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نرشة اسبوعية تصدر عن ادارة النرش واالعالم بالجامعة

اصغـــــــر عالــــــم برمجيات مـــن جامعــــــة العلوم والتقانـــة

نظام اساســــي ولوائح وقوانني تنظم عمل ادارة اخلريجيــن
إســـــــتئناف الــــــدراســــــة بكافـــــة أقسام كليـة الهندسة

تدشيـــــــن مبادرة املستـــــــودع الرقمي جلامعـــــة العلــــــوم والتقانـــة

اكتمــال عمليات نسخ البحوث اخلاصة 
مبجمــــع العـــــلوم الهـــندسيــــة

إستخدام املنصة العضاء هيئة التدريس 
بكلـــيتى الصيدلـــة واملختبـــــرات



نظام اساسي ولوائــح وقوانيــــن تنـــظـم عمـل ادارة اخلريجــني 

امعــة ســتخاطبه  ي الج ج ع اخــر قــادم مــع خــر�ي هيــدا الجــامت
ت
ي �

عــا هممــا االســبوع املــا�ض امعــة اجامت لج ض �ج ــ�ي ج ر�ي عقــدت ادارة الض

ــم اسســوا نظامــا  ض وقالــت ا�ض ــ�ي ج ر�ي ي مــد�ي ادارة الض
ت

ع الدكتــورة هنــادي الدســو� االدارة العليــا للجامعــة.. وخاطبــت االجــامت

لتواصــل بــل  امعــة لتطلــع �ج ا الج ي اسســهت
ض الــىت ــ�ي ج ر�ي ي تســري العمــل ملنشــاة الض

 الــىت
ئ

ض واللــوا� اساســيا �ض حزمــة مــن القوانــ�ي

جــل تقويــة اوارص العالقــه مــع 
ئ
امعــة انــراف االدارة ال ج خرجتــه التقانــة ..وقالــت ان امه مــا وافقــت عليــه ادارة الج خــر�ي

ض  ــ�ي ج ر�ي ــم اضافــة لتاهيــل الض امعــة مهض ض واماكنيــة اســتفادة الج ــ�ي ج ر�ي ض التعــاون مهعــم وحفــظ وتســجيل الض تــ�ي
ت
ض و� ــ�ي ج ر�ي الض

ــورة ســارة  كرة تعــاون الدكت ــة شــا ي ض واجســاهما االدار ــ�ي ج ر�ي ت ادارة الض ــادي ملكــو�ض ــورة هن لســوق العمــل ..وتطرقــت دكت

�ي  ض الــرج امعــة الدكتــور املعــرت يــة وكشــفت عــن اســتعداد رئيــس الج امعــة للشــؤون املاليــة واالدار ئــب رئيــس الج املــاكوي �ض

ض  ــ�ي ج ر�ي لتقــد�ي لك مــا هــو ممكــن لــدمع ادارة الض

همــا اكشــفة عــن اطالهعــا عــ�ي  ــا واهامت لتقانــة لتعاو�ض وقدمــت دكتــورة هنــادي اشــادة خاصــة الرسة ادارة النــرش واالعــالم �ج

دارة النــرش واالعــالم وحــوت اضافــة للقــاءات  ــا قــم التوثيــق واالتصــال �ج ض اطلهعــا علهي ــ�ي ج ر�ي درة مــع الض مــواد توثيقيــة �ض

درة وقيمــة. ض ، حــوت ايضــا افــالم توثيقيــة �ض ــ�ي ج ر�ي الســابقة مــع الض

امعــة  ع اخــر لتمكــ�ت مــا بداتــه ادارة الج ض .. عــ�ي ان يعقــد اجــامت ــ�ي ج ر�ي موعــة مــن الض حــات قدهمــا مج قرت ع �ج واختــمت االجــامت

ذن هللا. م القادمــة  �ج خــالل اال�ي

ئــب مــد�ي  ــدي عــ�ي �ض امعــة اضافــة الرسة ادارة االعــالم واالســتاذ مج ي الج ج لضــور كوكبــة مــن خــر�ي ع �ج ف االجــامت واكن ان رسش

. ض �ي ج ر�ي الض ادارة 

يف اول اجتماع مع ادارة اخلريجني علي مستوي اجلامعة 



منســـــق املعلوماتيــــة بالصيدلــــة يـــحاضــــر هيئــــة التدريــــس حولــــها 

ة قيمــة عــن اســتخدام املنصــة العضــاء هيئة  قدمــت الدكتــورة امــل الطاهرالنــذ�ي منســق  املعلوماتيــة بلكيــة الصيــدلت مــارصض

