كلية علوم الأ�شعة بجامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا تنظم
برامج توعوية عن خماطر الإ�شعاع باملراكز وامل�ست�شفيات
نظمت كلية علوم الأ�شعة برنامج متكامل للتوعية مبخاطر الإ�شعاع
باملراكز وامل�ست�شفيات حيث كانت �أوىل الزيارات ملركز الزيتونة اخلريي
بال�سلمة ا�شتمل على الفتات �إر�شادية وتوزيع مطبقات وكتيبات
توعوية  ،كما قام الطالب بتقدمي ن�صائح و�إر�شادات للمرتددين على
املركز �شرحوا من خاللها كيفية التعامل مع الأ�شعة ب�أنواعها املختلفة،
كما �أجاب الطالب على �أ�سئلة و�إ�ستف�سارات املرتددين على املركز .
وا�صلت كلية علوم الأ�شعة برناجمها التوعوي بامل�ست�شفيات واملراكز
بزيارة مل�ست�شفى الزيتونة للتعريف بالأ�شعة وجتنب الآثار ال�سالبة
املرتتبة من التعر�ض غري احلميد للإ�شعاع قدموا من خالله جرعات

توعوية للمرتددين على امل�ست�شفى حتدثوا فيه عن �أهمية الت�صوير
الطبي ودوره يف الت�شخي�ص ال�سليم بالإ�ضافة �إيل التوعية مبخاطر
الإ�شعاع وكيفية جتنبه .
من جهته �أ�شاد الأ�ستاذ � /إبراهيم حممود ـ رئي�س ق�سم الأ�شعة
بامل�ست�شفى و�أحد خريجي جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا بالفكرة
م�ؤكدا على �أهمية موا�صلتها مع �شرح �أكرث لأنواع الأ�شعة وكيفية
التعامل معها �إ�ضافة �إيل �إتاحة زمن �أكرب للطالب من �أجل التوعية .
ويف زيارة �أخرى �إنتقلت كلية علوم الأ�شعة �إيل م�ست�شفى ي�ستب�شرون
حيث ح�ضر جانب من الربنامج التوعوي بروف�سور /النذير عثمان ـ
عميد كلية علوم الأ�شعة وعدد من �أ�ساتذة الكلية مما يجدر ذكره �أن
الربنامج الذي قدم مب�ست�شفى ي�ستب�شرون وجد قبوال و�إ�ستح�ساناً من
املرتددين  ،مما ي�ؤكد علي جناح برنامج كلية علوم الأ�شعة للتوعية
مبخاطر الإ�شعاع .
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�أخبارالكليات واملراكز
كلية الهند�سة ت�ست�ضيف �سفري وقن�صل جمهورية الهند  ...وطالب من الكلية يغادرون للهند مطلع �شهر �سبتمرب القادم
�إ�ستقبلت كلية الهند�سة وعمادة �ش�ؤون الطالب �سعادة �سفري وقن�صل
جمهورية الهند ومت عقد �إجتماع مع رئي�س اجلامعة بح�ضورال�سادة
العمداء ومدراء املركز واملعاهد .
وكذلك �إجتمع �سعادة ال�سفري بطالب كلية الهند�سة الذين �سيغادرون
البالد مطلع ال�شهر القادم لدرا�سة الف�صل الدرا�سي لفرتة ثالثه �أ�شهر

بجامعة �شاندقار بالهند  .وقد �أو�ضح �سعادة ال�سفري للطالب احلياة يف
�شاندقار ومتنى لهم فرتة درا�سية ناجحة .
وح�ضر اللقاء مع الطالب ال�سيد رئي�س اجلامعة وال�سيد وكيل اجلامعة
و�أمني ال�ش�ؤون العلمية بالإنابة وعمداء الكليات .

