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أين نحن ؟

الزعيم األزهري مسرية متواصله وعطاء متميز

تفــردت جامعــة الزعيــم األزهــري منــذ نشــأتها بتاريــخ تليــد يــرب جــذوره
يف أعــاق التاريــخ فقــد ولــدت شــابة وكلــا تطــأول الزمــن زادهــا متانــة ورصانــة إنهــا
جــاءت تحمــل رمــز األمــة الســودانية فقــد أنشــئت عــام 1990كجامعــة اهليــة فاصبحت
حكوميــة بــدأت بخمســة كليــات وبفضــل اللــه وتضافــر جهــود إدارتهــا ومنســوبيها لقــد
زاد عــدد كلياتهــا فأصبحــت تضــم الجامعــة تســع عــرة كليــة وعــدد تســعة مراكــز
وأيضــا لــدى الجامعــة مطبعــة ،فقــد أســهمت جامعــة الزعيــم األزهــري بقــدر كبــر يف
دعــم ثــورة التعليــم العــايل بزيــادة إســتيعاب املؤهلــن للدراســة بالجامعــات واملعاهــد
العليــا ف ـزاد عــدد الطــاب املقبولــن بالجامعــة مــن خمســة الــف طالــب وطالبــة يف
األعــوام الســابقة إىل مثانيــة عرشألــف طالــب  ،باإلضافــة إىل أرايض ســوبا رشق ومزرعــة
الجامعــة بالســامراب .ومل يقــف جهــد الجامعــة عنــد هــذا الحــد ،لقــد توســعت الجامعة
يف مجــال الدراســات العليــا وذلــك بغــرض توفــر فــرص التأهيــل الداخــي ملقابلــة حاجــة
البــاد مــن الــكادر املؤهــل الــذي يقــود حركــة التنميــة اإلقتصاديــة واإلجتامعيــة .كذلــك
عملـــت الجامعــة عــى اإلهتــام بشــؤون البحــث العلمــي والنــر ،وقــد تجــأوزت
هــذه البحــوث دائــرة املجــال املحــي إىل املســتوى العاملــي .ولعــل مــن دواعــي فخــر
هــذه الجامعــة إســتخدامها لطـــرق جديــدة يف التدريــس تــؤدي إىل ترقيــة أدائهــا ورفــع
املســتوى العلمــي ( التعليــم الإلكــروين) كموقــع مســتقبيل للجامعــة بإدخــال الدراســة
عــن بعــد ( اون اليــن) لإلكــال املقــرارات واإلمتحانــات وهــي الجامعــة الوحيــدة
التــي مل تقــف جائحــة كرونــا عقبــة امــام مواصلــة الدراســة لطالبهــا  ،باإلضافــة لذلــك
تضــم الجامعــة مركــز للخدمــات الطبيــة والصحيــة الــذى يقــدم الرعايــة الصحيــة
للعاملــن بالجامعــة وأرسهــم واملواطنــن باألحيــاء التــي تقــع بهــا دائــرة الجامعــة.
تتكــون الجامعــة مــن أربعــة مجمعــات (بحــري  .العباســية .كافــوري  .ودنوبــاوي).
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جــاء العــام 2020م بعــد أن شــهد العــامل جائحــة كورونــا مــا أثــر عــى
أنشــطة جميــع املؤسســات يف العــامل  ،ومل تكــن جامعــة الزعيــم األزهــري مبعــزل عــن
هــذه األحــداث  ،باإلضافــة إيل األحــداث السياســية التــي شــهدها الســودان والتــي
اثــرت عــي اســتقراره وعــي االســتقرار االكادميــي بالجامعــات الســودانية عامــة ،
غــر أن جامعــة الزعيــم األزهــري والتــي احتفلــت يف العــام  2017م باليوبيــل الفــي
للجامعــة و بســنوات مــن العطــاء و التميــز و االنجــازات  ،وأصلــت األدارات التــي
تعاقبــت عــى الجامعــة الحفــاظ عــي ارثهــا وعــي ســمعتها األكادمييــة التــي متيــزت
بهــا وســط الجامعــات الســودانية  ،وواصلــت تقدمهــا واســتحدثت طــرق ووســائل
جديــدة ملواصلــة مشــاريعها يف خدمــة املجتمــع والطــاب  ،وعــر منصــات التعليــم عــن
بعــد وأصلــت الدراســة عــن بعــد للطــاب  ،فكانــت أول الجامعــات الســودانية التــي
فتحــت ابوابهــا للدراســة  ،وتــأيت هــذه االصــدارة لتوثــق ألهــم األحــداث التــي شــهدتها
الجامعــة خــال الفــرة املاضيــة مــن مناشــط أكادمييــة  ،إجتامعــات ولقــاءات وتعــاون
داخــي وخارجــي مــع مؤسســات ذات صلــة ومنتديــات واحتفــاالت بالطــاب الجــدد
وارس الشــهداء ومشــاريع لخدمــة املجتمــع قوافــل صحيــة طبيــة ودورات وورشــة
لتاهيــل منســويب الجامعــة  .والتــي بــذل األســاتذة والعاملــن فيهــا جهــود مقــدره
التقــدر بثمــن فضــا عــن ذلــك  ،تناولــت اإلصــدارة مهــام وصالحيــات بعــض الوحــدات
اإلداريــة نأمــل أن تســهم يف عكــس مناشــط الكليــات والوحــدات املختلفــة بالجامعــة
متمني ـاً مــن الجميــع مدنــا باملناشــط حتــى يتثنــى لنــا التنظيــم واألخ ـراج يف الوقــت
املناســب فالتنظيــم الســليم هــو الوســيلة الوحيــدة للوصــول إىل الغايــات  ،وعــر هــذه
األصــداره نتقــدم بالشــكر و التقديــر و االمتنــان لجميــع منســوىب الجامعــة و طالبهــا ،
فمســرة املــايض دع ـاً للحــارض الزاهــر و منصــة انطــاق ملســتقبل باهــر بــأذن اللــه .
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القرارات اإلدارية

زيارة وزيرة التعليم العايل لجامعة الزعيم األزهري

يف إطــار تطويــر وتجويــد العمــل اإلداري وتهيئــة البيئــة الجامعيــة أصــدرت
األدارة العليــا بالجامعــة العديــد مــن الق ـرارات األداريــة منهــا اجــازة الهيــاكل األداريــة
املختلفــة املتمثلــة يف الهيــكل اإلداري للخدمــات  ،إدارة املشــروات  .الجــودة واألعتــاد
واألحصــاء واملراكــز الخارجيــة  ،إدارة التخطيــط واملوازنــة  ،اإلدارة الهندســية ،إ إلدارة
األعــام والعالقــات العامــة والتوثيــق ،إدارة اللتعليــم اإللكــروين و هيــكل إدارة األســتثامر
 .وأيضــا متــت إجــارة قـرارات اللجنــة التنفيذيــة واملاليــة حيــث شــملت الهيــكل اإلداري
واملوافقــة عــى تصديــق وزارة املاليــة إدارة الـراء والتعاقــد لتشــييد حاممــات مجمــع
بحــري مبناقصــة محــدودة ،املوافقــة عــي زيــادة الرســوم الدراســية للقبــول العــام
والخــاص يف الجامعــة مبــا يناســب الخدمــة مقابــل التكلفــة .واملوافقــة عــى أنشــاء إدارة
املشــريات واملخــازن والتخلــص مــن الفائــض وادارة التخطيــط وامليزانيــة .وإجــازة هيكلة
الشــئون العلميــة وأنشــاء وحــدة أو إدارة باســم التقويــم واألعتــاد بالتعــاون والتنســيق
مــع مديــر االحصــاء واملعلومــات والجــودة .متابعــة إج ـراءات التصديــق ببنــاء مجمــع
القاعــات وعيــادات األســنان مبجمــع بحــري  .لجــودة التعليم متــت إجازة جائــزة الجامعة
يعفــى طالــب القبــول العــام مــن الرســوم الدراســية ملــدة عــام و يعفــى طالــب القبــول
الخــاص  ،%50ومتــت إجــازة هيكلــة كليــة الدراســات العليــا  .وضــم قســم الجــودة إلدارة
الجــودة واألعتــاد واإلحصــاء ،تحويــل قســم األنشــطة األكادميية خــارج الجامعــة و الذي
كان قس ـاً بــإدارة االحصــاء و املعلومــات إىل كليــة الدراســات العليــا ،إعتــاد مســمى
إدارة الجــودة و األعتــاد واإلحصــاء ،بــدال عــن إدارة املعلومــات واإلحصــاء والجــودة
واألعتامد.وعــى صعيــد متصــل متــت ترقيــة عــدد  2لدرجــة األســتاذية و 7ألســتاذ
مشــارك وعــدد 71مؤظــف و 36عامــل عــدد 26مــن الحــرس الجامعــي وعــدد  6تقنــن.

