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 المقدمة

ت كلية العلوم في هذا العام الجامعي مهرجانا علميا تحت مسمى كلية العلوم المؤتمر شهد

. ايمانا باهمية البحث العلميواشرفت عليه مع باقي الجهات الراعية التكنولوجيا والدولي األول للعلوم 

مجلس كلية العلوم اننا نملك طاقات هائلة وقدارت قيمة قادرة على صنع االفضل والنحتاج اال  أكد

 م والبحث العلمي تنظيما وتمويال.للسير في دروب المعرفة والتعليالي تمكينهم من الفرصة الالزمة 

السيد عميد الكلية وفقا الي االستراتيجية العامة لجامعة سبها وكلية العلوم انطلق مجلس الكلية مكلفا 

ببعض االعمال  اللجان واصلتو وضع سياسات عامة تلعب دورا استراتيجيا بوذلك الي العمل عليها 

لبعض االعمال وفيما يلي ملخصا التي ستسرد الحقا على الرفع من مستوى الكلية علميا واداريا 

  : اآلتي كلية العلومب العلمية واالدارية

 مباني الكلية

 تتكون الكلية من عدة مباني داخل حرمها وتم تصنيفها كالتالي:

 Aالمبنى 

الي معمل كمبيوتر عند توفر على ان تفصل الحقا  تم تجهيز قسم الرياضيات بقاعة

 اإلمكانيات وتم تخصيص مصلى البنات الي قسم الرياضيات الستخدامه كقاعة تدريسية. 

 Bالمبنى 

ومن خالل وقائع المؤتمر الدولي األول للعلوم والتكنولوجيا تم صيانة المدرجات األربع 

 والمررات بهذا المبنى. بالكلية من طالء وفرش ومقاعد وسقف معلق وكهرباء

 Cالمبنى 

مل تتبع قسم علم الحيوان والكيمياء بعدد من االجهزة وفقا التفاقية معا 2تم تجهيز عدد 

 المباحث الجنائية.

 



 حدائق الكلية

 الوحدات عدد تمت صيانة 

 صيانة نافورة الكلية -1

 تشجير الكلية  -2

 لمعاملا

سيق مع االقسام بالتن بتوفير عدد من شفطات الهواء لغرض تركبيها بالمعامل قامت ادارة الكلية

  ولوحظ انها تحتاج الي التالي العلمية بالكلية

   من اسطوانات حريقداخل المعامل  للسالمةتوفير االحتياجات لالزمة  -1

  بالكامل البيئة التحتية للمعاملاعادة تحديث  -2

حسب االحصائية  العاملة بالمعامل وتأهيليها وتدريبهاتوفير األعداد الالزمة من الكوادر  -3

  . المرفقة

 العامةاالدارية االعمال انيا: ث

 ادارة الكلية جاهدة للعمل على تحقيق االهداف التالية:قامت 

تجديد شبكات االتصال الهاتفية واصالح العطل بالبدالة الرئيسية وربطها بالجامعة وباقي  -1

 الكليات

 االنترنت الي كافة المعامل والمباني االدارية بالكليةتوصيل شبكات  -2

 للطلبة واعضاء هئية التدريستوصيل نظام االنترنت الالسلكي  -3

  اصدار البطاقات الاللكترونية مداخل مسجل كلية العلوم -4
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  : وشمل التقرير التوصيات اآلتية الكلية والمكتبة
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