�ضمن اخلطة التدريبية لق�سم ال�صيانة الطبية بكلية الهند�سة �إقامة ور�شة
تدريبية بالتعاون مع �شركة الإ�سماعيلي على جهاز Imunanalyzer
يف �إطارخطة ق�سم ال�صيانة الطبية بكلية الهند�سة جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا نظم الق�سم بالتعاون مع �شركة الإ�سماعيلي
ور�شة تدريبية لطالب ق�سم الهند�سة الطبية علي جهاز حتليل الدم  ،وقد مت التدريب بوا�سطة املهند�س  /وائل نور الدين من �شركة
الإ�سماعيلي وبح�ضور رئي�س ق�سم ال�صيانة الطبية املهند�س � /إ�سراء العو�ض مت التدريب وملدة �أربعة �أيام يف اجلانبني النظري والعملي
حتى حت�صل الفائدة للطالب و�إ�ضافة ال�شهادة ل�سريتهم الذاتية بجانب �شهادتهم اجلامعية .
وجتدر الإ�شارة �إىل �أنه مت التوا�صل مع �شركات تعنى بال�صيانة الطبية وبيع الأجهزة الطبية بغر�ض تنظيم ور�ش تدريبية للطالب .
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�أخبارالكليات واملراكز
كلية الدرا�سات العليا بجامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا تقيم
ور�شة تدريبية ل�ضبط جودة املعامل التدري�سية والبحثية
تفعي ًال ل�شعار جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا (متيز بال حدود )
وعم ًال بر�ؤية كلية الدرا�سات العليا باجلامعة لبناء قدرات من�سوبيها
يف كافة املجاالت � ،أعلنت د  /حنان طاهر ـ عميد كلية الدرا�سات
العليا عن تنفيذ ور�شة تدريبية ملدة ع�شرة �أيام ت�شمل جميع م�س�ؤويل
املعامل ( دكاترة  /تقنيني  /مالزمي معمل ) وذلك بالتعاون مع مركز
نانو للقيا�س واملعايرة
NANO for Measurements and Calibration
) Centre (NMCC
حيث �أو�ضحت د /حنان �أن �أهم �أهداف الور�شة هو تدريب هذه الفئات
علي �شرح الطرق العملية الإح�صائية يف التحقق من �صحة طرق قيا�س
�أجهزة املعامل باجلامعة ومراقبتها وت�أكيد جودتها  ،و�أكدت عميد
الدرا�سات العليا �أن هدف الور�شة وما يليها من تدريب هو ح�صول
املعامل التدري�سية والبحثية علي املوا�صفة القيا�سية �آيزو 17052
م�شرية �إىل �أن ذلك ي�صب يف �إطار �إهتمام اجلامعة ب�أن يتح�صل
الطالب والباحثني م�ستخدمي املعامل علي نتائج معملية �صحيحة
 ،ميكن مطابقتها عاملياً .
�إىل ذلك مت تنفيذ الور�شة حتت �إ�شراف الكيميائية �أ /نادية علي جعفر
الن�صريي ـ كبري تقنيي املعامل بكلية الدرا�سات العليا واملهند�س على
عبداهلل ـ مدير مركز نانو للقيا�س واملعايرة

جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا ت�ستقبل زوجة حاكم والية كا�سينا بنيجرييا
�إ�ستقبلت جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا �صاحبة ال�سعادة
زليخة عمر زوجة حاكم والية كا�سينا بجمهورية نيجرييا
الفيدرالية .
وكان يف �إ�ستقبال ال�ضيفة والوفد املرافق لها د /ح�سن مو�سى
نائب عميد �ش�ؤون الطالب باجلامعة حيث مت �إعداد برنامج
جولة علي بع�ض �إدارات اجلامعة ومنها زيارة معهد علوية �إمام
للبحوث والتطوير ال�صيدالين ومكتبة اجلامعة واملركز العاملي
للم�ؤمترات وال�صالة الريا�ضية .
ومت عقد �إجتماع مع زوجة حاكم كا�سينا بح�ضور د� /سهام
حممد �سليمان ـ �أمني ال�ش�ؤون العلمية ود /ح�سن مو�سى وتناول
الإجتماع العالقة بني اجلامعة ووالية كا�سينا و�أعجبت �سعادتها
مبرافق اجلامعة و�أبدت موافقتها بعقد �إتفاقيات بني اجلامعة
والوالية كما �ستلتقي ال�سيدة  /زليخة عمر بالطالب النيجرييني