يف أول زيــارة لهــا لجامعــة الزعيــم األزهــري قامــت وزيــرة التعليــم العــايل
والبحــث العلمــي بروفيســور انتصــار الزيــن صغــرون بزيــارة تفقديــة ملبــاين الجامعــة
وكلياتهــا املختلفــة  ،رافقهــا يف الزيــارة بروفيســور ســامي محمــد رشيــف وكيــل الــوزارة .
شــملت الجولــة تفقــد ملجمعات الجامعــة املختلفة مبدينة بحــري  ،أمدرمــان (ودنوباوي،
العباســية ) كافــوري  ،وزارت مرافــق الجامعــة املختلفــة مــن قاعــات ومكتبــات ومكاتــب
 ،باإلضافــة إىل املنشــأت الجديــدة بالجامعــة  ،واســتمعت لــرح واف عــن تطورالجامعــة
وأنشــطتها وبرامجهــا املختلفــة وتــم مناقشــة موضوعــات هامــة خاصــة بالصعوبــات
والتحديــات التــي تواجــه إدارة الجامعــة وتحــول دون تحقيق األهــداف املخطط لها ومن
أجــل توفــر بيئــة جامعيــة جيــدة لتخريــج كادر مؤهــل صالــح لنفســه وملجتمعــه .وعــى
هامــش الزيــارة اســتمعت الوزيــرة لعــدد مــن الطــاب الذيــن عربوا عــن التحديــات التي
تواجههــم يف سـرالعملية الدراســية يف الختــام أشــادت الوزيــرة مبجهــودات إدارة الجامعة
املقــدرة و أكــدت عــى دعــم الــوزارة املســتمرملجهودات الجامعــة ،ودعمهــا لفكــرة
التعــاون والتؤامــة بــن الجامعــات واإلتجــاه نحــو اإلســتثامر والطريــق نحــو اإلســتقاللية.
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مدير الجامعة يلتقي السكرتري الثالث بسفارة روسيا والقنصل الثقايف
واألكادميي بسفارة ليبيا

زيارة أساتذة جامعة شانكري الرتكية

يف إطــار سياســة الجامعــة لإلنفتــاح الخارجــي ومــن خــال رؤيتهــا الرائــده
معرفيـاً ولدعــم مقومــات النهضــة الوطنيــة مبنظورعاملــي إســتقبل الســيد مديــر الجامعة
مبكتبــه الســيد فســيفولود بوبــوف الســكرتري الثالــث بســفارة روســيا اإلتحاديــة .قــدم
بروفيســور الوليــد محمــد األمــن مديــر الجامعــة تنويــرا ً عــن الجامعــة ومجمعاتهــا
وكلياتهــا وإدارتهــا املختلفــة .وبعــد ذلــك ناقــش اللقــاء إمكانيــة عمــل رشاكات
علميــة بــن جامعــة الزعيــم األزهــري ومؤسســات التعليــم العــايل الروســية  ،باإلضافــة
إىل عمــل دورات يف تعليــم اللغــة الروســية وعمــل كورســات مســتمرة فيهــا .وعــى
صعيــد متصــل التقــي ســيادتة بالقنصــل الثقــاىف واألكادميــي بســفارة ليبيا،ناقــش
اإلجتــاع قضايــا الطــاب اليبــن بالدراســات العليــا بالجامعــة واإلشــكاالت األكادمييــة
واإلداريــة التــي تواجههــم .ووعــد الســيد املديــر بحلهــا مــع الجهــات املختصــة.
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يف إطــار برنامــج تبــادل األســاتذة ( ) +Erasmusاملمــؤل مــن اإلتحــاد اإلوريب ،
زار وفــد مــن جامعــة تشــانكري الرتكيــة جامعــة الزعيــم األزهــري  ،تكــون الوفــد مــن
بروفيســور عبــد اللــه مــن والــذي قــدم محــارضات يف العلــوم السياســية واســتاذة امنــة
شــكري والتــي قدمــت محــارضات يف العالقــات الدوليــة واســتاذة ك ـرا اكرمــر والتــي
قدمــت محــارضات يف العلــوم السياســية  ،بينــا حــر لكليــة اإلقتصــاد والعلــوم اإلدارية
أســتاذ بــارش اذنونــا والــذي قــدم محــارضات يف مبــادئ إقتصاديــات العمــل والعالقــات .
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إتفاقية تعاون مشرتك بني جامعة الزعيم األزهري وجامعة أحسنت االندونيسية

مدير الجامعة يزور داخلية عاطف التجاين ويستقبل ووفد
الصندوق القومي لرعاية الطالب

وقعت الجامعة إتفاقية تعاون مشرتك مع جامعة أحسنت األندونيسية ،يف مجال تبادل
األســاتذة خاصــة تدريــس اللغــة العربية والدراســات اإلســامية  ،وعمل البحــوث العلمية
املشــركة والتبــادل العلمــي والثقــايف ومجاالت التدريــب والتأهيل  ،جاء ذلــك عقب زيارة
وفــد مــن إدارة العالقــات العامة بجامعة أحســنت اإلندونيســية لجامعــة الزعيم األزهري.
حيــث كان باســتقباله دكتــوره ليــى مــراد مديــر اداره الخارجيــة والتعــاون الــدوىل
بدورهــا اكــدت عــدم مكانــه العالقــة بــن الشــعبني الســوداىن واالندنــوىس :واشــارة اىل ان
جامعــة الزعيــم االزهــرى خرجــت عــدد من الطــاب االندنوســن وطالب دول رشق اســيا.

