدا كــول معيــد الطــ�ب �ج للدكتــور عبــد العظــمي أ

امعــة امدرمــان االســ�مية  وذلــك بنــاء عــىي توصيــة مــد�ي  ج االعــ�م �ج

 مــع 
ً
امــا

ت
 )2( 2020م  وهــو اختيــار صــادف اهــ� �

ت
وجــب القــرار ر� امعــة �ج الج

لتوفيــق.  االمنيــات ل �ج



الوســـــام العلـــمى للــــدكتورة 
فايــــــزة احلــــــــسيـــــــــــن 

ماليني التبريكات 

نعى أليم

ــورة  ــون الدكت نئ ــة �ي ي دار ــوم االإ ــة العل ــ�ت بلكي ــ�ء والزمي الزم

ــت  ل ــىت �ف ــة ال ي ف لري ج
ف

� ــة االإ ــتاذة اللغ ف أس ــ�ي ــدهللا الس ة عب ف ــا�ي ف

ت املــرأة  ــد�ي
ت

درجــة الوســام العــى مــن املركــز الــدوىل حــول �

ف  يــ�ي اكد�ي
أ
ــاد اال

ت
عايــة إ�  العــامل العــر�ج الــذى عقــد �ج

ف
ة � ف املتمــري

دارة  )pillar(الإ مركــز  مــع  لتعــاون  �ج العــراق  فــرع  العــرب 

زمــات  والتحكــمي الــدوىل والبحــث العــى ومقــره لنــدن 
أ
اال

ــز البحــوث  معــال ومرك
أ
ت اال ــة إقتصــاد�ي ف لكي ــر�ي ــة ال�ف وجامع

بيــة للبنيــات التحتيــة العراقيــة بعنــوان :  والدراســات ولكيــة الرت

ــن تســتقمي اليــاة ( وعليــه تقــرر منحهــا )الوســام العــى (. ّ ) �ج

شــعة 
أ
الء الطيــب إختصــا� اال

َ
ــم الدكتــورة ا ــم الــارة لزميل�ت ان�ي ســنان يقدمــون خالــص �ت

أ
ستشــ�ف اال الزمــ�ء والزميــ�ت �ج

وك وزواج مبــارك وبيــت مــال وعيــال . ــا ..ألــف مــرج ناســبة زوا�ج ملستشــ�ف �ج �ج

ىس زميلهــم املرحــوم حســن عبــده فضــل املــوىل الــذى اكن يعمــل 
أ
مــن  والســ�مة ينعــون ببالــغ الــزن واال

أ
دارة اال

أ
الزمــ�ء �ج

هــ� الصــرج وحســن العــزاء 
أ
. ل الرمحــة واملغفــرة وال مــع الطــىج ملج كفــرد أمــن �ج

)ا�ف هلل وإ�ف إليه راجعون ( .

معلومات
طبيــــة

منوعـــــــاتمنوعـــــــاتمنوعـــــــاتمنوعـــــــاتمنوعـــــــاتمنوعـــــــات

�ال.  ّ من أحد مسبّبات االإ ّ والتو�ت النفىي
ي اد العصىج - يعترج االإ�ج

ي طرد البلغم من الصدر. 
ف

لّنعناِع � ار املاء املغىيّ �ج ف - يفيد استنشاق �ج

ي القضــاء عــى العديــِد 
ف

ميبــا؛ وهــو همــم �
أ
- يســاعد الزعــرت عــى القضــاء عــى اال

�ــال.  ء، واالإ ي
ِت اهلضمّيــة مثــل انتفــاخ البطــن، والــ�ت مــن االضطــرا�ج

لطــات  ف وحــدوث الج ايــ�ي ــب ال�ش
ّ
الــدم إىل تصل يــؤدي ارتفــاِع ضغــط   -

الدمويــة. 

اد والتعب العام.  م إىل االإ�ج ي الج
ف

- ُيسبب نقص الفوسفور �

ــبة  ــض نس ف ف ــدم، و�ي ي ال
ف

ــد � ول املفي ــرت ــبة الكوليس ــون نس يت ــت الز ي ــع ز ف - �ي

ول الضــار.  الكوليســرت