يف اجلامعة  ،كما �أفادت ب�أن �صاحب ال�سعادة ( حاكم والية
كا�سينا) �سوف يزور اجلامعة قريبا .
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�أخبار متفرقة
خرباء و�أ�ساتذة الإعالم بندوة مركز الإت�صال امل�ؤ�س�سي وكلية الإعالم
يدعون لإتاحة املعلومات  ...وو�ضع مواثيق ال�شرف و�أخالقيات املهنة من �أجل حماربة ال�شائعات
�أجمع �أ�ساتذة كليات الإعالم وخرباء �إعالميني على �ضرورة حماربة ال�شائعات املتداولة عرب و�سائل التوا�صل الإجتماعي منوهني �إىل �أهمية و�ضع
مواثيق ال�شرف ال�صحفي و�أخالقيات مهنة ال�صحافة لتكون منظمة للن�شر يف و�سائل ومن�صات التوا�صل الإجتماعي  ،م�شريين �إىل �أن الإهتمام
ب�صناعة املحتوى الإعالمي و�إدارته �ست�سهم يف عدم تداول ال�شائعات و�إنت�شارها  ،وطالبوا الدولة بتمليك و�سائل الإعالم املختلفة املعلومات التي
يحتاجونها يف عملهم ال�صحفي جلهة �أن املعلومات ال�صادرة من جهات ر�سمية ت�سهم يف قتل ال�شائعات يف مهدها وت�ؤدي �إىل عدم تناولها .
فيما نظم مركز الإت�صال امل�ؤ�س�سي بالتعاون مع كلية الإعالم
والإت�صال بجامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا ندوة �إعالمية
بعنوان  :و�سائل التوا�صل الإجتماعي ودورها يف حماربة
ال�شائعات باملركز العاملي للم�ؤمترات باجلامعة والتي �أمها
عدد من �أ�ساتذة الإعالم باجلامعات وطالب كليات الإعالم
واملخت�صني واخلرباء الإعالميني بجانب و�سائل الإعالم
املختلفة .
وقال د /حافظ حميده ـ رئي�س اجلامعة لدي خماطبته الندوة
�أن الندوة مهمة ومو�ضوعها من املوا�ضيع التي ت�شغل النا�س
يف ظل �سطوة و�سائل التوا�صل الإجتماعي ولها �آثار حميدة
و�ضارة  ،م�شري ًا �إىل �أن من �آثارها احلميدة نقلها للخرب ب�سرعة
الربق ولها �ضرر علي و�سائل الإعالم التقليدية وت�أثرت
ال�صحافة الورقية يف العامل بها وخا�صة ال�سودانية  ،يف ظل �إرتفاع
مدخالت طباعة ال�صحف من ورق و�أحبار الفتاً �إىل �أن ال�صحف
التقليدية ظلت تعاين من �إرتفاع تكلفة الت�شغيل العالية وغالء
الأ�سعار  ،وتابع �إن �إندثار ال�صحافة الورقية م�س�ألة وقت لي�س
�إال  ،و�أردف بالقول الآن �أكرث �صحيفة ال توزع �أكرث من ثالثة
�ألف ن�سخة وزاد بالقول �إن ال�صحف بنف�س هذه الأ�سباب تدنت يف
م�ستواها التحريري  .وعد حافظ واحد ًا من �آثار و�سائل التوا�صل
الإجتماعي ال�شائعات والتعدي و�إ�شانة ال�سمعة مطالباً ب�ضرورة
تنظيمها بقوة القانون مو�ضحاً �أن الو�سائل كل يوم تزداد يف
تنوعها .
و ُقدمت يف الندوة ورقتي عمل  :الأوىل بعنوان " الت�شريعات
الإعالمية ودورها يف احلد من ال�شائعات واملعلومات الكاذبة
" قدمها د� /سيف الدين ح�سن العو�ض الأ�ستاذ امل�شارك بكلية
الإعالم جامعة �أم درمان الإ�سالمية وعقب عليها بروفي�سور /
�صالح حممد ابراهيم ـ عميد كلية الإعالم بجامعة العلوم الطبية
والتكنولوجيا  ،فيما تناولت الورقة الثانية" �صحافة املوبايل
كم�صدر للأخبار بني امل�صداقية وال�شائعة والتي قدمها دكتور
مو�سى اخلري الأ�ستاذ بكلية الإعالم باجلامعة وعقب عليها دكتور
/عبا�س �أبكر �أ�ستاذ الإعالم بجامعة �أفريقيا العاملية و�أدار الندوة
بروفي�سور  /جمذوب بخيت حممد توم العميد الأ�سبق لكلية
الإعالم بجامعة ال�سودان للعلوم والتكنولوجيا .
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�أخبار متفرقة
جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا ت�ستقبل وفد من امللحقية
التعليمية لل�سفارة الرتكية بال�سودان ومركز تركيا للدرا�سات الأفريقية
�إ�ستقبلت جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا وفد من امللحقية التعليمية لل�سفارة الرتكية بال�سودان  ،ووفد من مركز تركيا للدرا�سات الأفريقية
 ،جتيء الزيارة يف �إطار تطوير التفاهم مع اجلامعات
وامل�ؤ�س�سات البحثية الرتكية  ،ومن خالل اللقاء مت
الت�أكيد علي برامج البحث العلمي يف جمال ال�صحة،
والتكنولوجيا  ،والعلوم الإجتماعية يف جماالت :
التدريب  ،والبحوث  ،والتبادل الطالبي  ،حيث �إتفق
اجلانبان علي تطوير وتقدمي كور�سات تعليم الرتكية
بالإ�ضافة �إىل م�شاركة اجلامعة مع مركز الدرا�سات
الإفريقية يف م�ؤمتر العالقات ال�سودانية الرتكية بعدد
من الأوراق يقدمها �أ�ساتذة من اجلامعة  ،و�إتفق الطرفان
�أي�ضاً علي تطوير هذه ال�شراكة لت�صب يف �إطار تطوير
وتوطيد العالقات بني امل�ؤ�س�سات الرتكية وال�سودانية
بالإ�ضافة ايل تدعيم العالقات مع امل�ؤ�س�سات الإفريقية
كاجلامعات ومراكز البحوث و�سي�شمل هذه الأن�شطة
م�شاركة العلماء والأ�ساتذة والطالب و�ستكون هناك
برامج للتدريب والتبادل الطالبي من اجلانبني.