أســتقبل مديــر الجامعــة وفــد الصنــدوق القومــي لرعايــة لطــاب ،وقــدم رشح ـاً
وافيــا عــن الجامعــة وخطتهــا املســتقبيلة للتوســع ىف بنــاء املدينــة الجامعيــة بســوبا
رشق مبــا فيهــا الســكن للطــاب ومنســوبيها أشــاد الوفــد مبجهــودات إدارة الجامعــة ىف
اإلهتــام بالبيئــة الجامعيــة وأوضــح أن هــدف الزيــارة التفاكــر حــول بنــاء داخليــات
لطــاب الجامعــة يف أرض الجامعــة بســوبا رشق  .ومــن ناحيــة اخــري قــام الســيد مديــر
الجامعــة برفقــة الســيد عميــد الطــاب بزيــارة تفقديــة لداخليةعاطــف التجــاين للوقوف
عــى جاهزيتهــا إلســتقبال الطالبــات ومتــت منافشــة بعــض القضايــا مــع ااملســولني بهــا.
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وفد من بنىك املزارع والربكه

مكتب الوكيل

زار الجامعــة وفــد مــن بنــك املـزارع متثــل يف نائــب املديــر العــام ومدير اإلســتثامر
العقــاري ومديــر الشــؤون املرصفيــة ومديــر التقنية املرصفيــة ونائب مديرإدارة اإلســتثامر
ومديــر مــرف املـزارع فــرع ســعد قــرة  ،حيــث كان يف إســتقبالهم يف قاعــة املؤمتـرات
الدوليــة مبجمــع الجامعــة ببحــري بروفيســورالوليد محمــد األمــن مدير الجامعــة ود.عبد
الرحمــن عبــد الوهــاب وكيــل الجامعــة واملراقــب املــايل ومديــر إدارة اإلعــام والعالقــات
العامــة وعــدد مــن عمــداء ومــدراء اإلدارات بالجامعــة .وقــدم نائــب مديــر البنــك نبــذة
عــن البنــك ومجــاالت عملــه واألنشــطة واملشــاريع التــي يقــوم بها،وأكــد أن البنــك عــى
اســتعداد للتعــاون مــع الجامعــة يف توفــر إحتياجــات العاملــن مــن الســلع املعمــرة
،بجانــب التمويــل األصغــر والتمؤيــل العقــاري  ،باإلضافــة إىل مشــاريع اإلنتــاج الحيــواين
واملبــاين واملشــاريع التجاريــة واملشــاريع الزراعيــة وخدمــات تدريــب الخريجــن داخــل
وخــارج الواليــة  ،مــن جانبــه رحــب مديــر الجامعــة بالتعــاون مــع البنــك يف املســتقبل.
وعــى صعيــد متصــل اســتقبل الســيد مديــر الجامعــة وفــد مــن بنــك الربكــة حيــث قــدم
الوفــد رؤيــا متكاملــة لتعــاون مــع الجامعــة ملجــاالت مختلفــة .

يف اطــار ترقيــة البنيــة التحتيــة والخدمــات وتطويــر وســائل
النقــل بالجامعــة ومتزيــق فاتــورة ايجــار وســائل نقــل الطــاب تــم
إســتالم  -عــدد إثنــن بــص مــن رشكــة  CTCموديــل  2020ماركــة
TATAســعة  62راكــب  ،بحضــور الســيد وكيــل الجامعــة د عبــد
الرحمــن عبــد الوهــاب والســيد أمــن الشــئون العلميــة د  .نــر
الديــن احمــد رشيــف والســيد د نــارص ابوطــه مســاعد املديــر
للتنميــة والتخطيــط  ،وســتقوم الرشكة بتدريب الســواقني والفنيني
 ،تــم ترحيــل البصــات مــن ورشــة الرشكــة ايل مقــر الجامعــة.
تجــدر اإلشــارة بــأن البصــات تــم رشاءهــا عــر وزارة املاليــة ممثلة
يف إدارة الــراء والتعاقــد وإدارة املشــريات ووكالــة الجامعــة.
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انعقاد الجمعية العمومية للعاملني بجامعة الزعيم األزهري

برنامج سلعتي

خــال برامجهــا الداعيــة لخدمــة العاملــن بالجامعــة وتخفيــف أعباء املعيشــة تم
تكويــن الجمعيــه العموميــه للعاملــن بالجامعــه( الجمعيــة التعاونيــة) حيــث شــملت
أعاملهــا إختيــار مجلــس إدارة الجمعيــة ومناقشــة الالئحــة األساســية للجمعيــة ،وســط
حضــور كبــر مــن منســويب الجامعــة عــى رأســهم الســيد وكيــل الجامعــة وعمــداء بعــض
الكليــات املختلفــة .وكل مكونــات الجامعــة مــن أســاتذة وموظفــن وتقنيــن وحــرس
وعــال وممثــل إلتحــاد تعــاون واليــه الخرطــوم لــإرشاف عــى الجمعيــة العموميــة.
يف بدايــة اللقــاء تــم الرتحيــب بالجميــع عــى حضورهــم ومــن ثــم تــم عــرض الالئحــة
األساســية .املعــدة مــن قبــل اللجنــة التمهيديــة وشــارك الجميع يف مناقشــة بنــود الالئحة
بالحــذف واإلضافــة والتعديــل واإلتفــاق بالتصويــت عــى قيمــة الســهم الواحــد التــي
متثلــت يف مبلــغ 1000جنيــه للســهم مــع رســوم اشـراك  200جنيــه ليصبح اجــايل املبلغ
 1200للســهم الواحــد باإلجــاع .ومــن ثــم تــم فتــح بــاب الرتشــيح إلختيــار مجلــس إدارة
منتخــب وســط جــو دميقراطــي حــر .
وتم إختيار السادة اآلتية اسامءهم:
ا.د السامين النرص.
د .جعفر ابوزيد .
د مدثر حسونة .
د .أنور محمد .
د تهاين احمد البشري .
ا .عثامن يحيي .
ا .عفراء بشارة .
ا .غادة عثامن بابكر.
ا .محمد الباشا .