ة عــرج  ض احملــور االول اكن عــن تقــد�ي احملــارصض ة اشــتملت عــ�ي مــور�ي ن احملــارصض ــت دكتــورة امــل �ج
ض

للكيــة.. واو� التدريــس �ج

لتــالي  ك �ج هــا بصــورة جيــدة فتــرت ة يــمت تقد�ي ه والطــالب الن احملــارصض لنفــع عــ�ي مقــدم احملــارصض ي تعــود �ج
نــت والفوائــد الــىت االنرت

نــت. ي فضــاء االنرت
ض

ي ظــل املعلومــات املتاحــة �
ض

ض � ــا للتمــري
ئ
انطباعــا دا�

اصــة  ــة الدراســية الض ط ــه الض ــد موضوهعــا ويقصــد ب دي
ت

ــن � ــدءا م ة ب ــداد احملــارصض ــة اع ــا لكيفي �ت ــن مارصض ــت �ض وتطرق

ــذب اليــه الطــالب  ج لقــدر الــذي �ي ــة �ج
ض

يــث تكــون االهــداف وا� ــا �ج
ض

ة وكذلــك اهدا� ديــد مواضيــع احملــارصض
ت

الســتاذ و� �ج

ة  ــة احملــارصض اي ي �ض
هــا للطــالب لملتابعــة حــىت ــك تشــوقا حســب تعبري ك ذل ــا حيــث ســيرت ح الحق ــك اشــياء ســترش ن هنال �ج

 العــرض الن الطــالب سيســالون عــن متــوي اي 
ئ

ا� ض رسش ورة قضــاء احملــارصض لوقــت اكف لتجهــري كــدت دكتــورة امــل رصض وا

ي ال يعــ�ي 
ــا حــىت  العــرض كخلفيــة واال يقــرا احملــارصض مهض

ئ
ا� الضافــة الســتخدام رسش ــا �ج ــة فهي ــة وعــن لك ملكــة مكتوب �ي رسش

نــت مــن شــانه  ات عــرج االنرت ن تقــد�ي هــذا النــوع مــن احملــارصض كــدت دكتــوره امــل الطاهــر �ج انطباعــا ســيئا للطــالب.. وا

لتــالي عــ�ي تغذيــة  صــل احملــارصض �ج ــوف و�ي ان يكســب همــارات التواصــل عــن بعــد امم يــؤدي الي كــر حاجــز الرهبــة والض

ي املســتقبل امك ان احملــارصض والديــث لدكتــورة امــل لــن يكــون 
ض

ــا�ج لتجنــب اي اخطــاء � ج راجعــة مــن الطــالب ســلبا او ا�ي

ــاكن او زمــان مــدد مقيــدا �ج

ــا  ــل علهي ة واجــراء اي تعدي ــع احملــارصض يقــة رف ــا وطر ــة الدخــول الهي ي عــ�ي اســتخدام املنصــة وكيفي
ــا�ض واشــتمل احملــور الث

ــدي واملناقشــة.  ــة اعــداد الســمنار واملنت ــا والتعــرف عــ�ي كيفي
ض

ــة معلومــات او حذ� ضاف
ئ
�ج

ضمن سلسلة املنصة االكترونية 

ســتاذ عبدالقــادر البلــولت ممــد 
ئ
أشــار مســجل لكيــة علــوم الاســوب وتقانــة املعلومــات اال

ات   للجداول املعلنة وحســب التوجهي
ً
ول وفقا

ئ
ت طالب الســنة اال أمحــد إل إنعقــاد إمتحــا�ض

ــري  ىع وتوف جــامت ــة التباعــد االإ مــن للطــالب وتطبيــق معلي
َ
لدخــول اال ــق �ج ــامي يتعل ــة ف الصحي

 
ض

� 
ً
ــا

ض
ــة مو� تلف معــات احملض  احملج

ض
ــة �  الوحــدات الطبي

ض
ض � كســج�ي

ئ
ت اال ــة وأســطوا�ض دوي

ئ
اال

صــوص طــالب  ض الوقــت ذاتــه إســتمرار دراســة طــالب الســنة الرابعــة بشــل طبيــى. أمــا �ج

 ملســجل علــوم الاســوب وتقانــة املعلومــات 
ً
الســنة  الثانيــة والثالثــة يتواصــل الطــالب وفقــا

لقاعــات والــىت مل تعلــن بعــد . ض بدايــة الدراســة �ج ونيــة لــ�ي لكرت يتواصلــون عــرج املنصــة االإ

مسجـل علـــوم احلاسوب: 
إستمرار إمتحانات طالب 
السنـــــــــة األولــــى 



ــا وإختبارهــا بواســطة  ــت إجاز�ت
ت
هــا � ــادات مؤلفــات وإبتــاكرات ..وغري ــادة عمليــة رفيعــة إل جانــب عــدد مــن ال�ش �ش