الدفعة ال�سابعة والع�شرين بكلية الطب جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا توا�صل برنامج زياراتها يف �إ�سطنبول
حتت �إ�شراف د� /سهام حممد �سليمان ـ �أمني ال�ش�ؤون العلمية
�أ /مهيد مريغني ـ م�سجل كلية الطب  ...بد�أت بعثة الدفعة
ال�سابعة والع�شرون بكلية الطب برنامج زياراتها يف �إ�سطنبول
حيث زارت البعثة جامعة �إ�سطنبول �آيدن ومت الطواف علي
الكليات والتخ�ص�صات املوجودة  ،ثم توجهت البعثة �إىل م�ست�شفى
�إ�سطنبول �آيدن التابع للجامعة...حيث مت ا�ستقبال البعثة من كل
طاقم امل�ست�شفى وقدم املدير الطبي تنويرا عن امل�ست�شفى التي تتميز
ب�أنها من �أكرب امل�ست�شفيات �سعة بالإ�ضافة �إىل جودة خدماتها ومت
التعرف علي �أق�سام امل�ست�شفى وعلي �أحدث الأجهزة واملعدات
والإمكانيات املتوفرة يف جمال العلوم الطبية ومتت الإجابة من
العاملني يف امل�ست�شفى علي �أ�سئلة و�إ�ستف�سارات الطالب � ،إىل ذلك
زارت البعثة عددا من املناطق ال�سياحية ب�إ�سطنبول .
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�أخبارالكليات واملراكز
جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا تد�شن كتاب ( تاريخ اخلدمات الطبية
يف ال�سودان مل�ؤلفه الربوف�سور � /صديق �إبراهيم ) باملركز العاملي للم�ؤمترات
د�شنت جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا
كتاب ـ تاريخ اخلدمات الطبية يف ال�سودان ـ
للربوف�سور� /صديق �إبراهيم خليل ـ �أخ�صائي
القلب والأ�ستاذ بكلية الطب بجامعة العلوم
الطبية والتكنولوجيا والرئي�س الأ�سبق جلمعية
الطب الباطني ال�سودانية.