ويف أول أعاملها دشنت الجمعية التعاونية برنامجها من خالل برنامج سلعتي حيث
تم توزيع عدد ( )800طرد حيث احتوص عىل ( دقيق  ,سكر  ,زيت  ,شاي ,لنب ) .وتوالت
الربامــج يف توزيــع الســلع مــا وجــدت تلــك ابرامــج اإلشــادة من قبــل منســويب الجامعة.
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جامعة الزعيم األزهري تنظم منتدي التعدين األخرض
اصبحــت الســامة البئيــة قضيــة ذاتتكفــل اســتمرار تــوازن البيئــة وتكاملهــا
اولويــة يف كافــة الــدول حيــث يعــد ضــاناالمنــايئ وتضمــن املحافظــة عــى بئيــة
ســامة البيئــة مفتاحـاً لإلنتاجية وســامة بئيةســليمة صالحــة باألســتفادة اإليجابيــة مــن
العمــل  ،كــا تعتــر الصحــة وســامة البيئــةاملــوارد الطبيعيــة ونجــد أنــه يف الســودان
مهمــة يف النشــاط الصناعي وصنع السياســاتتصاعــدت حمــى التنقيــب عــن الذهــب
العامــة وتشــمل املعايــر األساســية للســامةولكــن هــذا التصاعــد يقابلــة قصــور يف
البئيــة القوانيــن والنظــم واألج ـراءات التــيالحفــاظ عــى البيئــة قصــور إداري وقانــوين
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وعلمــي ولكــن الزالــت الفرصــة قامئــة لتصحيــح املســار وميكــن ذلــك مــن خــال إرســاء
قواعــد الربتكــول الوطنــي للتعديــن األخــر وفــق رؤيــة وطنيــة شــاملة  .أطلــق وزيــر
الطاقــة والتعديــن عــادل عــى إبراهيــم مبــادرة جـرام الكرامــة للذهــب دعــا للحكومــة
اإلنتقاليــة وقــال عــادل خــال حديثــة يف املنتدي التشــاوري األول ألرســاء قواعــد الربتكول
الوطنــي للتعديــن األخــر الــذي نظمتــة جامعــة الزعيــم األزهــري ومجموعــة املتحدون
بفنــدق الســام قــال انهــم ســيطلقون قريبا مبــادرة جرام” الكرامــة” للــركات واملعدنيني
دعــا للحكومــة وبرنامجهــا االســعايف متوقعــا أن تجــد للمبــادرة مــردود تفاعــل كبــر
وســط القطاعــات العاملــة يف املجــال فيــا اعلــن الوزيــر عــن طــرح “ ”100مربــع جديــد
للتعديــن وفــق منافســة شــفافة ســتكون فيهــا األولويــة للــركات الوطنيــة كاشــفا يف
الوقــت ذاتــة عــن طــرح جهــاز بديــل للزئبــق خــال األيــام املقبلــة يتــم تصنيــع معظــم
اجـزاءة بالســودان وشــدد الوزيــر عــى حــل مشــكلة التعديــن األهــي ومخاطــرة البئيــة
واألقتصاديــة بالطــرق الســلمية مــن جانبــة وصــف رئيــس اتحــاد اصحــاب العمــل هاشــم
مطــر مبــادرة ج ـرام الكرامــة للذهــب باملمتــازة مؤكــدا دعمهــم لهــا  ،فيــا قدمــت
العديــد مــن أوراق العمــل مــن ضمنهــا ورقــة قدمتهــا األســتاذة امنــة محمــد عــى
بجامعــة الزعيــم األزهــري حــول الســامة البئيــة أكــدت مــن خاللهــا أن التعديــن األهــي
بــات يشــكل ضغطــا اضافيــا عــي املــوارد الطبيعيــة ويهــدد التنــوع األحيــايئ باإلضافــة اىل
التلــوث الــذي يســببة للبئيــة األرايض وامليــاه والزراعــة لذلــك اصبــح الزامــا عــي الجهات
املختصــة بالتعديــن وضــع الخطــط واألســراتيجيات إلدارة النشــاط بشــكل يتناغــم
مــع إدارة املــوارد الطبيعيــة حيــث أقرتحــت أقامــة نظــم اســتزراع غــايب حــول امل ـزارع
والســاكن بجانــب أقامــة منــاذج زراعيــة باملصانــع بزراعــة أنــواع محــددة مــن األشــجار.
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امانة الشئون العلمية – قلب الجامعة النابض
تعمــل أمانــة الشــؤون العلميــة بالجامعــة عــي تجويــد وتطويــر األداء العلمــي
للجامعــة مــن خــال مراجعــة النظــم األساســية واللوائــح األكادمييــة وتحديثهــا وفق ـاً
للتطــورات التــي تحــدث يف الجامعــة ,ووضــع املعايــر الخاصــة بتعيــن وتأهيــل
وتدريــب أعضــاء هيئــة التدريــس أكادمييــاً داخليــاً وخارجيــاً واإلرشاف عــى تدريــب
التقنيــن والعاملــن ألداء مهامهــم الفنيــة والوظيفيــة بصــورة مرضيــة و أيضــا تقــوم
باملتابعــة واإلرشاف عــى أعــال مجلــس األســاتذة ولجانــه املتخصصــة ومتابعــة تنفيــذ
القــرارات و التوصيــات التــي تصــدر عنــة وحفــظ الســجالت الخاصــة بــه واملجالــس
ذات الصلــة واســتخراج الشــهادات بســهولة ورسعــة ودقــة فائقــة وكذلــك اإلرشاف
عــى مكتــب قبــول وتســجيل طــاب الجامعــة ومــا يتبــع ذلــك مــن االنتقــال مــن
شــعبة ألخــرى والتحويــل مــن الجامعــة للجامعــات األخــرى والعكــس كــا تقــوم
مبتابعــة ســر االمتحانــات بالجامعــة والتأكــد مــن أنهــا تــدار حســب النظــم واللوائــح
الخاصــة بهــا كــا تقــوم بإعــداد االحصائيــات وتحليلهــا واســتخراج املــؤرشات وحفــظ
الخطــط واملناهــج الدراســية لكليــات الجامعــة املختلفــة وبرامــج الدراســات العليــا.
نظــام الدراســة  :تنتهــج الجامعــة النظــام الفصــي ونظــام الســاعات املعتمــدة للمناهــج
الدراســية وتتفــاوت مــدة الدراســة بــن الكليــات حســب طبيعــة الدراســة ومنهــج الكلية
وتـراوح بــن  10-8فصــول دراســية  ،وتتيــح الجامعــة فــرص الدراســة للطــاب الناضجــن
والطــاب الراغبــن يف الدراســة عــن بعد (االنتســاب) .كانت أمانة الشــؤون العلمية األكرث
حرصــا عىل اإلســتقرار األكادميــي ونظرا للظــروف الوبائية والصحية يف البالد بشــأن جائحة
ً
كورونــا  ،وإســتجابة لتوجيهــات وزراة التعليــم العــاىل والبحــث العلمــي باســتمرارالعملية
التعليميــة عــن طريــق منصــات التعليــم اإللكــروين وضعــت األمانــة الخطــط والتدابــر
الألزمــة لســامة الطــاب واألســاتذة واملوظفــن باســتئناف الدراســة وأعلنت عــن اتجاهها
للتوجــه نحــو التعليــم االلكــروىن (التعليــم عــن بعــد) وفــق اإلمكانــات املتاحــة وســبقت
الجامعــات الســودانية ىف هــذه الفكرة بإنجاز املناهج واملقـرارات املحدده ىف فرتة وجيزه.
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اجتامعات األساتذة ( الشؤون العلمية )
عقــد مجلــس األســاتذة خــال هــذا العــام عــدد مــن االجتامعــات بلــغ
عددهــا ثالثــه وذلــك برئاســة بروفيســور الوليــد محمــد االمــن مديــر الجامعــة
وبروفيســور نــر الديــن محمدأحمــد أمــن الشــؤون العلميــة  ،لبحثــت ســر
العمليــة التعليميــة بالجامعــة وســر الدراســة واالمتحانــات يف ظــل جائحــة كورونــا ،
وشــددت عــى رضورة تطبيــق االحــرازات الصحيــة املعلنــة مــن قبــل وزارة الصحــة
 ،وتــم فيــه اجــازة :اعــال املجلــس طــاب اســتوفوا مطلوبــات التخــرج والبالــغ
عددهــم حــواىل  320طالــب وطلبــة مــن مختلــف الكليــات بتخصصاتهــا املختلفــة.

 )1إلزامية ارتداء الكاممات للطالب وكل الداخلني للحرم الجامعي
 )2الحرمان من دخول الحرم الجامعي يف حالة عدم ارتداء الكاممة .
 )3رضورة االلتـزام بتوجيهــات وزارة الصحــة و اللجنــة العليــا للطوارئ الصحيــة بالجامعة
مــن التباعــد االجتامعي.
مبادرة طالبية لجامعة الزعيم األزهري ضد فايروس كورونا 19_COVID
مببــادرة مــن طــاب الجامعــة ومشــاركة وأســاتذة الجامعــة وإســتعدادأ إلســتئناف
الدراســة بالجامعــة تــم تجهيــز  700معقــم 500عبــوة 60مــل و200عبــوة 100مــل،
و200كاممــة يدويــة وذلــك تنفيــذا ً لالحـرازات واإلجـراءات الوقائيــة ضد وبــاء الكورونا.

