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مشروعا نفذت بنسبة  100%نائب رئيس جامــعة العلــوم
حوى ()24
والتقانة للشئون المالية واالدارية تقدم تقرير االداء امام مجلس االمناء

د.مــعتز البـــرير :نسيـــر بخطـى ثابته للتحول للتقانة
( )3مع التركيز على البحث العلمى
قــال رئيــس جامعــة العلــوم والتقانــة ،الدكتــور املعتــز محمــد أحمــد الربيــر ،أن
التقانــة تســر بخطــى ثابتــة نحــو التحــول ملرحلــة التقانــة ( )3مــع الرتكيــز عــى
البحــث العلمــى وربطــة باملجتمــع .وأشــار الربيــر ،خــال كلمــة لــه ىف إجتــاع
مجلــس أمنــاء الجامعــة ،أشــار إىل وضــع حوافــز للبحــث العلمــى ودعــم املكتبــات
والن ـرات العلميــة واإلهتــام بالخريجــن وتطويــر وتحديــث برامــج الدراســات
العليــا .مشــرا ً إىل أن التنفيــذ ســيكون عــر وضــع مصفوفــة واضحــة املعــامل،
والســعى لخلــق عالقــات مــع املحيــط الوطنــي واالقليمــي والــدوىل .وعــر الربيــر
عــن ســعادته باألعضــاء املنضمــن حديث ـاً ملجلــس أمنــاء الجامعــة وترحــم عــى
أرواح مــن وافتهــم املنيــة مــن أعضــاء املجلــس الســابق.

حوى ( )24مشروعاً في المرحلة االولي نفذت بنسبة %100

نائب رئيس الجامعة للشئون المالية واالدارية تقدم تقرير االداء امام مجلس االمناء
أكشــفت نائــب رئيــس جامعــة العلــوم والتقانــة للشــئون املاليــة واالداريــة املهندســة الدكتــورة ســارة محمــد املــكاوي عــن
إنجــازات إدارتهــا وأهــم مرشوعــات البنيــة التحتيــة يف املجــاالت االداريــة واملاليــة واالكادمييــة وقدمــت نائــب الرئيــس للشــئون
املاليــة واالداريــة تقريــر االداء يف الفــرة  2020ــــ 2021أمــام أجتــاع مجلــس االمنــاء يــوم (الثالثــاء) املــايض والــذي انعقــد بقاعــة
الشــئون العلميــة واشــار التقريــر لالنشــاءات الجديــدة والتوســعة وتاهيــل بعــض املرافــق ملواكبــة االقبــال عــى االلتحــاق بالجامعــة
ويف مقدمــة تلــك املرشوعــات تاهيــل مركــز املعلومــات ومعمــل الهايدروليــك وبنــاء معمــل املســاحة واالســفلت لطــاب الهندســة
بجانــب بنــاء صالــة القبــول الــدويل وإنشــاء مكاتــب البحــث العلمــي وشــئون الخريجــن وقاعــات لكليــة التمريــض وانشــاء قاعــات
دراســية وقاعــات دوليــة ومراكــز بحثيــة بجانــب مــروع رقمنــة النظــام املــايل واالداري وحــوى التقريــر عــى ( )24مرشوع ـاً
تــم تنفيــذه خــال الفــرة املذكــورة وقالــت أن تلــك املرشوعــات تــم تنفيــذ الغالبيــة العظمــى منهــا بنســبة  %100واســتعرضت
املهندســة الدكتــورة ســارة امليزانيــة وقالــت إن إدارتهــا خصصــت ميزانيــة مقــدرة للنشــاط الطــايب والخدمــة املجتمعيــة يذكــر أن
الدكتــورة ســارة محمــد املــكاوي كانــت قــد قــادت مبــادرة لتوزيــع ( )15الــف معقــم يــدوى ابــان جائحــة كرونــا وتبنــت برامــج
توعويــة وارشــادية داخــل وخــارج الجامعــة ووجــد التقريــر الــذي قدمتــه نائــب رئيــس الجامعــة للشــئون املاليــة واالداريــة
االشــادة مــن اعضــاء مجلــس االمنــاء

