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  كلية العلوم جامعة سبهاتقرير 

 م2016-2015للعام الجامعي 

ً في السابع والعشرون من شهر ديسمبر العام  م العداد 2016عقدت ادارة الكلية إجتماعا

م ويحتوي هذا التقرير الموجز عن أعمال التي قامت بها االدارة للعام 2016تقرير العام الجامعي 

 :صيانات دورية وسريعة تشمل التاليباجراء بعض التكليفات و قامت ادارة الكليةوم 2015/2016

خطا هاتفيا خارج  32بعدد  باالقسام العلمية نة بعض خطوط الهواتف بالبدالة الداخليةصيا -1

 وداخلي

 بالتعاون مع مركز خدمات الحاسوب للطلبة واعضاء هئية التدريسربط االنترنت الالسلكي  -2

 هوائيات  4بعدد 

 2بعدد   ADSLبالتعاون عن طريق  للطلبة واعضاء هئية التدريسربط االنترنت الالسلكي  -3

 هوائيات 

 POWERBEAMبمكتب الخدمات االلكترونية بهوائي ربط االنترنت الالسلكي  -4

 طالب لكل صالة 64الكبرى الي ثالث صاالت بسعة قاعة تقسيم التم  -5

 استالم قسم الرياضيات قسمهم الجديد بوقع خمس مكاتب -6

 استالم قسم االحصاء قسمهم الجديد بواقع ثالث مكاتب -7

 طالبا 30الغير عضوية بقسم الكيمياء الي معملين سعة كل منهما  تقسيم وصيانة معمل -8

 طالب 30بسعة صيانة معمل التحليلية لالبحاث وتركيب طاوالت معملية جديدة  -9

 سيق مع مركز سبها الطبيالفتتاح عيادة الكلية بالتن رتخصيص مقر -10



 ثانيا: الشؤون العلمية

 االعمال االدارية النجاح الدور االكاديمي بالكليةسارت الشؤون العلمية بالكلية بالتوافق مع 

 ومن اهم اعمال المكتب على سبيل المثال ال الحصر:

 افتتاح قسم التقنيات الحيوية بقرار من مجلس الجامعة -1

 2016بخريف  تم تحديث الالئحة الداخلية للدراسة واالمتحانات -2

 اعداد دليل الكلية العلمي -3

 الصدار افادة وكشف درجات خريج تطوير منظومة مسجل الكلية -4

 اعداد منظومة المكتبة االلكترونية  -5

 اعداد اتفاقية تعاون بين كلية العلوم ومستشفى سبها الطبي -6

 اعداد اتفاقية التعاون بين كلية العلوم والمباحث الجنائية -7

 توفير قاعة السمينار والتدريب بالكلية للدورات بالتنسيق مع مكتب التدريب بالجامعة -8

يم معرض للملصقات العلمية لطرق البحث العلمي اعده طالب الدراسات العليا بقسم الحاسوب اق -9

  Cم بالمبني 12/1/2016كلية العلوم جامعة سبها بتاريخ 

 اقيم يوم البوستر دي لطلبة البكالوريس -10

بمشاركة  م 21/1/2016م الي 17/1/2016اقيم معرض الكتاب بكلية العلوم جامعة سبها من  -11

 من دور النشر العديد

 3حاسوب لتدريس طلبة البكالوريس وعدد  14افتتاح معمل كيمياء الحوسبة االلكترونية بعدد  -12

 حاسوب لطلبة والماجستير واعضاء هئية التدريس

 افتتاح مكتب الخدمات الالكترونية بالكلية -13



لميكنة ومزكر بالتعاون مع فريق االكلية ب مكتب الوكيللاللكتروني للكلية فقد قامت وفي اطار التطوير ا

 بعدد من االجراءات ومنها: خدمات الحاسوب بالجامعة ومكتب الخدمات االلكترونية بالكلية 

تم استكمال المرحلة االولى من منظومة نظام معلومات الطالب على شبكة المعلومات وهي  -1

 المستمرين  المعلومات االدارية للطالب

من منظومة نظام معلومات الطالب على شبكة المعلومات وهي  تم استكمال المرحلة الثانية -2

 من درجات ومقررات المعلومات االكاديمية القسام العلمية

تم استكمال المرحلة الثالثة من منظومة نظام معلومات الطالب على شبكة المعلومات وهي  -3

 من بياناتهم االدارية المعلومات االدارية العضاء هيئة التدريس

ل المرحلة الرابعة من منظومة نظام معلومات الطالب على شبكة المعلومات وهي تم استكما -4

 من حيث نظام معادلة المقررات داخل الكلية توحيد المواد المشتركة بين االقسام العلمية

 تم استكمال المرحلة الخامسة من منظومة نظام معلومات الطالب على شبكة المعلومات وهي -5

 لمية والدراسة واالمتحانات باالقسام والكليةبوابة رؤساء االقسام الع

من منظومة نظام معلومات الطالب على شبكة المعلومات وهي  استكمال المرحلة السادسةتم  -6

 ل العميدبوابة الوكي

لجمع بيانات الطلبة الخريجين تم استكمال المرحلة االولى من منظومة نظام معلومات الخريج  -7