لجنة الطوارئ الصحية بالجامعة تتخذ عدد من اإلجراءات
ظــل مجلــس عمــداء الجامعــة منــذ بدايــة املوجــة الحالية لوبــاء الكورونا يف البالد
يف حــال مراقبــة دامئــة للوضــع الصحــي بالبــاد عمومــا والواليــة خصوصــا والجامعــة عىل
وجــه التحديــد  .وبالتعــاون مــع اللجنــة العليــا الطــوارئ الصحيــة بالجامعــة تــم تنفيــذ
العديــد مــن االحــرازات واإلجــراءات الوقائيــة  ،وبالنظرالقــرارات التــي صــدرت عــن
اجتــاع مجلــس العمــداء رقــم( )2020/6فيــا يخــص الطــاب بتاريــخ2020/11/25 :م .
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عامدة البحث العلمي وتحقيق رسالة الجامعة

عامدة البحث العلمي تقيم ورشة تطوير قطاع النقل واملواصالت يف
السودان

تعتــر عــادة البحــث العمــى حجــر الزاويــة ىف تحقيــق رؤيــة ورســالة الجامعــة
وتشــجيع البحــث العلمــى خدمــة الهــداف الدولــة واملجتمــع .
تتكــون عــادة البحــث العلمــى مــن ثالثة اقســام رئيســية هــى البحــث العلمــي وامللكية
الفكريــة واالبتــكار  ،قســم النــر العلمى .
قســم البحــث العلمــي  :قــام القســم بنشــاط واســع خــال الفــرة املاضيــة ،والتــي
تزامنــت مــع التحديــات السياســية بالبــاد  ،باإلضافــة للظــروف الصحيــة لجائحــة
كوفيــد ،19فالتجهــت العــادة لخلــق رشاكات حقيقيــة بــن الجامعــة والقطــاع الخــاص
بهــذا الصــدد تــم تنفيــذ العديــد مــن الربامــج منهــا :
أ .برنامج وحدة البحوث العلمية املمولة داخلياً وخارجياً:
وملعالجــة اشــكالية متويــل البحــث العلمــي اتجهــت العــادة نحــو التمويــل الخارجــي
املتمثــل يف متويــل املجموعــات البحثيــة ومشــاريع الحاضنــات البحثيــة ،وكانــت البدايــة
بتقديــم ثــاث مرشوعــات هــى حاضنــة املــروم  ،حاضنــة الدواجــن بكليــة الزراعــة ،
حاضنــة االعــال والجيوتكنولوجيــا بكليــة الحاســوب ويجــري اآلن العمــل عىل تشــغيلها.
ب .برامج وحدة خدمة املجتمع ـ الورش واملؤمترات التي متت بالعامدة:
نظمــت العــادة ورش بحثيــة وشــاركت يف مؤمت ـرات ودورات تدريبيــة خــال الفــرة
املاضيــة حيــث اســتضافت عــادة البحــث العلمــي املؤمتــر العاملــي التاســع ألتحــاد
مــدريس اللغــة اإلنجليزيــة بوصفهــا لغــة ثانيــة بالســودان .
اســتضافت العــادة هــذا املؤمتــر العلمــي النوعــي يف دورتــه التاســعة والذي جــاء تحت
عنــوان (تدريــس اللغــة يف زمــن الثــورة والتغيــر) مواكبــا للتغيــر الــذي انتظــم البــاد.
وقــد شــاركت العــادة يف تنظيــم هــذا املؤمتــر متمثلــة يف منســق العلــوم اإلنســانية
بالعــادة.

ناقشــت ورشــة قطــاع النقــل واملواصــات يف الســودان خــال الفــرة اإلنتقاليــة
( التحديــات  -والحلــول ) والتــى نظمتهــا عــادة البحــث العلمــي بالجامعــة بالتعــاون
مــع وزارة البنيــة التحتيــة والنقــل مبقــر الجامعــة ببحــري  -ازمــة املواصــات يف واليــة
الخرطــوم وطــرق تطويــر الســكك الحديديــة الســودانية والنقــل املــايئ والجــوي والــري
يف الســودان  .وقــال وكيــل وزارة البنيــة التحتيــة والنقــل عمــر أحمــد أن القطــاع شــهد
تدمــر ممنهــج وأن تحديــات كثــرة تواجــه  ،وأكــد دعــم الــوزارة للتوصيــات التــي
تخــرج بهــا الورشــة مرحب ـاً بالتعــاون والرشاكــة مــع جامعــة الزعيــم األزهــري  ،بــدوره
أكــد بروفيســور الوليــد محمــد األمــن مديــر الجامعــة اســتعداد الجامعــة للتعــاون مــع
كافــة االجهــزة الفنيــة املختصــة لتطويــر ودفــع عجلــة التنميــة بالبــاد وعــر عــن اســفه
ملــا آل إليــه حــال الناقــل الوطنــي الســوداين والتدهــور الشــديد الــذي طــال املرافــق
والبنــى التحتيــة بالبــاد منــذ االســتقالل وطيلــة الثالثــن عامــا  .مضيفــا أن احــام
شــعبنا مازالــت بســيطة برغــم تقــدم العــامل مــن حولنــا  ،وحــذر مــن اغفــال اســباب
هــذا التدهــور مــن فســاد وغــره وأنــه المجــال لليــاس وال ســكة للعــودة والبــد مــن
االنــراف إىل العمــل الجــاد لتلبيــة طموحــات شــعبنا وحقوقــه االوليــة البســيطة.
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املجالت السودانية ودور الجامعات يف تطوير النرش العلمي بالسودان
نظمــت عــادة البحــث العلمــي ســمنارا ً حول املجــات العلمية وتصنيفاتها .قدم
الســمنار كل من د .بشــر عثــان (متحدث أول) عميد البحث العلمــي بجامعة الخرطوم،
ود .عمــر الهــادي آدم (متحــدث ثــاين) مــن املركــز القومــي للبحــوث ،التعريــف باملجالت
العلميــة املحكمــة والفهــارس املعتمــدة ،وتعريــف فهــرس شــبكة العلــوم ( ،)ISIومعامــل
التأثــر ،وتصنيــف الجامعــات والكليــات حســب النــر العلمي،وأشــارت د .مــي مــويس
ســليامن عميــد عــادة البحــث العلمــي بالجامعــة ألهميــة النــر العلمــي يف املجــات
العلميــة ذات التصنيــف الجيــد ( ذات معامــل تأثــر )  ،ولإلرتقاء والتطويــر الذايت وخدمة
املجتمــع  ،الفتــة النظــر لــدور الجامعــات يف تبصري الباحثــن من طالب وأســاتذة باملجالت
العلميــة املحكمــة والفهــارس املعتمــدة للنــر محلي ـاً واقليمي ـاً ودولي ـاً لتجنــب خطــر
النارشيــن املفرتســن يف النــت .وخــرج الســمنار بتوصيــات هامــة اهمهــا تفعيــل املجــات
املتخصصــة والنــر اإللكــروين بالجامعــة ،باإلضافــة إيل وضع حوافــز للباحثــن املتميزين.