لجنــــــــــة البـــــحث العــــــــــــــــلمــــــــــــــي والــــــــــــــدراســــــات العــــــليا تعقد أول إجتماعاتها
أم درمان  :غادة أحمد عثامن
عقــدت لجنــة البحــث العلمــي والدراســات العليــا بجامعــة العلــوم والتقانــة أول أجتامعاتهــا بكليــة الصيدلــة مببــاين الدراســات الطبيــة
والعلــوم الصحيــة .وناقــش األجتــاع تحديــد مهــام اللجنــة وعمــل مســودة ومصفوفــة ملــروع تطويــر البحــث العلمــي وبرامــج تطويــر
الدراســات العليــا بالجامعــة .وقالــت الدكتــورة ميســون أحمــد عبدالقــادر عميــد كليــة طــب األســنان مقــرر اللجنــة أن اللجنــة تحدثــت
عــن أهميــة البحــث العلمــي كأحــد أهــداف الجامعــة وأهميتــه يف تطويــر مقــدرات الطــاب وأعضــاء هيئــة التدريــس ،وأســهام البحــوث
يف حــل املشــكالت يف املجتمــع املحــي واالقليمــي والــدويل .وأكــد الربوفيســور ســامي خالــد ،عميــد كليــة الصيدلــة رئيــس اللجنــة ،عــن
أهميــة البحــث العلمــي يف الجامعــات وع ـ ّدد العوامــل التــي ترفــع مــن مســتوي التعليــم والبحــث بالجامعــات ،وأثــر ذلــك يف وضــع
الجامعــة يف التصنيفــات العامليــة .وكان أن حــر األجتــاع الــذي حظــي بنقــاش مســتفيض الدكتــور املعتــز الربيــر رئيــس الجامعــة
والربوفســور عبدالــرؤؤف العتيبــي نائــب رئيــس الجامعــة والدكتــورة ســارة املــكاوي نائــب رئيــس الجامعــة للشــئون املاليــة واألداريــة
والربوفيســور ســامي احمــد خالــد عميــد كليــة الصيدلــة رئيــس اللجنــة والدكتــور نــور الديــن عبدالرحمــن عميــد كليــة علــوم الحاســوب
والدكتــور املهنــدس محمــد بشــر رئيــس قســم الهندســة الطبيــة والدكتــورة ميســون أحمــد عبدالقــادر عميــد كليــة طــب األســنان مقــرر
اللجنــة والدكتــور وليــد  ....رئيــس قســم املحاســبة بكليــة العلــوم األداريــة.
طالب المـــــختبرات يــــــتبرعــون بدمـــــائهــــم لدعم مـعمل إســـتاك
امدرمان :غادة أحمد عثامن:
نظــم طــاب الدفعــة الثالثــة بكليــة املخت ـرات الطبيــة قســم أم ـراض الــدم يوم ـاً ثقافي ـاً للتوعيــة
بامـراض الــدم والتعريــف بخاليــا الــدم الطبيعيــة واملريضــة ،وكيفيــة نقــل الــدم واألمـراض الدمويــة.
وقــد إحتــوى اليــوم عــى محــارضات وملصقــات تصــب يف األطــار نفســه .وقالــت الدكتــورة نهــال
الطاهــر رئيــس قســم أم ـراض الــدم بكليــة املخت ـرات الطبيــة أن طالبهــا وجهــوا الدعــوة لزمالئهــم
باملجمــع الطبــي مــن أجــل التــرع بالــدم للمعمــل القومــي (أســتاك) واملســاهمة يف أنقــاذ حيــاة
املــريض املحتاجــن ،وذلــك يف أطــار الخدمــة املجتمعيــة للطــاب .وقــد اســتجابة عــدد كبــر مــن
الطــاب لنــداءات األســتغاثة ،حيــث وجــدت الحملــة تجاوبـاً منقطــع النظــر وتســابقالطالب للتــرع.
مــن جانبهــا أشــادت الدكتــورة ســعاد محمــد ممثلــة املعمــل القومــي والتــي قــادت طاقــم اســتاك،
بالتجــاوب الكبــر مــن الطــاب للحملــة مبينــة أنهــا ليســت املــرة األويل يف التقانــة ،واصفــة الحملــة
بالناجحــة موضحــة أن مــريض الرسطــان والعمليــات الكبــرة والــوالدة ومــريض األنيميــا كلهــا تحتــاج
للــدم ،مشــيدة بالــروح التــي ملســتها مــن الطــاب وأحساســهم االجتامعــي العــايل ومســؤليتهم املبكرة
يف دعمهــم ألحتياجــات املعمــل القومــي .وتجــدر األشــارة ايل أن طــاب املختـرات الطبيــة بالجامعــة
قــد درجــوا عــي تنفيــذ مثــل هــذه الحمــات الناجحــة واملبــادرات الالفتــة بــن الفينــة واألخــري
خدمــة للمجتمــع.

تعاون مشتركة بين التقانة وجامعات عالمية لتنظيم
كورسات عن طب االسنان
امدرمان:غادة أحمد عثامن
كشــفت عميــد كليــة طــب االســنان الدكتــورة ميســون أحمــد عبدالقــادر عــن تعــاون
بــن جامعــة العلــوم والتقانــة وجامعــة بريغــن بالرنويــج وجامعــة الخرطــوم وعــددا
مــن الجامعــات األفريقيــة لتنظيــم كورســات مشــركة عــن «صحــة الفــم» .ويشــارك يف
تدريــس الكــورس عــدد مــن األســاتذة مــن كل الجامعــات املشــاركة .وتوقعــت حضــور
ســبعة مــن مســاعدي التدريــس مــن جامعــة التقانــة .ويف الســياق نفســه ،أقامــت
كليــة طــب األســنان ورشــة تدريبيــة ملســاعدي التدريــس حــول الطــرق الحديثــة
لعــاج العصــب وذلــك مبستشــفي االســنان الجامعــي مبجمــع الطــب والعلــوم الصحيــة
بامدرمــان .وقالــت دكتــورة ميســون احمــد عبدالقادرعميــد كليــة االســنان مديــر
املشــفي ،ان الورشــة عقــدت تحــت ارشاف عــدد مــن استشــاريي طــب االســنان منهــم
الدكتــور ابراهيــم الكامــل والدكتــور أمــر عصــام عمــر

طالب الهندسة يقفون على وسائل
تطوير الصناعات الكهربائية

لجنة االستكتاب الدولي تعلن موعد
تسليم البحوث

وقــف طــاب مــن كليــة الهندســة بجامعــة العلــوم والتقانــة
عــى طــرق تطويــر الصناعــات الكهربائيــة لــدى مشــاركتهم مــع
طــاب مــن جامعتــي الخرطــوم والســودان يف زيــارة لرشكــة (ىس
ىت ىس) تحــت ارشاف املجلــس الربيطــاين وجمعيــة املشــاريع
االجتامعيــة الســودانية .وأشــاد دكتــور وائــل خوجــى مســؤول
برنامــج التدريــب وريــادة االعــال بكليــة العلــوم االداريــة
مبجموعــة (ىس ىت ىس) وقــال ان املجموعــة تتكون مــن  17طالباً
وأن فريــق الرشكــة منــح الطــاب فرصــة مقابلــة خـراء ومهنيــن
يف هــذا املجــال ،موضح ـاً أن الزيــارة شــملت أكادمييــة (ىس ىت
ىس) الهندســية صــاالت عــرض اآلليــات الزراعيــة واآلليــات
الثقيلــة والســيارات التجاريــة وورش الصيانــة  ،ومكاتــب
الكيامويــات الزراعيــة واملكاتــب الهندســية ،اىل جانــب
مســتودعات قطــع الغيــار ومصانــع دلتــا (قســمى الغســاالت
واملكيفــات) .واظهــرت الزيــارة املحطــات املهمــة لنجــاح
مرشوعــات ريــادة االعــال واطلــع الطــاب عــى كيفيــة تطويــر
مرشوعــات اعاملهــم وكيــف ميكــن أن يجعلوهــا مســتدامة
ومتــى وكيــف يتــم توظيــف املواهــب املناســبة ،وان يؤمــن
الشــباب بقدراتهــم ،وكيفيــة ترويــج افكارهــم ومرشوعاتهــم
للمســتثمرين ،معتــرا ً ذلــك مفتــاح النجــاح والطريــق لبنــاء
املؤسســات العظيمــة.

أعلنــت اللجنــة املنظمــة لالســتكتاب الــدويل الجامعــي حــول
«اسـراتيجيات الجرميــة الســبرياتية بــن التصــدى واالســترشاف»
والــذي تنظمــه جامعــة العلــوم والتقانــة بالتعــاون مــع مؤسســة
( )BRCبدايــة اســتقبال البحــوث يف الفــرة مــن الســابع وحتــى
الواحــد والثالثــون مــن اكتوبــر الجــاري تحــت ارشاف نائــب
رئيــس جامعــة العلــوم والتقانــة الربوفســر عبدالــرؤوف العتيبــي
والدكتــور ميثــاق الضيفي وبحســب ترتيبــات اللجنة ســتقام ندوة
عــر اون اليــن ملناقشــة الكتــاب وحــر التوصيــات عــن طريــق
لجنــة علميــة متخصصــة .وســتعلن النتائــج يف ديســمرب القــادم
وقــال الدكتــور اميــن عطــا رئيــس قســم االرشــفة االلكرتونيــة
بكليــة العلــوم االداريــة بجامعــة العلــوم والتقانــة أن االســتكتاب
يهــدف اىل تحديــد االطــار املفاهيمــى للجرميــة الســيربانية
وتحديــد انــواع اإلعتــداءات الســبريانية وعــرض انعكاســات
ومخاطــر الهجــات والتهديــدات املتصلــة بجائحــة كوفيــد ،19
اىل جانــب التعــرف عــى طــرق التصــدى لتهديــدات الجرميــة
والوقــوف عــى ابــرز طــرق املواجهــة وعــرض مختلــف تجــارب
الــدول ىف حاميــة امنهــا الســيرباىن .وقــال الدكتــور عطــا «يشــرط
ىف املشــاركة االلتـزام باالصــول العلميــة املتعــارف عليهــا ىف اعداد
كتابــة البحــوث العلميــة وان ال يكــون قــد ســبق لــه املشــاركة
بالبحــث ىف كتــاب جامعــى او مجلــة اوتظاهــرة علميــة».

مسؤول الريادة واالعمال االجتماعية يكشف عن برامج تدريبية لصالح الطالب
قــال مســؤول ريــادة االعــال االجتامعيــة بكليــة العلــوم االداريــة د .وائــل خوجــى ان برنامــج املجلــس الربيطــاىن الثقــاىف ( )British Couniclمــع جمعيــة ريــادة
االعــال الســودانية قــام عــى افــكار جديــدة وســبق وأن اعلــن عنهــا ىف بدايــة العــام املــايض ويهــدف اىل قيــام مشــاريع مختلفــة تصــب ىف مصلحــة الطــاب وبغــرض
التدريــب واملنافســة .ويضــم الربنامــج جامعــة التقانــة ،جامعــة الخرطــوم ،وجامعــة الســودان ،منوهــا اىل ان جامعــة العلــوم والتقانــة ،كليــة االدارة،متــت مشــاركة ( )
طــاب ،وكليــة الطــب وكليــة الهندســة متــت مشــاركة ( )2طالــب ،مشـرا ايل ان املجلــس يقيــم احتفــال يضــم عــدد مــن الــركات التــى تعمــل ىف مجــاالت مختلفــة
يتــم خاللهــا توصيــة بــكل املشــاريع املقدمــة مــن الطــاب وكيفيــة دعمهــا لتصبــح لهــا اســم كبــر ىف مجــال الريــادة العامليــة .

الدراسات العليا تعقد امتحاناً إسفيرياً لطالبها خارج السودان
اوضــح الدكتــور محســن عبداللــه هاشــم نائــب عميــد كليــة الدراســات العليــا بالجامعــة ،أمــن الشــئون العلميــة املكلــف ،أن ادارتــه ســتعقد أمتحانــا لطــاب الدبلــوم
خــارج الســودان وكشــف دكتــور محســن عــن أن االمتحــان ســيكون  on lineللطــاب املعنيــن واملوزعــن يف كل مــن اململكــة العربيــة الســعودية وســلطنة عــان
واالمــارات وغريهــا .موضحــا أنهــم فتحــوا بــاب التقديــم لربنامــج املاجســتري والدبلــوم العــايل وال ))MBAحيــث تلقــت أدارتــه عـرات الطلبــات للحصــول عــي هــذه
الدرجــات العلميــة واضــاف نائــب العميــد أن امتحــان ال( )MBAســيبدألهذه الدفعــة يف االول مــن أكتوبــر القــادم وكذلــك تســتمر الجلســات حتــي الثامــن والعرشيــن
منــه.

الف مبروك دكتور وائل
ارسة كليــة العلــوم االداريــة يهنئــون الدكتــور وائــل خوجــى بتكليفــه مبهمــة رســمية مــن ادارة الجامعــة ىف قســم برنامــج
اللغــة االنجليزيــة مركــز التدريــب وريــادة االعــال ،الــف مــروك ومزيــد مــن التقــدم والنجاحــات.

التعاون العلمي بين السودان
وجنوب السودان:

السودان وجنوب السودان يجتمعان يف التقانة

فوائد االبتسامة الصحية والنفسية
احتفــالً بـــ يــوم االبتســامة العاملــي نشــجع الجميــع دامئًــا عــى البحــث وراء الهــدف مــن االبتســامة ،والحصــول عــى أفضــل ابتســامة لهــم ،فاالبتســامات
قويــة .فهــي ال تولــد تفاعــاً بــن شــخصني فحســب ،ولكــن كلــا زاد ابتســامة شــخص مــا ،أصبــح عقلــه أكــر صحــة ،ميكــن أن يــؤدي االبتســام يف كثــر
مــن األحيــان ،بغــض النظــر عــن حالتــك املزاجيــة ،إىل تحســن صحتــك وحتــى مســاعدتك عــى العيــش لفــرة أطــول ،فاالبتســامة هــي مفتــاح الشــعور
بالســعادة واألمــل
 تحسني الحالة املزاجيةاالبتســام يفــرز اإلندورفــن ،مــا يســاعد الشــخص عــى الشــعور بالســعادة واإليجابيــة A .العلميــة األمريكيــة دراســة وجــدت أن تعابــر الوجــه ،مثــل
االبتســام ،ميكــن أن يحســن املــرء امل ـزاج وزيــادة األفــكار اإليجابيــة .لــذا يف املــرة القادمــة التــي تشــعر فيهــا بقليــل مــن الكآبــة ،حــاول أن تبتســم قــد
يجعلــك تشــعر بتحســن.
 تسكني اآلالمالضحــك الجيــد يخفــف بعــض آالم الجســم أو اآلالم ،يــؤدي الضحــك أيضً ــا إىل إطــاق مــادة اإلندورفــن وهــي مــادة كيميائيــة طبيعيــة متنــح الجســم
الشــعور بالســعادة ،فــإن الضحــك هــو يف الواقــع أفضــل دواء ،ألنــه يســمح للجســم بإنتــاج مســكنات األمل الطبيعيــة الخاصــة بــه .لــذا اضحــك جي ـ ًدا،
ألنهــا صحيــة.
 انخفاض ضغط الدمصحــة القلــب مهمــة ج ـ ًدا وميكــن أن يســاعد الضحــك أو االبتســام أكــر يف خفــض ضغــط الــدم .يقــول مقــال نرشتــه كليــة أطبــاء األرسة ،إن الضحــك
ميكــن أن يــؤدي إىل زيــادة فوريــة يف معــدل رضبــات القلــب واســتهالك األكســجني ،تليهــا فــرة مــن اســرخاء العضــات ،وانخفــاض معــدل رضبــات القلــب
وانخفــاض ضغــط الــدم .حتــى الكميــة الصغــرة تســاعد يف تقليــل خطــر إصابــة شــخص مــا بأمـراض القلــب.
 أقوى جهاز مناعيهــل تعلــم أن الضحــك أو ابتســامة هوليــوود يســاعدان يف تقويــة جهــاز املناعــة يف جســمك ،تشــر دراســة إىل أن الضحــك الــذي غال ًبــا مــا يبــدأ بابتســامة،
يزيــد مــن الخاليــا املناعيــة واألجســام املضــادة ملكافحــة العــدوى ،مــا يحســن مقاومتــك لألمـراض.
 يخفف اإلجهادهــذا صحيــح االبتســام أو الضحــك ينشــط ويخفــف مــن اســتجابتك للضغــط .تبــن أن الدراســات التــي كان عــى األفـراد فيهــا مواجهــة املواقــف العصيبــة
أثنــاء االبتســام كانــت ذات معــدل رضبــات قلــب أقــل مقارنــة بأولئــك الذيــن مل يبتســموا.
 عالقات أفضل يف حياتكوجــدت دراســة أنجزتهــا املكتبــة الوطنيــة األمريكيــة للطــب أن األشــخاص الذيــن يبتســمون عــادة مــا يتــم تحديدهــم عــى أنهــم محبوبــون أكــر ،مقارنــة
ـخصا محبوبًــا فلديــك أيضً ــا فرصــة أفضــل لبنــاء عالقــات مــع النــاس والحفــاظ عليهــا مــا يفيــدك ورفاهيتــك بشــكل عــام.
مبــن ال يبتســمون .إذا كنــت شـ ً
املصــدر :موقــع ليالينا