 2016الي  2010شبكة المعلومات وهي من سنة على  الي الكترونيةمن ورقية 

تم استكمال المرحلة الثانية من منظومة نظام معلومات الخريج على شبكة المعلومات وهي من  -8

  2009الي  2000

تم استكمال المرحلة الثالثة من منظومة نظام معلومات الخريج على شبكة المعلومات وهي من  -9

 2016لخريجي  داخل مكتب المسجل استخراج كشف وافادة التخرج للطلبة من



 تجميع جميع البياناتتم استكمال المرحلة االولى من منظومة نظام معلومات المكتبة وهي   -10

اعادة ترقيم مباني الكلية والقاعات والمعامل والمكاتب االدارية ليتماشي مع منظومة الدارسة  -11

 واالمتحانات

 تفعيل االقسام العلمية كمرحلة اولى وتم ربط االنترنت عن طريق الالسلكي داخل الكلية -12

إعداد قائمة موحـــــدة للكيماويات وحصركمياتها واماكن تواجدها بالكلية لربطها بمنظومة  -13

 المخازن بالكلية

وخارج الكلية بالتعاون مع مكتب التدريب اقامة عدة دورات تدريبية داخل االقسام العلمية 

 :بالجامعة

 تشغيل جهاز البصمةدورة  -1

 Latexدورة  -2

  endnoteدورة  -3

 دورة طرق بحث  -4

 دورة استخدام نموذج كتابة البحوث العلمية بكلية العلوم -5

 دورة جهاز االمتصاص الذري -6

 دورة جهاز مطافية التحت حمراء -7

 دورة في برامج الكيمياء الحوسبة -8

 دورة في استخدام دوال الرياضية باستخدام الة الحاسبة -9

 الجامعة ومرافق البلدية وفقد قامت الكلية بالتاليوفي اطار التعاون بين كليات 

 توفير قاعات ومدراجات ومعامل لكلية تقنية المعلومات -1



 توفير قاعات ومدراجات لكلية الطب والصيدلة واالسنان بقسم اعداد طب -2

 تزويد الكلية بمواد كيميائية واجهزة من معمل المياه واالغذية بلدية سبها -3

 بلدية سبها مدرسة الجديدتزويد الكلية بمواد كيميائية واجهزة من  -4

 تحاد االوروبي بالتعاون مع مكتب التعاون الدولي بالجامعةاال تزويد الكلية باجهزة من -5

 االجتماعية بالكلية : الشؤونلثاثا

الدينية اقام مكتب الخدمة االجتماعية بالكلية العديد من الندوات والمحاضرات التوعوية 

 منها علي سبيل المثال ال الحصر:والقانونية والمدنية 

 ألقى م 2015/12/29 ءالكلية الثالثا داخل بها المعمول التنظيمية والقوانين اللوائح حول محاضرة -1

 التعريف باختصار وتناول الطلبة من العديد حضور في محجوب عقيلة الدكتور المحاضرة

 اماتاإلعتص بينها من الهامة النقاط بعض على وعرج وحقوقهم لواجباتهم الطالب ونبه بالالئحة

 ضرورة بينها من اآلجتماعية الخدمة مكتب رئيس للسيدة مالحظات عدة ابدى وقد تم وكيف

 . للطالب والتظاهر اإلعتصام بحق خاصة فقرة إضافة

 بكلية السيمينار بقاعة م2015/10/28 يوم الثدي بسرطان للتوعية الوطنية الحملة إستضافت -2

 جوانبه لك من هللا سلطان الثدي عافاكم مرض حول عن الصحي التثقيف قسم العلوم بالتعاون مع

 نالمشرفين ع قبل من وعملي مباشر لعرض باإلضافة وعالجه ومراحله المرض تتبع حيث من

 المبكر الكشف كيف

عامة  توعوية كمحاضرة م2015/12/22 ءالثالثا يوم المختار محمد الشيخ فضيلة إستضافت -3

 تحدث تدريس هيئة ءوأعضا وطالبات موظفات الكلية اسرة من العديد تضمت محاضرة وألقى

 والسالم الصالة عليه الرسول بسيرة ءواإلقتدا الوطن وحب الحسن والخلق التعامل اسس عن



 دينية لةواسئ الشيخ فضيلة مع وقفة لنا كانت المحاضرت نهاية في. التعلم ومكان العلم واحترام

 الطالبات قبل من

 عبدالقادر. أ ألقاها المجتمع ءبنا في ودورها ماهيتها المدني المجتمع مؤسسات حول محاضرة -4

 الطلبة من العديد حضرها الواقع مست م محاضرة 2015/01/05 ءالثالثايوم  أبوشناف

 زوالممي لمعلوماتا وتبادل ءاآلرا ءوإبدا بالمداخالت وتميزت تدريس هيئة ءوأعضا والموظفين

 المدني المجتمع مؤسسات الحد رئيس وهو الكلية طلبة احد كان المحاضر أن الموضوع في

 منها العديد تأسيس في ومشارك

البلدي يوم  للحرس اإلعالمي المكتب مدير ناعم إمحمد لالستاذ ءالغذا حول سالمة محاضرة -5