هيئة البحث العلمي واالبتكار  :ارتفاع ميزانية متؤيل املرشعات
البحثية للعام ٢٠٢٠
قــدم بروفيســور محمــد محجــوب ،نائــب مديــر هيئــة البحــث العلمــي
واالبتــكار  ،بــوزارة التعليــم العــايل خــال زيارتــه لجامعــة الزعيــم األزهــري – محــارضة
للتعريــف بعمــل املجموعــات البحثيــة ،وقواعــد عمــل املجموعــات البحثيــة املمولــة
مــن التعليــم العــايل ،باإلضافــة إىل رشح مفصــل ألولويــات البحــث العلمــي بــوزارة
التعليــم العــايل والبحــث العلمــي للعــام 2020م ،م  ،مبينــا أن مشــاريع هــذا العــام
تــأيت حســب موجهــات مجلــس الــوزراء والخطــة االســعافية للدولــة  ،مؤكــدا ارتفــاع
امليزانيــة املقدمــة للمجموعــات البحثيــة واملشــاريع الجامعيــة بالرشاكــة بــن الجامعــات
واملراكــز البحثيــة والــوزارات واملؤسســات ذات الصلــة مــن القطــاع العــام والخــاص
ومنظــات املجتمــع املــدين  ،بهــدف ربــط البحــث العلمــي بااهــداف وخطــط التنميــة
وإيجــاد الحلــول العلميــة ملعوقــات التنميــة  ،أيضــا أكــد حــرص الــوزارة عــى حفــظ
حقــوق الباحثــن مــن خــال إنشــاء مركــز قومــي للملكيــة الفكريــة باملســتقبل .
جامعة الزعيم األزهري تحتل املركز السابع عيل مستوي الجامعات الحكومية
ىف مجــال النــر العلمــى صــدر العــدد ( )20مــن املجلــة املركزيــة والعــدد الثــاىن
مــن مجلــة الدراســات العليــا والعــدد الســادس مــن املجلــة الســودانية للعلــوم الزراعيــة،
وجــاري اإلعــداد لنــر بقيــة املجــات إلكرتونيـاً  ،وتجــدر االشــارة إىل إىل انــه متــت اعــادة
تشــكيل هيئــات تحريــر املجــات العلميــة املعتمــدة بالجامعــة  .وتــم إعــداد صفحــة
عــادة البحــث العلمــي عــى اإلنرتنــت وربطهــا مبوقــع الجامعــة ،وتــم إدراج املعلومــات
الخاصــة باألقســام املختلفــة بالصفحــة ،ونــر املجــات إلكرتونيـاً ،حيــث تم عمــل روابط
للمجــات العلميــة املختلفــة ،وعددهــا  9مجــات متخصصــة ،مؤخــرا ً حلــت جامعــة
الزعيــم األزهــري يف املركــز الثامــن عــي مســتوي الجامعــات الســودانية ،واملركــز الســابع
عــي مســتوي الجامعــات الحكوميــة ،وذلــك وفقـاً ملؤسســة ويبوماتركــس التابعــة لــوزارة
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التعليــم العــايل اإلســبانية ،التــي العديــد مــن املعايــر املختلفــة يف تصنيفهــا للجامعــات
أهمهــا البحــث العلمــي ،مــن خــال املحتــوي املنشــورعرب مواقــع الجامعــات االلكرتونية،
واستشــهاد الباحثــن داخليــاً وخارجيــاً ،ومــدي انتشــارها عــر الشــبكة العنكبوتيــة.

تنمية املوارد البرشية – نشاط متواصل

ىف عــامل أصبــح يتســم بالرسعــة والتغيــر ،ويف ظــل جائيــة كرونــا التــى إجتاحــت
العــامل أجمــع زادت أهميــة التعليــم اإللكــروين بعــد أن أثبــت فاعليتــه ىف التغلــب
عــى العائــق الزمنــي والجغ ـرايف بأســتخدام التقنيــات الحديثــة ىف العمليــة التعليمــة
وىف أداء األعــال  ، ،حيــث اقامــت إدارة تنميــة املــواد البرشيــة عــدد مــن الــدورات
التدريبــة ىف مجــال التعليــم الألكــروين وتعتــر إدارة تنميــة املــواد البرشيــة مــن األُطــر
التــي تســاعد عــى تطويــر املهــارات الشــخصية والتنظيميــة لــدى املوظفــن ،وأعضــاء
هئيــة التدريــس مــن أجــل تطويراملعرفــة لديهــم ،وتنميــة اإلمكانيــات املهنيــة،
والتعليميــة ،والشــخصية الخاصــة بهــم ،هــي تقــوم بإعــداد العنــارص البرشيّــة بالشــكل
الصحيــح وتقــدم تدريــب متميــز وذو جــودة عاليــة ،ومتثلــت رؤيــة اإلدارة أن تكــون
منــوذج نجــاح يقتــدي يف التطــور اإلداري والقيــادي االكادميــى والبحــث العلمــي
عــى زيــاده فعاليــه الجامعــة وقدرتهــا التنافســيه مــع رســيفاتها داخيــا وخارجيــا

ىف إطار تحول الجامعة للتعليم اإللكرتوين
إدارة تنمية املواد البرشية تدرب أعضاء هيئة التدريس عىل نظام
مودل

مقــدرا ً مــن دورات (املــودل) بلغــت تســعة دورات إســتهدفت حــواىل (300دارس)
مــن أســاتذة الجامعــة .عــى ســبيل املثــال ال الحــر  ،نظمــت إدارة تنميــة املــوارد
البرشيــة مبركــز تقانــة املعلومــات واللغــات دورة تدريبيــة يف مجــال التعليــم اإللكــروين
بالتعــاون مــع قســم التعليــم اإللكــروين بهــدف رفــع قــدرات منســويب الجامعــة  ،مــن
أعضــاء هيئــة التدريــس  ،شــارك يف تنفيذهــا كوكبــة مــن املدربــن وهــم  -:يوســف
محمــد االمــن  ،املعــز عــوض اللــه خلــف اللــه  ،امنــة حســن ســليامن  ،إشــتملت
الــدورة عــى العديــد مــن املواضيــع حــول التعليــم اإللكــروين وفوائــده هدفــت إىل
تزويــد املتدربــن باألســس واملفاهيــم املتعلقــة بنظــام مــودل  ،تدريــب املتدربــن
عــى املهــارات األساســية لتصميــم املقــررات اإللكرتونيــة وتدريســها  ،القــدرة عــى
تقييــم أداء الطــاب بصــورة مســتمرة عــن طريــق االختبــارات املوضوعيــة واألبحــاث،
أيضــاً نظمــت االدارة دورة علــم الوثائــق والتوثيــق بالتعــاون مــع معهــد الدراســات
الســودانبة واالســيوية – ودورة اللغــة االنجليزيــة بالتعــاون مــع الســفارة االمريكيــة
وهــى دورة إلكرتونيــة رقــم خمســة  ،باالضافــة لــدورة الطــب املســند بالتعــاون مــع
مركــز الطبابــة للتدريــب  ،كان لــدي االدارة خطــط لقيــام دورات أخــرى حــال دون
تنفيذهــا جائحــة كورونــا التــي اجتاحــت البــاد .وأوضحــت الربوفســر وصــال عمــر
نبــق مديــر إدارة تنميــة املــوارد البرشيــة أن هــذه الــدورات تــأيت يف إطــار اتجــاه إدارة
الجامعــة للتحــول للتعليــم اإللكــروين متاشــياً مــع الظــروف الصحيــة التــي متــر بهــا البالد.