هذا وقد ح�ضر التد�شني بالقاعة الكربى
للم�ؤمترات لفيف من العلماء والأطباء وتر�أ�س
جل�سة التد�شني الربوف�سور  /علي حممد �شمو
 ،كما كانت اجلامعة ح�ضور ًا يتقدمهم ال�سيد /

رئي�س اجلامعة د /حافظ حميدة  ،ووكيل اجلامعة
�أ  /طارق علي  ،وعميد الدرا�سات العليا د /حنان
طاهر وعدد من �أ�ساتذة اجلامعة وطالبها .
الربوف�سور /علي حممد �شمو ـ مدير اجلل�سة
حتدث عن �أهمية الكتاب لتناوله مو�ضوعاً خمتلفاً
حيث وثق لتاريخ اخلدمات الطبية يف ال�سودان
 ،م�ؤكد ًا على �ضرورة �أن
يتعرف املجتمع على هذا
النوع من املعلومات عن
تاريخ ال�سودان .
ويف ال�سياق �إ�ستعر�ض
بروف�سور  /حممد يو�سف
�سكر املو�ضوعات املختلفة
التي جاءت يف حمتويات
الكتاب م�شري ًا �إىل توثيقه
لأزمان خمتلفة من تاريخ
الطب يف ال�سودان  ،كما
حتدث بروف�سور /خالد
ياجي عن كيف ربط الكتاب بني التغيريات
التي حدثت للمجتمع ال�سوداين ودورها يف
تغيري اخلدمات الطبية و�أو�ضح �أن به عدد من
املعلومات التاريخية مل تذكرمن قبل  ،بروف�سور

 /مو�سى عبداهلل حامد �سرد يف لغة �أدبية ملحات
من الكتاب داعياً احل�ضور�إىل �أهمية �إقتنائه .
وحتدث ال�سيد رئي�س اجلامعة د /حافظ حميدة
قائ ًال �إن �إ�ست�ضافة اجلامعة لهذا التد�شني �أقل
مايقدم لهذا الكتاب معلناً تربع اجلامعة ب�شراء
مائة ن�سخة �سيتم �إدراجها يف مكتبة اجلامعة
لي�ستفيد منها الأ�ساتذة والطالب  ،كما �ستدر�س
اجلامعة �إمكانية �إدراجه يف �إحدى املقررات
الدرا�سية .
تقدم بروف�سور � /صديق �إبراهيم ـ م�ؤلف الكتاب
بال�شكر للربوف�سور  /علي �شمو  ،والربوفي�سور/
مو�سى حامد ،والربوف�سور /حممد يو�سف �سكر ،
والربوف�سور /خالد ياجي  ،كما �أو�ضح �أن ت�أليف
الكتاب مل يكن �سه ًال لعدم توفر امل�صادر التاريخية
املعتمدة  ،وذكر �أن التاريخ يهمل الكتابة عن
الطب  ،و�أو�ضح �أن كتابة تاريخ ال�سودان يحتاج
املراجعة  ،كما �أفاد �أن الأطباء ال�سودانيني لديهم
�إ�سهامات يف جمال ال�شعر واالدب والت�أليف .
وختم اجلل�سة بروف�سور /علي �شمو بالتو�صية
على التو�سع يف الت�أليف لهذا النوع من امل�ؤلفات
و�إ�ضافة الكتاب يف منهج درا�سة الطب بكليات
الطب يف ال�سودان .

كلية الدرا�سات العليا جتري مناق�شة دكتوراه يف علم الأدوية واملمتحن اخلارجي بروف�سور /عمر زايد ي�شيد بامل�ستوي املميز للبحوث
�أقامت كلية الدرا�سات العليا بجامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا �إمتحان مناق�شة الدكتوراة
بالبحث يف علم االدوية للطالبة ا�سراء �سيف الدين حتت �إ�شراف الربوف�سور ح�سن �أبو عائ�شة
حامد  .و�أ�شاد املمتحن اخلارجي بروف�سور  /عمر زايد بركة ـ ا�ستاذ علم الطب الباطن بكلية
الطب جامعة اخلرطوم بامل�ستوي املميز للبحث والإلتزام بطرق التقومي املحكمة  .من ناحية
�أخرى وعلي هام�ش املناق�شه �أجرى العلماء بح�ضور د.حنان طاهر عميد الكلية نقا�شا م�ستفي�ضا
يف جماالت البحث العلمي
والن�شرباجلامعةمب�شاركة
خبري هيئة ال�صحة
العاملية الربوف�سور/
مونكيال نوما.
ايل ذلك فقد ح�ضر املناق�شة
كل من الربوف�سورعبد اهلل
عمر اخلوا�ض ـ رئي�س ق�سم
علم الأدوية بكلية ال�صيدلة
باجلامعة والربف�سور/
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النذير عثمان ـ عميد كلية علوم الأ�شعه
باجلامعه ممثلني للجنة �ضبط اجلودة بكلية
الدرا�سات العليا .