 وكانت ءالغذا وهو أال حياتنا جوانب من جداً  مهم جانب مست المحاضرة م 2015/01/12 ءالثالثا

 دالموا ءشرا قبل به القيام يجب ما على التعرف الحاضرين من فيها طلب عمل بورشة اشبه

 ءزج توضح والصور. وشيقة مفيدة رائعة من اكثر المحاضرة كانت الوقت ضيق ورغم الغذائية

 واستفسارات. إسئلة في طويلة لفترة إمحمد األستاذ الحضور واستوقف مناقشته تم مما

ألقسممممممم م العسممممممممددرة ي لثلية ودودا  مع ل     عداد عقد القسمممممممج عدع ا مع ع      ا-6

اإلسممممممتي ل   الب لمممممة يثل     معلو ي لن لس وتدسمممممية  سمممممييت  العلعية وال  ي    

العش كل وكل     معلو أو  عيو الععلية المعليعية  ة كل  والته ، وكذلك ال  ي    كل 

 و ييط الن لس والعددس وتو يي  و  ة المآلف يية أسيع الثلية ك  لة.    يتتط 

ععل القسمممج علل المد ممميي وتقد ج العد د  ة العد لممميا  الم قيعية والموعو ة     -7

 شمل  ج ال  الدي ع الدداسية والد  ية وال ق  ية والصدية وغييه .

ل لمعيف علأعد القسمممممممج ين قة تعي ف للن لس تدعم دا ل  لع  لمسمممممممهيل ععلية ا -8

 ول  الن لس والموالل يية الثلية وول  أ يا.

 أعد القسج ين قة تعهد تدعم حقوق الن لس وتعي   يوا ت ت . -9



 نو ة تولح للن لس لوائح ل  م الدداسة واإل مد ل   والعب لع   أعد القسج  -10

 وعقوي ته .

 ن كعقد القسج عدع لق ءا  لعت ععيد الثلية ودئيس قسج الدداسة واإل مد ل    -11

 الهدف   ه  المعي ف ي لثلية وأقس  ه  ولوائده .

 سممعل القسممج للي    ة  سممموب النزي وتعت ت رقمهج و لك  ة  زن تعثي هج  ة  -12

تقد ج  د لممميا  توعو ة وكذلك  شمممياكهج    تقد ج  د لممميا      د لمممي ة 

 بمصمممممية  للتة لد هج يدوج تبي  تدت لعس ع وان أو  ولمممممو  العد لمممممي 

 اليئيس  .

 مميف القسممج للتة الدداسمم   العلي   ة الثلي   األ يب و قدم لهج كل     عثة  سممم -13

  ة  س عدا .

شممممم دس القسمممممج    حل العد د  ة الق ممممم    والعشممممم كل يية النزي ويية النزي  -14

وأع ممم ء هياة المدد س ويية العونعية، التعا ك ن يمثليف عة لي و دعوع  ة 

والدعد هلل كللت كله  ي ل ج ح و لزح السيد ععيد الثلية والتعا تج يصودع ود ة 

  ا  التية.

 م ي  القسمممج سممميي اإل مد ل   عة لي و الميدد علل ق ع   اإل مد ل   واإللز   -15

علل     دود و م يعة الد ال  الب لممممة و لز  السمممميد ععيد الثلية علل     دود 

  مل اسمو س األ ي  لك.

يد ععيد الثلية تج الم تي  لعدع  ة  زن ز  دا   معددع لعقهل الثلية لممممممدتة السمممممم -16

تجمم وزا  تمعلو يمم لعت ل وال  مم  ممة وتعممت العممم يعممة والمممتكممد  ة اإللمتام يم عيممذ 

 العزح   .

 سممم مم ف القسممج يعد الموالممل    هياة اليق ية علل األغذ ة العه دس العسمم ون   -17

 والل  شبصي ً علل كل     معلو ي لعقهل.



   يممدا ممم  لمم لممس القسمممممممج ي ممممممميودع تعييت وتثي ج النزي العمعوقية وعي    -18

العولممممو  علل  جلس الثلية وي لععل تقوم األقسمممم م العلعية يحلممممداد الئدة تدعل 

أسمممع ء النزي العمعوقية تعلو علل لوحة اإلعزل   الب لمممة يثل قسمممج ع د له  ة 

 ل  واق  الموالمملكل  صممل ويعا األقسمم م ت شمميه  أ  مم ً علل لممعدة القسممج عل

 اإل مع ع . 

ي لمع ون    السمممممي ة النتية سمممممته  اسممممممن   القسمممممج تو يي يعا الععدا  النتية   -19

 لص  د و اإلسع     األولية لتعا العع  ل.

 األقس م العلعية:

يواق   ثمتية ال    Aتج لقل قسمممج اإلحصممم ء  ة  قيا القد ج ي لدود ال  لل    العت ل  .1

 هياة المدد س ألع  ءيواق   ثمتية ول لة  الدود األون ي عس العت ل

 تج قعل قسج العلع  علع  ع م و لك ي  مع   الثلية و ق  الحمي   الثلية .2

 