اقامــت إدارة تنميــة املــواد البرشيــة العديــد مــن املناشــط التدريبيــة خاصــة
فيــا يتعلــق بالتعليــم اإللكــروين ،باالضافــة للــدورات األساســية ىف الحاســوب واللغــات
والجــودة واألعتــاد وترقيــة االداء األكادميــي واإلداري ىف الجامعــة  ،كــا اقامــت عــددا ً
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مدير إدارة تنمية املوارد البرشية  :الطب املسند بالبيانات لتجويد
الخدمة الطبية وتقليل األخطاء.
أوضحــت د.وصــال نبــق مديــر إدارة تنميــة املــوارد البرشيــة أن الطــب املســند
عــرف مــن العــامل العــريب أبوبكــر الــرازي الــذي أكــد انــه أســلوب املــداوة األمثــل ،
وهــو مــا اجمــع عليــه االطبــاء شــهد عليــه بالقيــاس وايدتــه التجربــة  ،مضيفــه أن
هــذا العلــم أصبــح مهــم ىف الحقــل الطبــي ويهــدف لتجويــد الخدمــة الطبيــة وتقليــل
االخطــاء وتوفــر الزمــن واملــال للخدمــات وأكــدت أن جامعــة الزعيــم رائــده يف هــذا
املجــال ومنــذ العــام  .٢٠١٢أدخلــت هــذا املقــرر يف منهــج كليــة الطــب وســعت
ألقامــة الــورش واملؤمت ـرات إلدراج هــذا املقــرر يف كل كليــات الطــب الســودانية مــن
خــال الــورش التــي نظمتهــا بالتعــاون مــع املجلــس الطبــي الســوداين ووزارة التعليــم
العــايل وجمعيــة عمــداء كليــة الطــب وجمعيــة الطــب املســند الســودانية وعــدد
مــن الجامعــات .جــاء ذلــك يف ختــام دورة الطــب املســند بالبيانــات والتــي نظمتهــا
إدارة تنميــة املــوارد البرشيــة بالتعــاون مــع جمعيــة الطــب املســند الســودانية ومركــز
الطبابــة للتدريــب املتقــدم والتعليــم العــايل واملجلــس الطبــي بحضــور  ٢٢متــدرب مــن
جامعــة االحفــاد  ،شــال كردفــان  ،التقانــة واطبــاء مــن وزارة الصحــة وذلــك خــال
الفــرة مــن  ٦-٤فربايــر ٢٠٢٠م .بقاعــة املؤمتــرات الدوليــة مبجــع بحــري و الجديــر
بالذكــر أن هــذا العلــم يســتهدف كل العاملــن ىف مجــال الطــب مــن اطبــاء متريــض
– معامــل – اشــعة وغــره  ،ويــدرس هــذا العلــم يف خمســة اجــزاء هــى األساســية
يف محتــواه وهــى كلــات منتقــاه مــن املشــكلة املرضيــة الحقيقيــة والبحــث عنهــا
ىف املواقــع املعتمــدة  ،أيضــاً مــن ضمــن تطبيقاتــه هــو املنتديــات العلميــة وكيفيــة
إقامتهــا  .ومــا تجــدر اإلشــارة اليــه ان الورشــة تناولــت العديــد مــن األوراق(الطــب
املســند بالدليــل  ،التطبيــق يف الظــروف الرسيريةومبــادئ التوجيهيــة والسياســات
القامئــة عــى األدلــة) وخرجــت الورشــه بالعديــد مــن التوصيــات التــى وعــد بتنفيذهــا.
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دورة ترقية األداء األكادميي واإلداري ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة
أفتتحــت مبركــز تقانــة املعلومــات واللغــات أمــس دورة ترقيــة األداء األكادميــي
واإلداري  ،والتــي نظمتهــا إدارة تنميــة املــوارد البرشيــة ألعضــاء هيئة التدريــس بالجامعة
وتســتمر ملــدة اســبوعني،حيث تهــدف الــدورة إىل تدريــب األســتاذ الجامعــي وتســليحه
باملعرفــة الالزمــة للقيــام مبســؤلياته املهنيــة بأحــدث الوســائل والطــرق الحديثة.وتحتــوي
الــدورة عــى محــاور وموضوعــات مختلفــة حول طــرق إعــداد املناهج وتطويرهــا والنظم
الدراســية يف التعليــم العايل والســاعات املعتمــدة  ،وطرق اسـراتيجية التدريس والتصميم
التعليمــي والقيــاس والتقويــم الرتبــوي  ،بجانــب األرشاف األكادميــي وتكنولوجيــا التعليــم
والتعليــم اإللكــروين وموضوعــات أخــرى خاصــة بالتخطيــط األس ـراتيجي والجــودة يف
التعليــم العــايل واخالقيــات املهنــة ومواصفــات األســتاذ الجامعي باإلضافــة إىل الترشيعات
القانونيــة يف التعليــم العــايل والجــودة يف التعليــم العــايل والربمجــة اللغويــة العصبيــة.
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أنشطة الكليات
كلية علوم املختربات الطبية تجيز ماجستري علوم املختربات للدارسني
من خارج السودان
يف إطــار جهودهــا الحثيثــة لتطويــر الربامــج الدراســية بالدراســات العليــا  ،اجــازت
الكليــة برنامــج ماجســتري علــوم املختــرات الطبيــة للدارســن مــن خــارج الســودان
ألول مــرة  ،وســيبدأ الربنامــج قريبــاً  ،وىف نفــس هــذا االتجــاه بــدأت الدراســة ىف
برنامــج الجــودة وإدارة املختــر الطبــى للدارســن خــارج الســودان الفرقــة الثالثــة.

كلية الزراعة  :نسعي لتحقيق األمن الغذايئ للعاملني بالجامعة
أكــدت الدكتــورة ســهام عــي خالــد عميــد كليــة الزراعــة عزمهــا عــى مواصلــة
مشــاريع الكليــة الراميــة لخدمــة املجتمــع وخدمــة العاملــن والطــاب بالجامعــة
 ،حيــث بينــت انــه تــم التعــاون مــع الرشكــة العربيــة امثــر عــن منــح الكليــة عــدد
( )500كتكــوت الحــم بغــرض إج ـراء بحــوث التخــرج لطــاب قســم اإلنتــاج الحيــواين
 ،ومثــرة االنتــاج ســيباع بســعر التكلفــة للعاملــن بالجامعــة  ،بجانــب ذلــك تــم
تشــييد وحــدات بحثيــة جديــدة بحظــرة الدواجــن باملزرعــة ألغــراض البحــث
العلمــي وتغيــر الوحــدات القدميــة  ،ويجــري العمــل عــى صيانــة البيــوت املحميــة
الدخالهــا يف إنتــاج الخــر مــا يســهم يف تحقيــق األمــن الغــذايئ للعاملــن بالجامعــة.

دورات الزراعة االرسية للعاملني بالجامعة
بــدأت بكليــة الزراعــة تدشــن أول دورة لتدريــب العاملــن بالجامعــة عــي
الزراعــة االرسيــة وذلــك بالتعــاون مــع ادارة تنميــة املــوارد البرشيــة  ،تلقــى فيهــا
املتدربــن كيفيــة وتطبيــق زراعــة الخــروات باملنــزل .وســوف يعطــي كل متــدرب
عــدد مــن الشــتول لزراعتهــا مبنزلــه ،ســبق هــذه الــدورة ثــاث دورات تدريبيــة
لطــاب كليــة الزراعــة حــول إنتــاج ورعايــة نباتــات الزينــة مبشــتل كليــة الزراعــة .
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يف ندوة املراة واستدامة السالم
توصية بصياغة قوانني لرفع الضيم وعدم التمييز
نظمــت كليــة العلــوم الحرضيــة قســم تنميــة املرأة بالتعاون مع ســودانيات للتغيري
نــدوة املــرأة واســتدامة الســام وذلــك بقاعة املؤمتـرات الدوليــة مبجمع الجامعــة ببحري.
وتــرأس الجلســة بروفيســور ابوبكــر الباشــا مؤكــدا ً عــى دور املــرأة يف املرحلــة املقبلــة
الســتدامة الســام  ،وناقشــت النــدوة دور املــرأة يف بنــاء الســام خاصــة يف مناطــق النـزاع
والحــروب ،وأشــار املتحدثــن لــدور الكنــداكات يف ثــورة ديســمرب املجيــدة ،بجانــب ذلك
تناولــت النــدوة دور املــرأة يف القطــاع الزراعــي خاصــة يف غــرب الســودان  ،مشــرين
للدراســات التــى بينــت أن  %60مــن العمــل يف انتاج الصمــغ العرىب تقوم به النســاء  ،وأن
 %80مــن الدارســات لكليــة الزراعــة يف الســودان من البنــات بينام تبلغ نســبة االوالد %20
 ،بينــا نجــد أن ســوق العمــل يســتوعب الرجــال أكــر نســبة للنظــرة التقليديــة للمـراة،
وأن  %70مــن النســاء يف العــامل يعملــو يف وظائــف التحتــاج إىل مهارات  ،وأوصــت الندوة
بــرورة التدريــب ورفــع الوعــي بحقــوق امل ـراة ومتليكهــا وســائل ومشــاريع االنتــاج ،
بجانــب ســن قوانــن تراعــي ظــروف املـراة حتــى تــؤدي دورهــا املنــوط بهــا يف العمــل ،
باالضافــة إىل ارشاك املــرأة ىف ادارة وحــل النـزاع يف دارفــور واملناطــق االخــرى وبنــاء قــرى
منوذجيــة العــادة املواطنــن إىل مناطقهــم  ،وصياغــة قوانــن لرفــع الضيــم وعــدم التمييز.
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اليوم الثقايف الكوري
زار الجامعــة وفــد مــن الســفارة الكورية عىل رأســهم امللحق الثقــايف الكوري ،تزامن
ذلــك مــع اليــوم الثقــايف الكــوري الــذي نظمتــه إدارة الركــن الكــوري بجامعــة الزعيــم
األزهــري بهــدف نــر الثقافــة الكوريــة ،شــهد اليــوم عــدد كبــر مــن طــاب الجامعــات
الســودانية الذيــن ابــدو اعجابهــم بالركــن الكــوري واالنشــطة التــي تقــام داخلــه.
الجديــر بالذكــر أن الركــن الكــوري تــم انشــاءه يف العــام 2015م بجامعــة الزعيــم
األزهــري بهــدف التعريــف باللغــة الكوريــة ونــر الثقافــة الكوريــة وهــو مــن
اكــر املراكــز يف افريقيــا التــي تهتــم بنــر الثقافــة الكوريــة  ،ويضــم مكتبــة
صوتيــة ورقميــة ومقتنيــات الــراث الكــوري  ،باإلضافــة إيل مكتبــة ورقيــة.

v

ورشة تدريبية بعنوان لغة بايثون
اقامــت كليــة علــوم الحاســوب وتقانــة املعلومــات ورشــة تدريبيــة بعنــوان
لغــة بايثــون قدمهــا د.كريســتوفر ثــرون وقــد حــر الورشــة عــدد مقــدر مــن
اســاتذة وطــاب الكليــة وعــددا مــن الضيــوف بقاعــة املؤمتــرات الدوليــة.
مــن ناحيــة اخــرى نظمــت الكليــة ملتقــى االعــال والتكنولوجيــا ( business and
 ) technology eventوهــو عبــارة عــن ملتقــى تعــاوين بــن ُمجتمعــات الجامعــة_
( مجتمــع ريــادة األعــال واالبتــكار  -جمعيــة مهنــديس الكهربــاء وااللكرتونيــات  -رابطة
طــاب حاســوب الزعيــم األزهري).
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يف ورشة الطب الشعبي والتداوي باالعشاب
اكتشاف عالج ملرض السكري بالكركدي والحرجل والرتمس

كلية علوم املختربات الطبية بالجامعة تنظم ندوة للتوعية بفايروس
كورونا وطرق الوقاية

اعلــن مختــص يف التــداوي باألعشــاب اكتشــاف عــاج جديــد ملــرض الســكري
بالكركــدي والحرجــل والرتمــس والشــيح .
وابلغــت الدكتــورة ليــى الطيــب طــه الصحافيــن عــى هامــش ورشــة الطــب الشــعبي
والتــداوي باألعشــاب التــي نظمتهــا جامعــة الزعيــم األزهــري بالتعــاون مــع جامعــة
ماســرخيت الهولنديــة بنجــاح التجربــة مــن خــال اســتخدام زمــرة مــن املصابــن بــداء
الســكر للمنتجــات املذكــورة .وطالبــت دكتــورة ليــى الطيــب وزارة الصحة بتقنــن اوضاع
املراكــز العاملــة يف مجــاالت التــداوي باألعشــاب الســيام وان الســودان يزخــر بتجــارب
ناجحــة يف هــذا املجــال ،مضيفــه أن التجــارب أثبتــت فعاليــة األعشــاب يف عــاج بعــض
االم ـراض وخاصــة مــرض الســكري إال أنــه نحتــاج لبعــض التجــارب العلميــة للتعــرف
عــى األثــر الحيــوي لهــذه النباتــات.
يف غضــون ذلــك كشــفت مديــرة ادارة العالقــات الخارجيــة والتعــاون الــدويل بجامعــة
الزعيــم األزهــري الدكتــورة امنــة مريــود عــن اتجــاه الجامعــة لفتــح مركــز للعــاج
باألعشــاب واماطــت اللثــام عــن اتصــاالت اجرتهــا الجامعــة مــع اتحــاد الجامعــات
األفريقيــة يف هــذا الصــدد .الجديــر بالذكــر أن الورشــة تهــدف إىل ربــط الطــب الشــعبي
بالطــب الحديــث لألســتفادة مــن النباتــات البطيــة التــي تزخــر بهــا بالدنــا واألســتفادة
منهــا بطريقــة علميــة مقننــه.

أقامــت كليــة علــوم املختــرات الطبيــة بالجامعــة نــدوة بعنــوان فايــروس
كورونــا  :تحديــات االنتشــار العاملــي وطــرق الوقاية،وجــاءت النــدوة متزامنــه مــع
األهتــام العاملــي بالفايــروس .وأوضــح د.محمــد املبــارك عميــد الكليــة أن الكليــة
درجــت عــى تنظيــم مثــل هــذه الفعاليــات مواكبــة للقضايــا العامليــة الحساســة
الخاصــة مبجــال الطــب  ،وأن النــدوة هــي اكادمييــة تثقيفيــة تهــدف إىل التعريــف
بالفايــروس  ،خطــورة املــرض  ،وطــرق انتشــار املــرض والتشــخيص واعراضــه  ،وأضــاف
أن النــدوة تــأيت ضمــن اهتــام الجامعــة بالقضايــا التــي تهــم املجتمــع لتعزيــز
املســئولية املجتمعيــة للطــاب مــن خــال التوعيــة الصحيــة للمواطنــن  .واوصــت
الورشــة يف ختــام أعاملهــا بــرورة تكثيــف الوعــي بخطــورة املــرض يف وســائل اإلعــام
بجانــب التبليــغ الفــوري عــن الحــاالت وتجهيــز املعامــل ومدهــا باالحتياجــات الالزمــة
حتــي تتكمــن مــن أداء دورهــا املطلــوب وتدريــب الكــوادر الطبيــة يف كل الواليــات.
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الجامعة الرائدة معرفياً ..
لدعم مقومات النهضة الوطنية