جمــع الاســوب وتقانــة  ض جامعــة العلــوم والتقانــة أمحــد ممــد هــرون الطالــب بتقنيــة املعلومــات �ج هلــا إ�ج تصــة �ض هــات احملض الج

ــودة .. يــات ووضــع معــادلت لقيــاس الج مج  قيــاس جــودة الرج
ض

يــة عمليــة متاكمــ�ت تدخــل � املعلومــات حيــث وضــع نظر

للكيــة امم تســبب ل  خــري �ج
ئ
رجــه مــن الصــف قبــل اال ض وع �ت لذكــر أن الطالــب أمحــد ممــد هــرون اكن قــد بــدأ مــرش ــد�ي �ج الج

ض أخوانــه وزمالئــه مــن الطــالب. لكثــري مــن املشــالك بــ�ي �ج

م   أ�ي
ض

 الســودان و�
ض

يــات � مج صغــر عــامل �ج
ئ
ــه اك يــة العمليــة الشــام�ت �ت تكر�ي وهــو مــن أبنــاء نيــاال البحــري وعــرج هــذه النظر

ــن  ــري م  للكث
ً
ــا ــح مرجع تصــاالت وأصب  االإ

ض
 قياســية �

ً
ــا  أرقام

ً
ــا ــل الشــباكت مطم ــام بتوصي ــن القي كــن م

ت
ــورة ديســمرج � ث

ول طالــب 
ئ
ــه هــذا اك ض ر�ي ــل �ت يــق تقــىض . وقــد سج فضــل فر

ئ
رطــوم اك  الض

ض
ض ســوفت و�ي ( � يــق ) ســودانري ض وأنشــأ فر املهندســ�ي

يــة العمليــة املتاكمــ�ت  ــذه النظر يــة �ج ــازة مــن امللكيــة الفكر ــادة احملج صــل عــ� مثــل هــذه ال�ش مــن جامعــة العلــوم والتقانــة �ي

يــات وقيــاس جــودة  مج  الرج
ض

ضيــة �  وضــع معــادالت ر�ي
ض

ــادة � مــل مثــل هــذه ال�ش ول ســودا�ض �ي
ئ
هنــة اك ثبــات والرج بعــد االإ

ــات االختصــاص.  ــا مــن �ج يــات وتــمت إجاز�ت مج الرج

ــن  ــد ع ــد أمح ــادية مم ــورة ش ــة الدكت ي ــة املركز ــة املكتب ــت  أمين أعلن

 
ض

ــك � ــدىس  و�ت ذل ــع اهلن م حملج ــة �ج اص ــوث الض ــة البح ــخ اكف ل نس ــامت إك

ــدد  ــن أن الع ــه ع ــت ذات  الوق
ض

ــفت � ــوب الب )1( وكش ــز الاس مرك

ــث بلكيات  وع �ج امسئــة مرش ض ومحض املكتمــل للبحــوث املنســوخة بلــغ الفــ�ي

اهلندســة وأشــارت د.شــادية إل تقدهمــم بطلــب لعميــد لكيــة الاســوب 

 إجــراءات نســخ 
ض

ض � ــ�ي ض العامل ــ�ي ســتضافة املوظف ــات الإ ــة املعلوم وتقان

 وفقــا للدكتــورة 
ً
ــز مشــكورا البحــوث بلكيــة علــوم الاســوب والــذى �ج

ــة  ــة بلكي اص ــوث الض ــخ البح ــة نس امكل معلي
ئ
ــاتذة ال س

ئ
ــا لال ــادية مكتب ش

ة إل أن العمــل مــازال  علــوم الاســوب وتقانــة املعلومــات ..مشــري

 للجــداول املوضوعــة.
ً
ــوث لكيــة علــوم الاســوب وفقــا  لنســخ �ج

ً
جــار�ي

أصغــــر عالـــم برمجيـــات مـــن جامعـــة العلـوم والتقانة 

أمينـــة املكتبة املركزية تعلن إكتمال نســخ البحوث اخلاصة باملجمع الهنــدسى 



انطالقـــه تنفيـــذ املــستودع الـرقمي جلامعة العلوم والتقانة عبـر النت 

ــوم  امعــة العل ي لج
ت

ــر� ــادرة املســتودع ال ــة مب ــة انطالق ي ــوم االدار ــة العل ــة فــرع املكتبــات بلكي ــوم والتقان نفــذت جامعــة العل

امعــة للشــؤن املاليــة  ئــب رئيــس الج �ي و�ض ض ممــد امحــد الــرج امعــة الدكتــور املعــرت اف الســيد رئيــس الج ــت ارسش
ت

