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إحصائية القاعات التدريسية بالكليات
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إحصائية المعامل والمختبرات بالكليات
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إحصائية عدد الطلبة المستمرين بكليات الجامعة
م2019-2018للعام الجامعي 
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نسبة الطلبة الي اعضاء

%94, 9881, ليبين

%6, 658, غير ليبين



احصائية اعضاء هيئة التدريس مقارنة مع االعمار
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احصائية الموظفين مع اعمارهم
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الموظفين مع المؤهالت العلمية عدد 
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احصائية اعمار المعيدين
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مقارنة عامة بين االحصائيات
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جامعة سبها-تطبيق مرتبي
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منظومة أعضاء هيئة التدريس جامعة سبها





بوابة القرارات و التعميمات 





دليل اإلجراءات بجامعة سبها
العلمي بجامعة سبهاوثيقة اخالقيات البحث أعضاء هيئة التدريسواإلعارة دليل اجراءات التعيين والنقل 

استبيان حول الرضا الوظيفي لموظفي جامعة سبها دليل اعتماد البرامج والخطط الدراسية والمقررات الدراسية وتحديثها باألقسام العلمية بجامعة 

سبها للمرحلة الجامعية

الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس: استبيان حول دليل األرقام الدراسية بجامعة سبها

استراتيجية للشؤون العلمية بجامعة سبها بجامعة سبهااإلدارية دليل االرقام 

2019-2018التقويم األكاديمي لجامعة سبها للعام الجامعي  وكليات جامعة سبهاواردات دليل البريد االلكتروني لمكاتب 

الدليل التنظيمي لمكتب الشؤون العلمية بالجامعة دليل الطالب للقبول جامعة سبها

 Comprehensive Guide Forالدليل الشامل لطلبة مرحلة الدراسات العليا بجامعة سبها 
Postgraduate Students

التدريس بجامعة سبهاهبئةدليل ترقية عضو 

الدليل الشامل االرشادي لكتابة مشروع التخرج لطلبة المرحلة الجامعية الجامعية دليل حساب معدل لطلبة  Grade Point Average (GPA)

الدليل الشامل لطلبة المرحلة الجامعية بجامعة سبها Grade Point Average (GPA)دليل حساب معدل لطلبة الدراسات العليا 

1الدليل المختصر االرشادي لطلبة البحوث لطلبة الجامعة  دليل لجنة أعضاء هيئة التدريس

المعاملة المالية ألعضاء هيئة التدريس دليل هيكلة قسم الخدمات االلكترونية بالكليات

الهيكل التنظيمي لكليات جامعة سبها شروط وضوابط القبول بكليات جامعة سبها

اليوم الجامعي االول بجامعة سبها 3شعار جامعة سبها  D

تعليمات للطالب الممتَحنين ضوابط التوجيه واالشراف االكاديمي

جائزة الجامعة ضوابط التوجيه واالشراف االكاديمي بجامعة سبها

حقوق وواجبات الطالب بجامعة سبها الئحة الدراسات العليا جامعة سبها

دليل إجراءات مشاريع التخرج 2018الئحة الدراسات العليا جامعة سبها 

حضور مؤتمر علمياجرءاتدليل  مصطلحات جامعية بجامعة سبها

إجازة التفرغ العلمي لعضو هيئة التدريس الوطني

إجراءات أعضاء هيئة التدريسدليل

سبهاميثاق الطالب بجامعة 

بجامعة سبهاميثاق الموظفين







خدمات االنترنت في الجامعة

24

:مالحظات 
Lasedخدمة • Line : وهي خدمة إنترنت تقدم عبر شبكة محلية لربط كل الكليات داخل الحرم الجامعي لجامعة سبها عن طريقCableفايبر مع مركز تقنية المعلومات.

.خدمة إنترنت عبر أجهزة السلكية: Wifiخدمة •

.هي خدمة إنترنت توفر عبر خطوط الهاتف: ADSLخدمة •

.  Point To Pointهي خدمة إنترنت توفر عبر : Access Pointخدمة •

خدمات االنترنت
مقرها موقعها اسم الكلية ت

Access Point ADSL Wifi Lased Line
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2 4G = 1 1 العلوم 2

1 4G = 1 2 الطب البشري 3

1 طب األسنان 4

1 الصيدلة 5

1 1 تقنية المعلومات 6

1 التربية البدنية 7

1 1 4G = 1 هندسة الطاقة والتعدين 8

1 التمريض 9

1 wimax = 1 الزراعة 10
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العلوم الهندسية والتقنية 11

2 القانون 12

3 التربية براك 13

3 wimax = 1
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م االقتصاد والمحاسبة 14

3 التقنية الطبية 15

2 wimax = 2 أوباري التربية أوباري 16

2 تراغن التربية تراغن 17

wimax = 1 غات التربية غات 18

1 زويلة التربية زويلة 19

تشاد التربية تشاد 20



كلية20قائمة الكليات التي تمت صيانتها من 

قيمة  العقدالجهة التي تمت صيانتها

ديناردرهم

726995,410صيانة كلية التربية اوباري

500154,292التربية غات كلية 

900593,649براك-كلية الهندسة ،القانون

000598,457سبها –كلية الزراعة 

000499,439تراغن–كلية التربية 
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المؤتمرات بجامعة سبها