الريا�ضة
�إعداد:ا�سامة عابدين

�سحب قرعة بطولة عمادة �ش�ؤون الطالب على ك�أ�س امل�س�ؤولية الإجتماعية
الإمتحانات تغيب كلية الطب عن امل�شاركة والطالب النيجرييني
ي�شاركون بالبطولة لأول مرة ..
جرت ظهر يوم الأحد املوافق 2022/9/11
بقاعة الإجتماعات ب�إدارة جامعة العلوم الطبية
والتكنولوجيا مرا�سم قرعة بطولة عمادة �ش�ؤون
الطالب ( بطولة العمادة ) على ك�أ�س امل�س�ؤولية
الإجتماعية باجلامعة  ،وقد �شرف مرا�سم القرعة
د/حافظ حميدة ـ رئي�س اجلامعة  ،و�أ /طارق
علي ـ وكيل اجلامعة  ،ود� /أحمد بابكر ـ عميد
�ش�ؤون الطالب  ،وبروفي�سور  /وديع املدهون ـ
عميد كلية الطب  ،وبروفي�سور  /النذير عثمان ـ
عميد كلية علوم الأ�شعة  ،ود /تهاين جنم الدين
ـ عميد الكلية التح�ضريية  ،ود /ح�سن مو�سى ـ
نائب عميد �ش�ؤون الطالب  ،ود� /سامي �إبراهيم
ـ نائب �أمني �ش�ؤون العلمية  ،و�سط جو ودي بني
قيادات اجلامعة و�أبناءهم الطالب جرت مرا�سم
القرعة والتي مبوجبها مت تق�سيم الفرق امل�شاركة
�إىل �أربعة جمموعات تلعب كل جمموعة دورة
من كل دورة واحد لي�صعد مت�صدر املجموعة �إىل
دوري الأربعة .

�إعادة ت�أهيل ملعب كرة ال�سلة
�أو�ضحت الإدارة الريا�ضية باجلامعة �أن ال�سيد
رئي�س جمل�س الأمناء وجه ب�إعادة ت�أهيل ملعب
كرة ال�سلة و�إكمال كافة املعدات املطلوبة حيث
مت و�ضع التوجيه مو�ضع التنفيذ لي�صبح ملعب
كرة ال�سلة جاهز ًا وبكامل م�ستلزماته لإقامة
مناف�سات كرة ال�سلة يف القريب العاجل .
على ك�أ�س �إحتفاالت اجلامعة باليوم العاملي
للم�س�ؤولية الإجتماعية فريق ال�سلة بنات
يواجه املريخ العا�صمي..
فريق اجلامعة لكرة ال�سلة بنات يتبارى مع
فريق املريخ يوم اخلام�س والع�شرين من
�سبتمرب يف ك�أ�س الليلة الواحده ك�أ�س ( امل�سئولية
الإجتماعية ) وذلك �ضمن الربنامج الريا�ضي
امل�صاحب لإحتفاالت اجلامعة باليوم العاملي
للم�س�ؤولية الإجتماعية .

على �أن تنطلق البطولة يوم
الإثنني 2022/9/12بلقاء
يجمع بني فريقي طباعة
وبرجميات ،وقد �أكملت اللجنة
الريا�ضية باجلامعة كل
الرتتيبات لإنطالقة البطولة يف
هذا اليوم .
جلو�س طالب كلية الطب
للإمتحانات كان �سبباً يف
حرمان فريقهم من امل�شاركة يف
البطولة ،الطالب النيجرييني
باجلامعة دفعوا بفريقهم
للم�شاركة يف البطولة وتعترب
هذه امل�شاركة هي الأوىل لهم
يف بطوالت اجلامعة .
د� /سامي �إبراهيم ـ نائب �أمني
ال�ش�ؤون العلمية ـ وكابنت
فريق الإدارة �سحب القرعة
نيابة عن �أفراد فريقه و�أعلن
التحدي .

كل فرق اجلامعة ت�شارك يف مناف�سات بطولة اجلامعات والكليات اخلا�صة
�أعلنت الإدارة الريا�ضية باجلامعة عن �إكتمال كافة الإ�ستعدادات من فرق ومنتخبات اجلامعة
للم�شاركة يف جميع املناف�سات �ضمن بطولة اجلامعات والكليات اخلا�صة وذلك �إبتداء من نهاية
�سبتمرب 2022م.
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الأخرية
معهد ال�سودان للإمناء ينظم امللتقى التفاكري الأول حول تعزيز امل�س�ؤولية الإجتماعية للجامعة
اقام معهد ال�سودان للإمناء بجامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا ــ بقاعة الإجتماعات بالإدارة امللتقى
التفاكري الأول حول امل�س�ؤولية الإجتماعية  ،تر�أ�س اجلل�سة الربوف�سور /ح�سن حاج علي ـ مدير
املعهد � ،إفتتح املنتدى �أعماله بكلمة د /حافظ حميدة ـ رئي�س اجلامعة الذي �أو�ضح �إهتمام وتعزيز
اجلامعة امل�س�ؤولية الإجتماعية مبيناً �ضرورة �أن يدخل كل ماتقوم به اجلامعة �ضمن الإطار املعياري
للم�س�ؤولية الإجتماعية كما �أبان د/حافظ �أن مفهوم امل�س�ؤولية الإجتماعية مفهوم �شامل ي�شمل البيئة
اخل�ضراء والبيئة املنا�سبة للتح�صيل الأكادميي و�أي�ضاً الربامج الأكادميية وكذلك الطاقة البديلة
 ...و�أو�ضح د /حافظ �ضرورة الإهتمام بتنفيذ تو�صيات امللتقى .قدمت يف امللتقى ثالث �أوراق عمل
،الورقة الأوىل قدمتها د /ر�ضا علي �سعيد ـ من�سق امل�س�ؤولية الإجتماعية باجلامعة بعنوان  :تعزيز
امل�س�ؤولية الإجتماعية للجامعات و�أ�شارت �إىل �أن امل�س�ؤولية الإجتماعية يف اجلامعات ت�أتي �ضمن حت�سني
امل�ستوى التعليمي والتنموي والثقايف والإجتماعي والإلتزام بالأنظمة والقوانني  ،وال�شفافية يف العمل ،
وحت�سني اخلدمات ،والإلتزام بامل�سائل املت�صلة بالعدالة وامل�صداقية و�إحرتام حقوق الإن�سان .الورقة
الثانية بعنوان  :امل�س�ؤولية الإجتماعية ك�أحد املعايري القيا�سية لتقومي و�إعتماد م�ؤ�س�سات التعليم العايل

قدمها بروف�سور  /فكري كبا�شي  ...و�إ�ستعر�ض
املعايري القيا�سية لتقومي واعتماد م�ؤ�س�سات
التعليم العايل  ...وت�شمل �سبعة معايري �أ�سا�سية
امل�س�ؤولية الإجتماعية واحدة منها  ...حيث
ت�ضم ثالثة حماور �أ�سا�سية هي  :خدمة املجتمع
 ،الأعمال الإ�ست�شارية  ،والتعاون امل�شرتك
 .الورقة الثالثة بعنوان  :تطبيق امل�س�ؤولية
الإجتماعية يف اجلامعات ـ املعايري وامل�ؤ�شرات
قدمها �أ /ع�صام كوكو حيث ركز علي �شرح
موا�صفة االيزو  26000املوا�صفة القيا�سية
للم�س�ؤولية الإجتماعية للم�ساهمة يف جهود
التنمية امل�ستدامة  ،وتقدم هذه املوا�صفة الدولية
الإر�شاد ب�ش�أن املبادئ الأ�سا�سية للم�س�ؤولية
الإجتماعية واملو�ضوعات والق�ضايا اجلوهرية
املتعلقة بامل�س�ؤولية الإجتماعية وب�ش�أن طرق
دمج ال�سلوك امل�س�ؤول جمتمعياً داخل املن�ش�أة
.ويف ختام امللتقى تقدم بروف�سور  /ح�سن حاج
على ـ مدير معهد ال�سودان للإمناء بال�شكر لكل
امل�شاركني م�ؤكد ًا على ر�صد التو�صيات التي
وردت �سوا ًء من مقدمي الأوراق �أو املناق�شني .
•الإ�شراف العام :د .حافظ حميدة
•رئي�س التحرير :د� .أمـل عثمــان
•هيئة التحرير:
•حف�صة حممد حممد مالك
•احلباب �صالح
•من�سقي الإعالم بالكليـات
•املدير الفني :حممــد عبد املنعــم
•ت�صميم :متا�ضــر ال�شرقــاوي
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