والتقانــة �

ــة  ــة مــن مسي تابع ــت �ج ــا عــرج الن ج هل و�ي ــرت ــا وال ــا وتنفيذه ــاق عــ�ي تطبي�ت ــد �ت االتف ــورة ســارة املــاكوي وق ــة الدكت ي واالدار

ــات  ملكتب ــة �ج وني ــفة االلكرت ــات واالرش ــم املعلوم ــس ق ــد رئي ــد املاج ــا عب ــن عط ــور ا�ي ــات والدكت ــدة املكتب ــبكي معي الس

ــات.  ي مج ــمش امحــد عــ�ي قــم الرج واالســتاذ هي

النتــاج العــ�ي ملســتوي جامعــة العلــوم  ــدة وهي خدمــة الوصــول الــد �ج امعــة لتقــد�ي خدمــات جدي و تســىي مكتبــة الج

ي الوصــول الــد لمللعومــات حيــث تقــاس قــدرة املؤسســة عــ�ي 
ض

اهــات الدوليــة � ج
ت

كبــة اال� والتقانــة -   ust –rebostory  ملوا

يع التخــرج (  امــس )مشــار ن خــرض إل أســتئناف الدراســة للصــف الض وف الرشــيد عــامش ــرج ــة اهلندســة ال أشــار معيــد لكي

ول 
ئ
 الوقــت ذاتــه إســتئناف الدراســة لاكفــة أقســام لكيــة اهلندســة مــن الصــف اال

ض
� 

ً
منــذ الســبت املوافــق 19 /2020/9م معلنــا

وف الرشــيد أن الطــالب ســيخضعون ملراجعــة  كــد معيــد لكيــة اهلندســة �ج للخامــس منــذ الســبت املوافــق 26 /2020/9م وأ

ســبوع  .
ئ
 اال

ض
م � يــث يكــون حضــور الطــالب )3 ( أ�ي ض ملــدة )8 ( أســابيع �ج ر�ي ات واملعامــل والــامت مكثفــة لملحــارصض

إستئناف الدراسة بكافة أقسام كليـــة الهندسة 



ورشة تدريبية حول املنصـة االلكترونــية بكليــة املختبـــرات الطبيــة 

اجتامعياتاجتامعياتاجتامعياتاجتامعياتاجتامعياتاجتامعيات

نعي اليم 
ي انتقلــت 

ــىت ب هللا حامــد اامسعيــل ال ف الســالمة �ج ــدة مــرش ــاة وال ي وف
ض

الــص التعــازي � ض تتقــدم ارسة الــرس والســالمة �ج

ــا الصــرج والســلوان. ا�ض هلل وا�ض اليــه راجعــون . دينــة االبيــض. تغمدهــا هللا بواســع رمحتــه واهلــم آهلــا وذو�ي ــا �ج الي جــوار ر�ج

ونية لالســاتذة  يبيــة عــن أســتخدام املنصــة االلكرت ات الطبيــة ورشــة معــل تدر تــرج نظــم قــم االحيــاء الدقيقــة بلكيــة علــوم احملض

ــا عــدد مــن االســاتذة مــن اللكيــات االخــري.. وقالــت منظمــة الورشــة الدكتــوره ســ�ي  ات الطبيــة وشــارك فهي تــرج بلكيــة احملض

ــة  ــة اســتخدام املنصــة والتقني ح كيفي ــن الورشــة رسش ــة ان اهلــدف م ــاء الدقيق ــم االحي ــور رمحــة االســتاذ املســاعد بق الن

اشــيأ مــع الظــروف الادثــة االن وانتشــار مــرض الكــورو�ض فصــار مــن 
ت
ات للطــالب � ي التدريــس وتقــد�ي احملــارصض

ض
الديثــة �

كبــة .  ي العمليــة التعليميــة ورفــع املســتوي واملوا
ض

الواجــب عــ�ي لك املؤسســات ادخــال التقنيــة �

ــدوا لك الظــروف 
ت

امعــة � لج ــم �ج هــا اال ا�ض ي يوا�ج
ت الــىت ــم التحــد�ي  مــن حج

ض
كــدت دكتــوره ســ�ي ان الســودان وعــ�ي الــرمع وا

ي تســتمر العمليــة التعليميــة ويتخــرج الطــالب بســالم 
كنــوا مــن دفــع الطــالب واالســاتذه للتفاعــل مــن خــالل املنصــة حــىت

ت
و�

م. ــدر االشــاره الي ان الورشــة اســتمرت ملــدة ثالثــة ا�ي ج
ت

ودون تعطيــل. و�


