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 : إستراتيجية تطوير الموارد البشرية واإلدارية ولالمحور األ

 -:النشأة والتطورأواًل( 
الي الذين كان لهم م من قبل نخبة من رواد التعليم الع2012برزت فكرة إنشاء الكلية في العام 

 في قيادة مسيرة التعليم الهندسي في البالد ومؤسسات اإلشراف والرقابة والتطويرشرف المساهمة 
ستشارية ين والذين شاركوا عبر مكاتبهم اإلكالمجلس الهندسي والجمعية الهندسية ونقابة المهندس

في تنفيذ مشروعات هندسية متميزة لتكون بوتقة لصهر هذه المعارف والخبرات لتخريج جيل 
 متميز من المهندسين والعلماء تنطلق به البالد إلى رحاب التقدم والتميز.

 

حصلت الكلية على الموافقة  2013مطلوبات وفي نهايات العام بعد إكمال كافة ال
 النهائية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتقديم البرامج اآلتية:

 البكالريوس في الهندسة المدنية (أ
 البكالريوس في الهندسة العمارة (ب
 البكالريوس في الهندسة الكهربية واإللكترونية (ت
 المحاسبية واإلدارية البكالريوس في نظم المعلومات (ث

ومع أن تاريخ الحصول على الموافقة النهائية كان مع نهاية فترة القبول للعام الدراسي 
للقبول ببرنامج قرروا فتح باب القبول للكلية في ذلك العام  مؤسسي الكليةإال أن  2013/2014

 الهندسة المدنية ليشكل النواة إلنطالقة الكلية.
ل في برنامجين آخرين هما هندسة العمارة ونظم المعلومات تم القبو  2014في العام 

القبول في برنامج الهندسة الكهربائية واإللكترونية  2015المحاسبية واإلدارية، وتلي ذلك في م
 ليكتمل القبول في كل البرامج المجازة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الترفيع لجامعة تحتوي علي تخصصات مختلفة  وتعمل عليالمدي وبما أن خطة الكلية بعيدة 
ثرها للمحيطين العربي ألرفد سوق العمل بكوادر متخصصة تسهم في عملية البناء للوطن ويمتد 

حصلت الكلية علي الموافقة لقيام ثالثة برامج جديدة  2019واالفريقي والعالم أجمع، ففي العام 
 -والبرامج المضافة حديثًا هي: لتكون البرامج االمصدقة للكلية هي سبعة برامج،

 بكالريوس الطب والجراحة (أ
 بكالريوس المختبرات الطبية (ب
 بكالريوس التمريض (ت
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 قائمة بأسماء المؤسسين للشركة المؤسسة لكلية الحكمة للعلوم والتكنولوجيا

 
 ، ، مهندس مستشار، األمين العام للتعليم التقني والتقاني حمد إبراهيمأحمد الطيب أ .بروفسور .1

  .سابقا   –, مدير جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا  األمين العام لوزارة التعليم العالي

 .سابقا   مدير جامعة كررى ، مهندس مستشار ،  وسف حسن عبدالرحيمي .بروفسور .2

، مدير جامعة  ، مهندس مستشار, جامعة أفريقيا العالمية عمر السمانى الشيخ إبراهيم .بروفسور .3

 .سابقا   –المية أفريقيا الع

، مهندس مستشار,  أمين عام المجلس الهندسي )سابقا (،  عثمان محمد على شرفي .بروفسور .4

 مدير جامعة كررى  )سابقا ( 

 .سابقا   ، نائب مدير جامعة كرري د المهدىمين الحسين محماأل .بروفسور .5

 معة الخرطوم )سابقا  بحاث البناء والطرق جاأ، مهندس مستشار, مدير معهد  يد. الفاتح محمد عل .6

  .سابقا (  ( مدير الخطوط الجوية السودانية )

بحاث أ، مدير مركز  ، مهندس مستشار, رئيس الجمعية الهندسية السودانية د. محمد احمد عثمان .7

 البناء والطرق جامعة الخرطوم )سابقا (

 سابقا   – ، مهندس مستشار, عميد كلية الهندسة جامعة الخرطوم حمدأد. عبد هللا خوجلى  .8

 سالميةم درمان اإلأ، أستاذ مشارك كلية الهندسة جامعة  ونسة الصادقأ. الطيب حسن بروفسور .9

 .سابقا ( سالمية  )إلة جامعة أم درمان اي، عميد كلية العلوم الهندس

م درمان أأستاذ مشارك كلية الهندسة جامعة  ، مهندس مستشار, د. فتحي محمد محمد سعيد 10

 .لية العلوم الهندسية جامعة أم درمان اإلسالمية )سابقا (عميد ك ، سالميةاإل

ستراتيجية والية مستشار، رئيس وحدة المشروعات اإل ، مهندس حمد قاسم محمود حسينأد.  11

  . د كلية العلوم الهندسية )سابقا (، نائب عمي الخرطوم

ة جامعة يلهندسا العلوم ، مهندس مستشار،  أستاذ مشارك كلية سامة عبد الحفيظ الحسينأد.  12

 سالميةإلمدرمان اأ

    .شارك كلية الهندسة جامعة الخرطوم،  مهندس مستشار، أستاذ م د. نادر محمد حسنين 13

مدرمان أكلية الهندسة جامعة أستاذ مشارك مهندس مستشار,  ، د. أحمد الطيب أحمد الحسن 14

 .وحدة تنفيذ السدود مدير المشروعات ,  سالميةإلا

مهندس مستشار, أستاذ مشارك كلية العمارة جامعة  ، حمدأعثمان د د. صالح الدين محمو 15

 دارة المخطط الهيكلي والية الخرطوم )سابقا (إ، مدير  الخرطوم
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, أستاذ مشارك كلية الهندسة جامعة الخرطوم , مهندس مستشار،  د. مدثر سليمان محمد على 16

 مدير المشروعات شركة  سوداتل

، جامعة  مهندس مستشار, رئيس قسم الهندسة الميكانيكية،  د. محمود حسن أونسه الصادق 17

   جامعة الشيخ عبدهللا البدرى )سابقا (. –عميد كلية الهندسة ،  الخرطوم )سابقا (

خبير  –جامعة الخرطوم  ، مهندس مستشار, أستاذ مشارك كلية الهندسة محمدد. على زروق  18

 تصميم إنشائى 

كلية الهندسة جامعة السودان  , أستاذ مشارك ستشارم، مهندس  د. عبد هللا محمد طه شقدي 19

 للعلوم والتكنولوجيا 

  شركة شبرين للتجارة والمقاوالت. ، مهندس معماري مدير  م. عبد المنعم على شبرين محمد 20

 ، مدير عام شركة نماء ، مهندس ميكانيكي م. عمار الفاتح محمد على 21

 ،  شركة انتل الواليات المتحدة حاسوببحاث أ، مهندس  م. محمد عبد المنعم محمود محمد 22

 SES, المدير المالي واإلداري لشركة إنجلترا ، زمالة المحاسبين الفنيين  أ. نزار عمر حسن  23

 ستشارات لإل

 محاضر جامعة الخرطوم    ، م.عاصم السنوسى عثمان النور، مهندس مدنى  24

 . . شركة شريان الشمال 25

 ، عميد كلية البيطرة جامعة الخرطوم )سابقا ( م البيطرية، أستاذ العلو بروفيسور محمد طه شقدي 26

 نشطة النووية.إدارة جهاز الرقابة علي  األ، رئيس مجلس 

، أستاذ مساعد بقسم الهندسة الكهربائية جامعة تبوك بالمملكة العربية  د. غسان محمد طه شقدي 27

 السعودية.

كلية الهندسة بجامعة الملك خالد  - أستاذ مساعد –مهندس كيميائي  - . د.إيهاب محمد طه شقدي 28

 المملكة العربية السعودية. –

مارات العربية اإل - مسشتفي العين - أخصائي أمراض القلب –. د.الشافعي محمد طه شقدي  29

 . المتحدة
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 -:ثانيًا(: الرؤية والرسالة واألهداف
 

 : الرؤية (أ

لة فى النهوض بالسودان إلى سوف تكون  لكلية الحكمة للعلوم والتكنولوجيا مساهمة فعا 
العالم المبتكر المنتج للتقانات والمعارف والعلوم الحديثة عبر برامجها التعليمية وأبحاثها 

 العلمية ونوعية خريجيها.
 :الرسالة  (ب

اإللتزام بأن تكون الكلية هى المؤسسة الرائدة فى السودان فى مجال التعليم الهندسى وتقانة 
مستوياتها  التميز من خالل، والعمل علي  والعلوم الصحية لالمعلومات وإدارة األعما

 التعليمية والبحثية وخريجيها وبرامجها الهادفة لتنمية المجتمع.
 
 :  األهداف (ت
  أن تكون برامجها ملبية إلحتياجات سوق العمل الحاضرة ومستجيبة لتطلعات المستقبل

 بكفاءات عالية التدريب والتأهيل .
 ية مرنة يتفاعل فيها العاملون واألساتذة  والطالب  إلعداد أطر مهنية  أن تهيئ بيئة أكاديم

 ناجحة .
  أن تواكب التطور العلمي والتقانى العالمى وأن تساهم بإيجابية في تطوره والتفاعل مع

  إحتياجات المجتمع الحالية والمستقبلية.
 تبادل الخبرات و المعارف مع الكليات النظيرة داخل و خارج السودان. 
  بالمجاالت الهندسية واإلدارية والعلوم المساهمة في تطوير الجمعيات العلمية المهتمة

 الصحية.
  المجاالت ذات الصلة. فيبالبحث العلمي الموجه المتكاملة دعم التنمية المستدامة 
  ًللمخدمين في تكوين القرارت الخاصة بالعمل وشوؤن الحياة. أن تكون مصدرا داعما 
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 والمبادىء(القيم  خالقيات )األثالثًا(:  
 
 :اآلتيةنطالقا  من قي م ديننا الحنيف وثقافتنا الغراء، نؤمن بالقي م إ

  المسيتوى تحتييرم  أداءهييا مين خيالل تطبييي مقياييس رفيعيية كليية: تقييس الالجوود  والتميزو

بيررقى المقياييس الفكريية فيي  لتزامنياإالطموحات الكبيرة والسيعي وراء التمي يز مين خيالل 

 .واإلبتكارتعليم والتعلم ال

  األدوار القياديززة الفرديززة  لتزامززًا راسزخًا بتعزيزززإكليززة : تلتزززم الالقيااادة واللمااو  ااروي ال رياا
حترافيزة والمسزئولية إلإيماننزا العميزق با جتماعيزة مزعؤسسية التزي تزدفع عجلزة التنميزة اإلوالم

 .الواحد واإلبداع والعمل بروح الفريق

   تقاليزززززدنا ر منضزززززبص والصزززززادق جزززززوهستكشزززززاف الفكزززززري اليعزززززد اإل: الحرياااااة األياد مياااااة
 كلية.والدراسية لل األكاديمية الذي يظهر جليًا في جميع جوانب األنشطة العلمية

  جتماعيزة وتكزافؤ الفزرا والتنزوع الثقزافياإل بمبزاد  العدالزة كليزة: تلتززم الاللدالاة والنااهاة 
 .حترام واألخالقيات المهنيةاألمانة واإلبأعلى درجات كلية ويلتزم جميع أعضاء مجتمع ال

   وأفكارهززا علززى المجتمززع  لتزامززًا راسززخًا بعززرض فكرهززاإ كليززة: تلتزززم الالشاا اةية والمءاااءلة
حترام إبزالكليزة ، ويلتزم جميزع أعضزاء مجتمزع  والعلماء لقياس مقدار إسهاماتها في المعرفة

 .األنشطة العلمية والدراسية قّيمنا في جميع

 وخارجزه وتعزيزز  كليزةال بزدعم الزتعلم المسزتمر داخزل مجتمزع كليزة: تلتززم ال مءاتمرالتللم ال
 . النمو الفكري المستمر ورفاهية المجتمع المستدامة

 عتماد خارجي( إ  -مراجعة البرامج بواسطة جهة خارجية ) التقويم الءا   للبرامجرابلًا(:  
 ن الخارجيين.قوم البرامج سنويًا بواسطة واحد أو أكثر من المقوميت

 فرص اللمو المتاحة للخريجين: خامءُا(:  

. كما تتاح لهم الفرصة  الشبيهة الهندسيةمراكز ال، و  شركات الهندسيةيعمل خريجو الكلية في ال
 .والمؤسسات األكاديميةفي العمل بمراكز البحث العلمي 

 ءابقة( المؤتمرات والءمنارات وورش اللمو )خالل الءنوات الخمءة السادسًا(:  

 توجد ال
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 اللالقات مع الجمعيات المهنية المتخصصة والمنظمات )إن وجدت( سابلًا(: 

والمجلس الهندسي السوداني وإتحاد السودانية الهندسية متميزة مع الجمعية عالقة توجد 
 .المهندسين السودانيين

 :البرامج المن ذة بالكلية ثامنًا(: 
 :  رنامج الهندسة المدنية (أ

الهندسة يقدم القسم مقررات نظرية وعملية في  2014منذ العام مج الهندسة المدنية برناتأسس 

  للحصول علي بكالريوس الشرف في الهندسة المدنيةإلعداد الطالب  المدنية

 طالب  172 ن : القسم اآل عدد طالب

 : رسالة البرنامج
تسهم فى كل مجاالت تخريج كادر مؤهل ومعد علميًا لخدمة المجتمع فى برامجه التنموية و 

 المهنة تطورًا ونماًء وبحثًا.

 

 أهداف البرنامج: 
 يهدف البرنامج إلى اآلتى:

 فى مجاالت الهندسة المدنية بتخصصاتها المختلفة . أطرتخريج  .1

 . تقديم منهج أكاديمي وعلمي وفق المقاييس العالمية والجودة المطلوبة .2
ى مجاالت الهندسة المدنية و المجاالت فتح منافذ وآفاق للدراسات والبحوث العالمية ف .3

 المرتبطة بها.

 مواكبة التطور والتحديث فى دراسة الهندسة المدنية . .4

 . ير الجودة فى تنفيذ البرنامجيتطبيق معا .5

 مخرجات البرنامج: 
 -المخرجات األساسية لهذا البرنامج تنحصر فى اآلتي :

وفق المعايير  لهندسة المدنيةمشروعات اتأهيل خريج مهندس قادر على تصميم وتنفيذ  .1
 . المهنية العالمية

 . اإللمام بالمفاهيم النظرية األساسية للهندسة المدنية .2
 تطبيق األساس النظري فى ممارسة التصميم وإكتساب مهارات التعليم المستمر. .3
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إكتساب المقدرة للحصول على المعلومات وتفسير البيانات لغرض التقويم والتصميم  .4
 . الهندسي

سهام بفاعلية فى القيام بالعمل ضمن فرق متعددة التخصصات تساب المقدرة على اإلإك .5
 . وبروح الفريق والتفاعل للحصول على نتائج مقدرة

 . إكتساب المقدرة على فهم المسائل الهندسية المتداخلة والمركبة .6
ية إكتساب المعرفة بأساسيات ممارسة الهندسة المدنية من النواحى التخطيطية والمهن .7

 . خالقيةجتماعية واألقتصادية واإلواإل
إظهار المقدرة للحصول على المعلومات وتفسير البيانات لغرض التقويم والتصميم  .8

 . الهندسى
 . إظهار المقدرة على التواصل وإستخدام مهارات  العرض المكتوب والمرئي والشفهي .9

دارة إ وتصميم و ليلستخدام التقنيات والمعدات الحديثة في تحإإكتساب المقدرة علي  .10
 . مشاريع الهندسة المدنية

 . إظهار القدرات القيادية المؤهلة لتحمل المسئوليات المهنية .11

 
 

 : رنامج هندسة اللمارة (ب

هندسة  يقدم القسم مقررات نظرية وعملية في 2015منذ العام برنامج هندسة العمارة تأسس 
  . ي هندسة العمارةللحصول علي بكالريوس الشرف فإلعداد الطالب  العمارة

 طالب 27ن : عدد طالب القسم اآل

 :رسالة البرنامج

.  إن برنامج هندسة العمارة يهدف إلى تقوية ترتيب المعماريين لفهم وإدراك األنظمة األخرى 
،  سوف يكون  ، عالوة على ذلك ، فإن مهندس العمارة بزيادة القدرة الهندسية  لمنهج الدراسة

مة المبنى وسوف يكون مسئواًل للتأكد من أن المبنى سوف يؤدى الغرض مسئواًل عن تصميم أنظ
الذى بنى من أجله. هذه المهنة تحتاج إلى دمج األنظمة المدنية واإلنشائية، التدفئة، التبريد، 
الصوت، محاربة الصواقع، و األنظمة الميكانيكية والكهربائية داخل المنهج الدراسي األساسى. 

مكن أن تعتبر خليص من أنظمة الهندسة المدنية، الميكانيكية والكهربائية، ما إن هندسة العمارة ي
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نظمة الهندسية لكل األنواع التصميم، التشييد، وتشغييل كل األدام طالئعها يدرسون التخطيص، 
 المختلفة لبيئة المبانى.    
 أهداف البرنامج التلليمية

واسع عبر مجال الهندسة، وعمق المعرفة ن يبرهنوا على فهم أعلى الطلبة الملرفة وال هم:
بتكار والوعى للعيش هم على اإل. عليهم برهان قدرت والتطبيق على الطرق فى هندسة العمارة

  .  والعمل فى عالم متنوع

بين الظواهر، درتهم لتفسير المعلومات، التفريق سوف يبين الطالب ق التفكير المفتاحى: 
كيد وتقييم الحقائق بين األوضاع تأعلى قدرتهم على تحليل، الحقائق واألسباب.  سوف يبرهنون 

 المتغيرة، للوصول إلى القرارات المثالية والحلول السليمة.  
 

خالل يجب عليهم أن يبرهنوا على مقدرة عالية للتعبير عن أنفسهم من  تصال وعمو ال ري :ال 
ة للتعاون  مع أصحاب تصال المتاحة. يجب عليهم البرهان على مقدرة عاليكل وسائل اإل

 عضاء فريق العمل.أ المصلحة اآلخرين و 
، وسوف  جتماعى لمهنتهمزى اإلحترامًا للمغًا وإسوف يبرزون فهمًا عميق تءاق المهنى:ال 

، وسوف يبينون الفهم العميق للمعايير و أصول  دراك للعناصر األخالقية لمهنتهميبرزون اإل
 ممارسة المهنة.

 :الدارية والمحاسبية  رنامج نظم المللومات (ت

يقدم القسم مقررات نظرية  2015منذ العام  نظم المعلومات اإلدارية والمحاسبيةبرنامج تأسس 
نظم للحصول علي بكالريوس إلعداد الطالب  نظم المعلومات اإلدارية والمحاسبيةوعملية في 

 تخصصين:الفي أحد  المعلومات اإلدارية والمحاسبية

 . بيةمات المحاسنظم المعلو  (أ

  . نظم المعلومات اإلدارية (ب

 طالب 49ن : عدد طالب القسم اآل
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 Program Missionرسالة البرنامج: 

اإللتزام بإعداد خريجين حملة بكالوريوس متميزين متخصصين فى نظم المعلومات اإلدارية 
ميز والمحاسبية مواكبين للتطور فى هذين التخصصين الفرعيين عن طريق الدراسة والتدريب المت

 . والشراكة مع المجتمع

 Program Educational Objectivesأهداف البرنامج التلليمية: 

 إعداد دارسين متميزين فى مجالى التخصص المذكور. -

 . إكساب الدارسين مهارات إجراء التطبيقات العملية فى المختبرات وحقل العمل -

 إكساب الدارسين مهارات التعلم الذاتى والتعلم المستمر. -

 . ويد الدارسين بمهارات البحث العلمىتز  -

 Programme Outcomesمخرجات البرنامج: 

 بعد إكمال المنهج المرسوم بنجاح يكون الخريج قادرًا على:  

 العمل بروح الفريق. -

 التواصل مع اآلخرين بإستخدام مهارات العرض المكتوب والمرئى والشفوى. -

 سؤلية.تطبيق المفاهيم األخالقية وممارسة المهنة بم -

 التطوير المستمر لقدراته العلمية والتقنية. -

 تحليل المشكالت فى مجال نظم المعلومات اإلدارية والمحاسبية وتقديم الحلول لها.  -

 : رنامج الهندسة الكهربائية واللكترونية (ت

يقدم القسم مقررات نظرية  2015منذ العام  الكهربائية واإللكترونيةبرنامج الهندسة ترسس 

الكهربائية واإللكترونية إلعداد الطالب للحصول علي بكالريوس الشرف في الهندسة في وعملية 

 . الكهربائية واإللكترونيةالهندسة 

 طالب 19ن : لقسم اآلعدد طالب ا
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   Programme Mission :رسالة البرنامج (أ
 .أن يقوم البرنامج على قاعدة متينة في العلوم األساسية .1
المقررات الهندسية المختلفة قدرات الطالب في التفكير الهندسي  ج عبرأن ينمي البرنام .2

 .العلمي
 مالمقررات المتخصصة قدرات الطالب لمواكبة التطوير المتسارع في علو  أن ينمي عبر .3
 عداد التطوير المستمر في تقانات اليومًا إلتصاالت وأن يكون متوثبكترونات واإللاإل
 Programme Educational Objectives :ميةأهداف البرنامج التللي .ب

بتكار بداعية وطرق التفكير المنطقية إلاإل تزويد الطالب بالحصيلة العلمية وتنمية المقررات
 الوسائل والطرق لمعالجة األمور الهندسية وفق أحدث ما توصلت إليه التقانة في تخصص

تعليم الذاتي المستمر والعمل تصاالت. وأن تكون للطالب المقدرة على اللكترونات واإلاإل
قتصادية طلوبات العلمية واإلوسص فريق متعدد التخصصات له المقدرة على المواءمة بين الم

 .نجع الحلولأوالبيئية للوصول إلى 
 Programme Outcomes :ج. مخرجات البرنامج

 :بعد إكمال المنهج المرسوم بنجاح يكون الخريج قادرًا علي   
 .فريقالعمل بروح ال (1
 . التواصل مع اآلخرين بإستخدام مهارات العرض المكتوب والمرئي والشفوي  (2
 .تطبيق المفاهيم األخالقية وممارسة المهنة بمسؤلية (3
 .التطوير المستمر لقدراته العلمية والتقنية (4
 تحليل المشكالت فى مجال هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت وتقديم الحلول لها. (5
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 -:رة األياد مية اللامةالصو 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 األياد مية برامج( : ال1شكو رقم )

 األياد مية لبرامجا

 نظم المللومات المحاسبية والدارية الهندسة المدنية

 التمريض المختبرات الطبية

 الهندسة الكهربائية واللكترونية
 
 
 
 
 
 

 هندسة اللمارة

 الطب والجراحة
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 الوحدات والمرايا 

 لللوم اللامة واألساسيةوحدة ا وحدة البحث الللمي الذاتي وضمان الجودةوحدة التقويم 

 ( : الوحدات والمرايا2شكو رقم )
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 الهيكو الداري والتنظيمي:تاسلًا(: 
 المؤهل االسم المنصب  الرقم

 دكتوراة أ.د. امحد الطيب امحد ابراهيم العميد  1
 دكتوراة  حممد طه شقديعبد هللاد. وكيل            ال 3
 دكتوراة أبوصباح الفاتح اإلمام النورد. علميةالأمني الشؤون  4
 بكالريوس ممدوح حسن علي املسجل            5
 ماجستري عائشة حممد طهأ. مشرف شؤون طالب 6
 بكالريوس ايمسني خليفة علي كتبةاملأمني  7
 كالريوسب حممد عبدالرحيم عبدالعزيز املشرف اإلداري 8
   منسقو الربامج 9
 دكتوراة د. عبد هللا خوجلى امحد اهلندسة املدنية 10
 دكتوراة  عبدهللا بشري د.  اهلندسة الكهرابئية واإللكرتونية 11
 دكتوراة د.صالح حممود عثمان هندسة العمارة 12
 ماجستري أ.أبوبكر مدين مكي احملاسبية واإلدارية نظم املعلومات 13
 ماجستري أ.حممد عمر ابراهيم سيد امحد ف وحدة البحث العلميمشر  14
 ماجستري أ.عباس ابكر عثمان مشرف وحدة التقومي واجلودة 15
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 عميد الكلية 

 منء  اللمارة منء  الهندسة المدنية أمين الشؤون الللمية الوكيو

 المجلس الللمي 

 مجلس األمناء

منء  نظم المللومات 
 والمحاسبيةالدارية 

 الدارة المالية

 وحدة البحث الللمي

منء  الهندسة 
 الكهربائية واللكترونية

 الشؤون الدارية والخدمات

 المءجو

 أمين المكتبة

 ( : الهيكل التنظيمي واإلداري3شكل رقم )
 وحدة الللوم اللامة واألساسية مشرف الطالب

 الذاتي وضمان الجودةوحدة التقويم 
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 التدريبعاشراً: 

 تتمثل أهداف الكلية في محور التدريب خالل سنوات الخطة في :

كمليية تييدريب جميييظ المييوكفين بالكلييية علييي التعامييل مييظ الحاسييوب ، وذلييك ميين خييالل ت (أ

 .ICDLتشجيعهم وعمهم للحصول علي شهادة الـ 

 تدريب مساعدي التقنيين ، من خالل دورات تدريبية متخصصة. (ب

 تدرييب األساتذة علي برنامج النتائج المطبي حاليا . (ت
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 :ية األكاديمية:اإلستراتيج ثانيالمحور ال

 المناهج 1.1

 البحي  عيالم فيي تجياري المسيتجداتو  رة متطيو متجيددة عمليية المنياهج صياغة أن الكلية تعتبر

 سيتراتيجيةإا تقيوم ، السيياق وفيي هيذا  .المجتمظ وحاجات العمل سوق في المتسارعة والمتغيرات

 : التالية المبادئ على الكلية

 . للتخصص التطبيقي والعملي البحثي يالنظر الجانبالمناهج  تراعي ( أنأ

ضيوء  فيي التخير  بعيد ميا الطاليب حاجيات وتستشيرف أهيدافها فيي واقعيية المنياهجتكيون  ( أنب

 . العمل سوق مستجدات

 المعرفيي للطاليب المخيزون إثيراء عتبياراإل بعيين ترخيذ دراسيية  خطيط عليى تبنى المناهج ( أن 

 فيي مناسيبة ومعرفية ثقافيية تخصصيه مجيال فيي مناسيبة بمعرفية الطاليب يتخير  بحيي  وتطويره

 . والعلمية الحياتية األخرى المعرفة جوانب

 .  المتاحة الزمنية الحدود ضمن للتنفيذ قابلة المناهج مكونات أن( د

 .والتحدي  والتطوير للمراجعة خاضعة المناهج ( أنهـ

 البرامج وطرق التدريس 1.2

 رق التدريس في اآلتي:تعتمد إستراتيجية الكلية في البرامج وط

 البرامج أوالً :

   . إبراز خصوصية وتفرد البرامج التي تنفذها الكلية (أ

 . العمل سوق حتياجاتإل لبيةن تكون مأ (ب

 ستخدام التقنيات المتطورة .إتحقي مستويات رائدة في  نأ (ت

 .  ن تكون جاذبة للطالبوالكفاءة وأيعهد أمر تنفيذها ألساتذة من ذوي الخبرة  (ث

 . الدراسية والمقررات التعليمية للبرامج معلن و موثي و واضح توصيف بالكلية يوجد نأ ( 

 كبير. حد الى الكليةأهداف  و رسالة مظ بالكلية التعليمية البرامج تصميم يتوافي نأ (ح

 .للمناهج وتحديثها الدورية لمراجعةمن أجل ا بالكليةدائمة  لجنة تكوين (خ

 . كليةالسعي للحصول علي اإلعتمادية لبرامج ال (د
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 ق التدريس ائطرثانياً : 

 إستخدم وسائل تدريس مختلفة حسب التخصص وطبيعة المقرر. (أ

تشجيظ أعضاء هيئة التدريس علي إستخدام الوسائط التعليمية الحديثة واإلستفادة منهيا فيي  (ب

 طرق التدريس.

 ةأعضياء هيئي طيال إ إليى تهيدف نيدوات لعقيد والتقيويم القياس مجال في خبراء ستضافةإ (ت

 أنماط يتعلي بتنويظ فيما وخاصة والتقويم القياس وسائل أحدث على قسم كل في التدريس

 الوسيائل أحيد لييس سيوى متحياناإل أن إذ الطاليب، أداء قيياس أنمياط وتنوييظ متحانياتاإل

 .بذلك للقيام

 

 ( الكتاب الجامعي:3

 لكلية في هذا علي اآلتي:أن الكتاب الجامعي صار ضرورة ملحة، وتقوم إستراتيجية ا الكلية تعتبر

علي إستصييدار الكتيياب الجييامعي للمقيييررات التييي تتفييرد الكليييية تيسييير العمييل برعجييل مييا (أ

 بتدريسها.

تشجيظ أعضاء هيئة التيدريس عليي المشياركة فيي إعيداد الكتياب الجيامعي وذليك لمحاربية  (ب

 الملخصات والمذكرات التي تطبظ وتوز  بين الطالب بدون تنقيح ومراجعة.

 حفيز أعضاء هيئة التدريس علي ترليف المقررات اإللكترونية.تشجيظ وت (ت

 

 ( شؤون الطالب4

تهيتم الكليية أيميا إهتميام بشيؤون الطيالب وتحيرل عليي المشياركة فيي كيل البيرامج التيي يقومييون 

 . بطرحها ، كما تعيزز الكليية مين فيرل التقيارب والتالقيي بيين أعضياء هيئية التيدريس والطيالب

 كلية نحو شؤون الطالب في اآلتي:وتتركز إستراتيجية ال

 اإلستمرار في الدعم والمشاركة في األسابيظ العلمية. (أ

إستحداث اليوم العلمي للطالب بحيي  ييتم تشيجيظ الطيالب المتمييزين عليي إجيراء بحيوث  (ب

بإشييراف وتشييجيظ أعضيياء هيئيية التييدريس وتخصيييص جييوائز معنوييية ومادييية للطييالب 

 المتميزين.

 الب المتفوقين في كل سنة دراسية عند نهاية كل عام أكاديمي.اإلستمرار في تحفيز الط (ت

 إنشاء قاعدة البيانات الطالبية وذلك بغرض تكوين صورة متكاملة لجميظ طالب الكلية. (ث

عن أفكييارهم ومشيياكلهم يمييية مناسييبة تتيييح للطييالب التعبيييرالعمييل علييي تييوفير بيئيية أكاد ( 

التعلمييي، وتمكيييين  –داء التعليمييي الدراسييية مييظ المسييؤولين فييي الكلييية بغييية تحسييين األ



18 

 

الطالب من طرح أفكار حول أفضل سُبل التواصيل بيين الطاليب واألسيتاذ فيي جيو يسيوده 

 الحرل علي تنمية هذا التواصل.

 دعم أنشطة الطالب للمشاركة في المنافسات المحلية والقومية واالقليمية. (ح

 ( هيئة التدريس5

 طيرح وأسياليب التدريسيية لهيئيةا أداء عليي تطيوير تعتميد إسيتراتيجية الكليية فيي هيذا المحيور

 :خالل من يترتى وذلك .المعلومات

 مين مجياالت مجيال كيل فيي الخبيره ذوي مين متخصصين بإشراف التدريبية الورش عقد (أ

 .الكلية في التخصص

إعييداد خطيية لزيييادة مشيياركة أعضيياء هيئيية التييدريس فييي مشييروعات األبحيياث القومييية  (ب

 اء خبراتهم وقدراتهم.والدولية ، بما يدعم بن

 فيي رسيم لتيدريبهم التخير  حيديثي الجيدد التيدريس هيئية ألعضياء تدريبيية دورات عقيد (ت

 .وتنفيذها الدراسية الخطط

 مجيال التخصيص في والمستجدات بالمعلومات قسم كل في التدريس هيئة ء أعضا تزويد (ث

 .األخرى والجامعات الكليات في األقسام مواقظ بزيارة وذلك

فيي الكليية  التيدريس هيئية وأعضياء منسيقي البيرامجل التبادليية العلميية زيياراتال تشيجيظ  ( 

 .المعرفة والخبرات دل لتبا عالمية أو إقليمية أو محلية األخرى والكليات

 حيول بطيرح أفكيار التيدريس هيئة أعضاء أحد يقوم بحي  ل برنامجلك محلية ندوات عقد (ح

 .أفكاره وإثرائها ناقشةم خاللها ويتم معينة مادة لتقديم السبل أفضل

 ( التقويم المؤسسي6

بالكلييية المهييام التالييية إلعييداد أقسييام الكلييية  الييذاتي وضييمان الجييودة  سييوف يتييولي مكتييب التقييويم 

للحصول علي اإلعتماد خالل سينوات الخطية والحصيول عليي اإلعتمياد المؤسسيي خيالل العيامين 

  القادميين.

 الكلية.رؤية ورسالة وأهداف إدارة تحقيي للجودة الذاتي وضمان االتقويم  وحدة  تفعيل  (أ

عقد دورات تدريبيية ألعضياء هيئية التيدريس والطيالب والعياملين بالكليية وذليك مين أجيل  (ب

 نشر ثقافة التقويم واإلعتماد وغرسها في نفوس الجميظ.

عمييل لوحييات إرشييادية تحمييل رؤييية ورسييالة وأهييداف الكلييية ونشييرها علييي مسييتوي كبييير  (ت

 لتذكير المنتسبين للكلية بها.داخل الكلية 

تكوين فريي تقويم داخلي من أعضاء هيئة التدريس وزيادته سنويا  مين خيالل تيدريب مين  (ث

 اعضاء جدد من هيئة التدريس. 2-3
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 تكوين قاعدة بيانات للخريجين والطالب. ( 

بإجراء تقويم داخلي أو تلك التيي تنتظير زييارات إجراء زيارات ميدانية للكليات التي تقوم  (خ

 خارجية لعمل محاكاة للزيارات الميدانية أو زيارة اإلعتماد.
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 -األولويات في اإلستراتيجية األكاديمية للخمس سنوات القادمة: 

  2020 2021 2022 2023 2024 2025 

ً  تحديث وتطوير المناهج المناهج        لكلية.با لجميع البرامج المنفذ  حاليا

       وتضمينها لدليل القبول. الحصول علي الموافقة النهائية للبرامج الطبية البرامج

       زياد  عدد البرامج المنفذ  بإدخال برامج نوعية ومتفرد   

       للتخصصات القائمة حالياً. برامج الدراسات العليا إحاز  

يئوووة التووودريس علوووي إسوووتخداو تشوووجيع أعضوووا  هقيووواو دورات متخصصوووة ل 

 ق التدريسائالوسائط التعليمية الحديثة واإلستفاد  منها في طر

      

 اطوال  إلوى تهود  نودوات لعقود والتقويم القياس مجال في خبرا  استضافة ق التدريسائطر

  والتقويم القياس وسائل أحدث على قسم كل في التدريس أعضا  هيئة

      

       الئحة التأليف والنشر والترجمة وضع الكتاب الجامعي

       قياو دورات متخصصة في الكتابة العلمية ألعضا  هيئة التدريس 

       بد  طباعة الكتاب الجامعي 

       جينيالعلمية للخر درجاتبد  اإلحتفال السنوي لتوزيع ال شؤون الطالب

 تكوين المجالس العلمية لطالب البرامج 

 
      

       قياو اإلسبو  العلمي والمعارض لطالب الكليةبداية  

       إنتخابات ممثل الطالب لمجلس امنا  الكلية 
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  2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 

 هيئة التدريس

       تعيين إثنين من حملة الدكتورا  في كل برنامج

       ر ابتعاث عدد من مساعدي  التدريس للحصول علي الماجستي

 

 

 

 التقويم المؤسسي

       وتعيين منسق لهاالجود  تفعيل  وحد   التقويم الذاتي وضمان 

عقوود دورات تدريبيووة ألعضووا  هيئووة التوودريس والطووالب والعوواملين بالكليووة 

 وذلك من أجل نشر ثقافة التقويم واإلعتماد وغرسها في نفوس الجميع.

      

ؤيووة ورسووالة وأهوودا  الكليووة ونشوورها علووي عموول لوحووات إرشووادية تحموول ر

 مستوي كبير داخل الكلية لتذكير المنتسبين للكلية بها.

      

       تكوين فريق تقويم داخلي من أعضا  هيئة التدريس

إجرا  زيارات ميدانية للكليات التي تقوو بإجرا  تقوويم داخلوي أو تلوك التوي 

 يارات الميدانية أو زيار  اإلعتمادتنتظر زيارات خارجية لعمل محاكا  لل 
      

       قياو اإلسبو  العلمي والمعارض لطالب الكلية
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 المحور الثاني :إستراتيجية البحث العلمي

 البحث العلميأوالً: 

سزد الزنقص العمزل علزي الكليزة خزالل سزنين الخطزة خاصزًة بعزد  يعتبر البح  العلمي احيد أولوييات
 ة التدريس، وتطوير ودعم البحث العلمي يتم من خالل اآلتي:نسبيًا في أعضاء هيئ

 

 الكلية.ب لبرامجلتحدي  خطط البح  العلمي  (أ

 الكلية والكليات النظيرة داخل وخار  السودانبرامج تشجيظ البحوث المشتركة بين  (ب

 .بعد قيامها وتنفيذها ربط وتكامل األبحاث بين برامج البكالريوس والدراسات العليا (ت

فيي طيرق  لتيدريبهم التخير  حيديثي الجيدد التيدريس هيئية ألعضياء تدريبيية اتدور عقيد (ث

 وأساليب البح  العلمي.

 

ً ثا  التأليف والنشر: نيا

 تتمثل أهداف الكلية في هذا المحور خالل هذه الخطة في اآلتي:

 إصدار مجلة الحكمة للعلوم والتكنولوجيا. (أ

 إستضافة مؤتمر الهندسة المدنية الذي يعقد سنويا . (ب

 .لترليف الكتاب الجامعي تشجيظ ودعم أعضاء هيئة التدريس (ت

 

 الدراسات العليا:اً ثالث

 مستقبال  الماجستير الدكتوراة و تي درج وحاليا  الدبلوم العالي  لمنح  برامج طرح إلى الكلية تسعى

للمجتميظ مين خيالل مسياهمة  القائمية بالكليية وذليك إثيراء  للبحي  العلميي وخدمية   التخصصيات فيي

 ألبحاث للدارسين في حل مشاكل المجتمظ.ا
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  2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 

 

 البحث العلمي

       وضع خطط البحث العلمي بالبرامج بالكلية.

تشجيع البحوث المشتركة بين برامج الكلية والكليات النظير  داخل وخوار  

 السودان

      

س والدراسوات العليوا بعود قيامهوا ربط وتكامل األبحاث بين بورامج البكوالريو

 وتنفيذها.

      

 

 التأليف والنشر

       إصدار مجلة الحكمة للعلوو والتكنولوجيا.

       إستضافة مؤتمر الهندسة المدنية الذي يعقد سنوياً.

       قياو مؤتمر الحكمة للعلوو والتكنولوجيا السنوي.

القائموة  التخصصوات فوي الماجسوتير رجوة الودكتورا  ود لمون   برامج طرح الدراسات العليا

 بالكلية وذلك إثراً  للبحث العلمي وخدمة للمجتمع
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 خدمة المجتمعالمحور الثالث: إستراتيجية 

 المراك  والمعاهد المخصصة لخدمة المجتمعأوالً: 

 تتركز خطة الكلية في هذا الجزء علي :

 لتدريب وتنمية الموارد البشرية.المنهل ل تفعيل الشراكة مظ مركز (أ

 

 التدريب واإلستشاراتثانياً: 

 تعتمد إستراتيجية الكلية في هذا علي اآلتي:

تنفيذ دورات تدريبية فيي مجياالت تخصصيات الكليية عبير مركيز المنهيل للتيدريب وتنميية  (ب

 الموارد البشرية.

 ة.تنفيذ اإلستشارات للجهات الخارجية عبر أعضاء هيئة التدريس بالكلي (ت
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 يةلالمحور الخامس :إستراتيجية تطوير الموارد الما

 جود  الخدمات الماليةأوالً :
 

 تهدف الكلية إلي زيادة جودة الخدمات المالية وذلك عن طريي:

 في اإليرادات والمنصرفات. حوسبة النظام المالي كامال  اإلنتقال الي  .1

 ني عن طريي الموبايل المصرفي.ربط التسجيل للطالب بالسداد اإللكترو .2

 بدء عملية األرشفة االلكترونية للعمليات المحاسبية. .3

 

 اإليراداتثانياً: 

 تهدف الكلية إلي زيادة اإليرادات وذلك عن طريي:

 .لزيادة عدد الطالب المقبولينالسعي  (أ

 قيام برامج الدراسات العليا. (ب

 إضافة برامج بكالريوس نوعية. (ت

 مساهمين.ن الالسعي للدعم االضافى م (ث

 المصروفاتثالثاً: 

 تهدف الكلية إلي تقليل المنصرفات وذلك عن طريي

 أكمال المبني الدائم للكلية  وتمزيي فاتورة اإليجار. (أ

 الرقابة الماليةاً: رابع

 .تلتزم الكلية في كل معامالتها بالرقابة المالية التي تتم عبر مراجعين
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 البنيات التحتية األساسيةالمحور السادس: إستراتيجية 

 أوالً: المباني والقاعات والمعامل والورش والمكاتب

 تتمثل أهداف الكلية في هذا المحور خالل هذه الخطة في اآلتي:

الشرو  في اكمال ترسيس المعامل لتخصصات الكلية المختلفة و تحدي  معامل الحاسوب  (أ

 .و المواد االساسية

 ني الدائم للكلية اإلستمرار في مرحلة ترسيس المب (ب

 إنشاء قاعة سمنارات. (ت

والوحيدات وإضيافة مكاتيب سيكرتارية لهيا لتصيبح بالشيكل بيرامج ال منسيقيصيانة مكاتب  (ث

 المطلوب.

وذلك مين خاللهيا ترثيثهيا وميدها بالحواسييب الالزمية التدريس تجهيز مكاتب أعضاء هيئة  ( 

 وربطها بشبكة اإلنترنت.

 

ً ث  المكتبات: انيا

 الكلية خالل سنين الخطة في اآلتي:تهدف إستراتيجية 

 ئمة اآلن.اتوسعة مكتبة الكلية الق (أ

 دعم مكتبة الكلية بمراجظ ودوريات حديثة. (ب

 اإلشتراك في دوريات عالمية. (ت

 .والزيادة في قواعد البيانات المكتبة اإللكترونية زيادة أجهزة (ث

 

 ً  األجه   والمعدات واألثاثات واألدوات المكتبية:ثالثا

 اآلتي: عليتيجية الكلية خالل سنين الخطة إستراتتركز 

 أوالً: األجه   والمعدات

 .الحاسوبالكيمياء والفيزياء و املتحدي  أجهزة مع (أ

 ثانياً: األثاثات

 ترثي  مكاتب أساتذة الكلية. (أ

 .رئيس برنامجوإستجالب طاولة إجتماعات لكل  برامجترثي  مكاتب رؤساء ال (ب

 ترثي  مكتب إمتحانات الكلية.  (ت

 .الذاتي وضمان الجودةمكتب التقويم  ترثي  (ث
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 خدمات الطالباً: رابع

 تهدف إستراتيجية الكلية في هذا المحورعلي:

لضيمان جيودة الخيدمات المقدمية للطيالب مين  الموجيودة حالييا  وتوسيعتهاكافتريا ال تحدي  (أ

 خالل الكافتريا.

جيودة الخيدمات لضيمان  مركز خدمات طالب جديد لتشكيل منافسة بينه والقيائم اآلنإنشاء  (ب

 المقدمة للطالب.

 ترهيل وتوسعة إستراحة الطالبات. (ت
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 التحليو الستراتيجي

SWOT Analysis 
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 الفرص المتاحة

 (O)  

 المخاطر

(T) 
 

 قوةعوامل ال

(S) 
       

البيئة 
 الخارجية

البيئة 

 الداخلية

عوامل 
 إيجابية

 عوامل الضعف

(W) 
       

 عوامل 
 سلبية



30 

 

 التحليو الستراتيجي

SWOT Analysis 
 

 البشرية واإلدرية المحور األول :  إستراتيجية تطوير المواردأ( 

 المؤشاارات ال جاا ية الملايير
 ) القوة وال رص( 

 المؤشاارات الءلبياة
 ) الضعف والمهددات (

 أهداف مكتوبة للكليةو توجد رسالة  .1 تحديد الرسالة واألهداف وااللتزام بها
 يوجد التزام بالعمل بهما .2

 قلة العدد المتاح لتنفيذ رسالة وأهداف الكلية .1
 دوريًا من قبل العاملين بالكلية عدم مراجعتها .2

 يوجد هيكل إداري كفؤ .1 كفاءة الهيكل التنظيمي 
 يعمل بتناغم .2

 كثرة األعباء اإلدارية .1
 قلة الوقت المتاح للتطوير .2

 وجود نظام لإلبتعاث  .1 نظم تنمية الموارد البشرية وتقويم األداء والتحفيز
 وجود نظام لتقويم األداء  .2
 وجود نظام للتحفيز .3

 ا المتاحة لتنمية الموارد البشريةقلة الفر  .1
 عدم االنضباط الدوري في تقويم االداء .2

 توجد بيئة عمل صحية  .1 وجود بيئة عمل صحية وضمان الحرية األكاديمية
 توجد حرية أكاديمية                                                             .2

 عدم وجود إستراتيجية للعاملين بالكلية  .1
 في معينات العمل األكاديميالنقص  .2

 هناك تشجيع إداري على إستخدام التكنولوجيا  .1 استخدام التكنولوجيا

 هناك مقترحات عديدة لبناء القدرات في هذا الجانب .2

 مكاتب األساتذةفي بعض شبكة إنترنت  إنقطاع  .1
 التعامل مع أجهزة الحاسوبالبعض في ضعف مهارات  .2

 للتأمين الصحي  يوجد نظام .1 توافر الخدمات للعاملين

 المكاتب مزودة بحافظات مياه مبردة وقهوة وشاي .2

 عدم وجود ترحيل للعاملين. .1

 عدم وجود بوفيه خاا بالعاملين .2
 عدم وجود إستراحة للعاملين. .3
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 توجد الئحة للتعيين .1 وجود نظام مقبول للتعيين والترقية والتحفيز
 توجد الئحة للترقيات .2
 يوجد نظام مرتبات  .3

ت الكليززة لإلنخززراط فزززي صززين فززى مجززاالالمتخص رغبززة قلززة .1
 التدريس

 المتخصصين جذبالمنافسة الحادة من قبل الشركات فى  .2
 المرتبات غير كافية .3

 عدم وجود نادي يجمع العاملين بالكلية .1 يوجد بالكلية صندوق خيري  .1 وجود نظم لتقوية وتوثيق الصالت االجتماعية 
 انشغال العاملين بمهامهم االدارية واالكاديمية .2

 بالكليةللعاملين وجود يوم أسري عدم  .3

وجزززود العزززدد الكزززافي للكزززوادر المسزززاعدة ونظزززم تحكزززم 
 لتعيينهم وتأهيلهم وتدريبهم

 يوجد بالكلية عدد مقدر من الكوادر المساعدة .1
 توجد نظم تحكم تعيين وتدريب الكوادر المساعدة .2

 النقص في الكوادر المدربة  .1

 قلة فرا التدريب  .2

 ةالتسرب لجهات خارجي .3
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 :  اإلستراتيجية األكاديميةلثانيالمحور ا (ب

 

 وطرق التدريس : البرامج الدراسيةأوالً 

 المؤشاارات ال جاا ية الملايير
 ) القوة وال رص(

 المؤشاارات الءلبياة
 ) الضعف والمهددات (

 وجود مقررات موضوعة لتحقيق األهداف والرسالة  .1 االرتباط باألهداف والرسالة
 ارة تقويم المقرر تحث على ربص األهداف والرسالة بالمقررإستم .2

 غياب الفهم المشترك بين بعض األساتذة والطالب لألهداف والرسالة   .1

 عدم اإلهتمام بملء إستمارات التقويم  .2

الزززززززنظم المحزززززززددة والمعلنزززززززة والعادلزززززززة لتقززززززززويم أداء 
 الطالب

 توجد الئحة لتقويم أداء الطالب .1
 لخارجيينيوجد نظام للممتحنين ا .2

 عدم التزام بعض األساتذة بالتقويم المستمر  .1
 قلة الواجبات الفصلية .2

 تطبيق نظام الساعات المعتمدة  .1 التوافق مع المعايير واألنماط العالمية
 تطبيق بكالريوس الشرف  .2

 عدم وجود تدريب خارجي مستمر للطالب وهيئة التدريس. .1
 كثرة عدد ساعات مطلوبات الجامعة .2

 برامج متنوعة تلبي حاجة المجتمع المهني .1 رامجالتميز في الب

 أعضاء هيئة تدريس من الذين يشار لهم بالبنان في تخصصاتهم .2

 الزيادة الكمية في عدد الخريجين .1
 عدم وجود تقويم خارجي .2

 وجود فرا جيدة لتوظيف الخريجين. .1 التوافق مع حاجة سوق العمل

 .إدخال مواد حديثة في البرامج .2

 ية في عدد الخرجينالزيادة الكم.1     
 المنافسة العالية من خريجي الكليات النظيرة.. 2     

اسييتخدام الطرائييي واألسيياليب الحديثيية فييي التعليييم 

 وتوصيل المعرفة

 وجود أجهزة عرض بالكلية .1

 إدخال نظام مجموعات النقاش في المحاضرات .2

 عدم وجود شبكة إنترنت في القاعات .1

 تكنولوجياإحجام بعض األساتذة عن استخدام ال .2

 .مزودة برجهزة عرضغير قاعات ال بعض وجود .3
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 ً  : شؤون الطالب  ثانيا

 المؤشاارات اال جاا ية الملايير
 ) القوة وال رص(

 المؤشاارات الءلبياة
 ) الضعف والمهددات (

 توجد شروط موحدة للقبول .1 تكافؤ الفرا في القبول
 الفرا متاحة للجنسين بدون تمييز .2

 

 يتم قبول االعداد المخططة مسبقاً  .1 مكاناتالقبول حسب اإل
 يتم رصد ميزانية مناسبة للتسيير .2

 تجاوز العدد المخطص .1
 ضيق سعة المختبرات .2

 وجود نظام للحضور والغياب .1 نظم المتابعة واالنتظام في الدراسة
 وجود واجبات فصلية .2

 بعض األساتذة ال يرصدون الحضور والغياب بصورة منتظمة  .1
 ن الواجبات الفصليةاالنشغال بالتدريس ع .2

 وجود مكتب لإلرشاد األكاديمي .1 وجود وكفاءة نظام اإلرشاد األكاديمي

 يوجد دليل لإلرشاد األكاديمي .2
 إلتزام االساتذة باالرشاد األكاديمي .3

 عدم فهم الطالب وبعض األساتذة للدليل بصورة جيدة .1
 انشغال بعض األساتذة بالواجبات التدريسية و اإلدارية .2

 لوائح إمتحانات ممتازةوجود  .1 المتحانات والنتائجكفاءة نظم ا

 وجود ممتحن خارجى وسجالت .2

 وجود لجنة تدير نظم االمتحانات .3
 وجود برنامج الستخراج النتائج .4

عدم توافر الرغبة عند بعض أعضاء هيئة التدريس للتعرف على برنامج  .1
 .استخراج النتائج

 وجود اشكاالت تقنية في البرنامج. .2

 تص باإلمتحانات للحفاظ علي سريتها.عدم وجود مكتب مخ .3

تزوافر المعلومزات العامزة والخزدمات بمسزتوى 
 مالئم للطالب

 وجود جمعيات علمية وثقافية  .1
 وجود كافتريات واستراحات خاصة بالطالب  ومصليات  .2

 عدم انخراط جميع الطالب في الجمعيات .1
 ضيق الكافتريات والمصليات .2
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 التقويم المؤسسيثالثاً : 
 المؤشاارات اال جاا ية يرالملاي

 ) القوة وال رص(

 المؤشاارات الءلبياة  
 ) الضعف والمهددات (

 .. عدم وجود مكتب مؤسس للتقويم واإلعتماد1 .أعضاء هيئة تدريس لهم الخبرة والدراية بالتقويم واإلعتمادوجود  .1 وجود مكتب للتقويم واإلعتماد بالكلية
 

وجود أعضاء هيئة التدريس لديهم الرغبة في  تنفيذ مطلوبات . 1 برامجوجود لجان تقويم بال
 التقويم

 برامجتوجد لجان تقويم بالال. 1

توزيززززززع إسززززززتبانات التقززززززويم بصززززززورة دوريززززززة 
وتحليلهززززززا ومناقشززززززتها مزززززززع أعضززززززاء هيئزززززززة 

 التدريس واألطراف ذات الصلة.

.قلة عدد الطالب مما يساعد في الحصول علي المرتجع بصورة 1
 سريعة.

 ني الكلية محصور مما يسهل توزيع االستبانات..مب2

 يتم توزيع إستبانات التقويم علي الطالب.ال . 1
 اليوجد محوسب وال جهاز حاسوب وال إحصائي بمكتب التقويم واإلعتماد.2
 – معاونيهم و التدريس هيئة أعضاء :مع الكلية ألداء الكلي التقويم نتائج مناقشة التتم. 2

 .العالقة ذات المجتمعية األطراف – العاملون  – الطالب

 

 .انقطاع التواصل مع الخريج بمجرد استالمه للشهادة.1 .توجد وجود قاعدة بيانات للطالب والخريجين.1 وجود قاعدة بيانات للطالب والخريجين.
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 :  إستراتيجية البحث العلميلث( المحور الثا 

 أوالً : البحث العلمي

 ات ال جاا ية المؤشاار  الملايير
 ) القوة وال رص(

 المؤشاارات الءلبياة
 ) الضعف والمهددات (

االهتمام بالبحث العلمي وتنمية المعرفة ووجود 
وحزززدة تتزززولى تخطزززيص وتنفيزززذ وتمويزززل وتشزززجيع 

 البحث العلمي

 عدم وجود تمويل كاف للبحث العلمي .1 وجود وحدة تتولى تخطيص وتشجيع البحث العلمي .1

 ت متخصصة للبحث العلميعدم وجود مختبرا .2

 . بالكليه معتمده بحثيه خطه توجد ال .3

 .مشاكل المجتمظ وحل العلمى البح  فى االقسام بين ترابط اليوجد .4

 مكلف غير فهو العلمى البج  باستمرار لالساتذة ملزمة قواعد التوجد .5

 .بحثية برنشطة

 

 ثانياً : األخالقيات الجامعية

 المؤشاارات ال جاا ية  الملايير
 ) القوة وال رص(

 المؤشاارات الءلبياة
 ) الضعف والمهددات (

 . وجود إجراءات متبعة للمحافظة علي حقوق التأليف والنشر1 واألخالق المصداقية
 ، التدريس هيئة أعضاء :بين التمييز وعدم العدالة لضمان وجود إجراءات .2

 . العاملون و ، ،الطالب المعاونة الهيئة

 أعضاء هيئة كون أن بعض  فى يتمثل المصالح فى ارضالتع بعض هناك. 1

 التعليمية. بالمؤسسة للعمل متفرغين  تماما غير التدريس

 . عدم وجود الئحة تلزم أعضاء هيئة التدريس بالحضور يوميا  للكلية..2
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 :  إستراتيجية خدمة المجتمعرابع( المحور الد

 

 المؤشاارات ال جاا ية  الملايير
  رص() القوة وال

 المؤشاارات الءلبياة
 ) الضعف والمهددات (

اإلسززززهام فزززززي خدمزززززة المجتمززززع وتنميزززززة البيئزززززة 
ووجزززززود مراكزززززز متخصصزززززة لخدمزززززة المجتمزززززع 

 ومراكز للتطوير المهني 

 مركز المنهل للتدريب وتنمية الموارد البشريةوجود  .1
 

 عدم وجود ميزانية لخدمة المجتمع  .1
 

ل وجززززود عالقززززة بززززين الكليززززة و مؤسسززززات حقزززز
 العمل

 . ترتبص الكلية بعالقات متميزة مع مؤسسات حقل العمل.1
 . يمكن أن يستفاد من هذه العالقات لخدمة الكلية. 2

للتعززاون المشززترك بززين الكليززة ومؤسسززات  كبيززرة ومتعززددة . التوجززد إتفاقززات1
 حقل العمل.
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 هـ( المحور الخامس :  إستراتيجية تطوير الموارد المالية

 

 المؤشاارات ال جاا ية الملايير
 ) القوة وال رص(

 المؤشاارات الءلبياة
 ) الضعف والمهددات (

 وجود ميزانية منفصلة للكلية  .1 توافر الموارد المالية الكافية للعمل
 

 اعداد القبول فضعف اإليرادات نتيجة لضع .1

 محدودية عدد البرامج و ضعف اإلقبال علي البرامج الهندسية  .2

 ار سعر الصرف.عدم إستقر  .3
 إدخال بعض النشاطات التي تحتاج إلي ميزانية إضافية .4

 إمكان قيام دورات تدريبية .1 القدرة على تنمية الموارد الذاتية

 زيادة عدد البرامج ببرامج نوعية. .2

 الدراسات العليا.برامج بدء  .3
 .إمكان تقديم مشاريع بحثية للجهات الداعمة .4

 انشغال األساتذة بالتدريس .1
 م بعض األساتذة بكتابة المشاريع البحثيةعدم إهتما .2

 وجود بنود واضحة للصرف .1 توافق الصرف مع أهداف الكلية
 يضبص الصرف بمراجعة. .2

 .عدم كفاية ميزانية البحث العلمي .1
 .عدم وجود بنود خاصة بالصرف على خدمة المجتمع .2
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 و( المحور السادس :  إستراتيجية البنيات األساسية
 

 شاارات ال جاا يةالمؤ  الملايير
 ) القوة وال رص(

 المؤشاارات الءلبياة
 ) الضعف والمهددات (

 قرب اإلنتهاء من المباني المملوكة .1 كفاءة ومالءمة المكاتب والقاعات والمرافق والمالعب

 يوجد عدد مقدر من المكاتب والقاعات .2

 عدم كفاية المكاتب .1
 المكاتب المتوفرة غير مهيئة جيداً  .2

 لصيانة مستمرة وكادر تقني مساعدالقاعات تحتاج  .3

 توجد مختبرات مجهزة  .1 مالءمة المختبرات والتجهيزات التدريسية
 توجد معينات تدريسية .2

 نقص فى بعض المختبرات .1

 النقص في بعض األجهزة والمعدات .2

 يوجد جدول زمني يوضح استخدام القاعات والمختبرات .1 كفاءة استخدام المباني والتسهيالت المتاحة 
 المكاتب يتم وفق أسس متفق عليها توزيع .2

 وجود أكثر من عضو هيئة تدريس في مكتب واحد .1
 ضيق مساحة المكاتب والقاعات والمختبرات .2

 بعض القاعات مزودة بطفايات الحريق .1 االلتزام بقواعد السالمة والصحة واألمن الصناعي
 المختبرات مزودة بطفايات الحريق .2

 ألدوات السالمة.الستخدام عدم إلمام الكثير العاملين بكيفية ا .1
 . عدم إلتزام أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم باللباس الواقي2

تززززوافر مكتبززززة مززززززودة بأوعيززززة المعلومززززات الضزززززرورية 
 وتوافر وسائل االتصال بمراكز وشبكات المعلومات

 توجد مكتبة بالكلية .1
 توجد مكتبة إلكترونية .2
 توجد ميزانية للكتب .3

 صغر مساحة المكتبة  .1
 دد الكتب المرجعيةقلة ع .2
 قلة عدد أجهزة الحاسوب بالمكتبة اإللكترونية  .3

 عدم وجود دوريات بالمكتبة .4

إتاحة خدمات المكتبة ومراكز المعلومات داخل الكلية 
 وتوفر أجهزة ووسائل العرض واالستنساخ

 تقديم خدمات لإلطالع للطالب .1
 وجود أماكن لجلوس الطالب داخل المكتبة .2
 الكتب وإرجاعهاوجود نظام الستعارة  .3

 عدم وجود ماكينة تصوير بالمكتبة .1
عززززدم وجززززود نظززززام فعززززال لحمايززززة المكتبززززة فيمززززا يخززززص الكتزززززب  .2

 والمراجع من التلف

ألعضزززاء  فزززي المكتبزززة وجزززود الئحزززة بشزززروط اإلعزززارة
 هيئة التدريس والطالب وأفراد المجتمع ومؤسساته

 توجد الئحة إلعارة الكتب والمراجع .1
 الكتب المرجعيةتوفر عناوين مقدرة من  .2

عدم إرجاع الكتب المستعارة بواسطة أعضزاء هيئزة التزدريس فزي  .1
  .الوقت المحدد
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 تسرب الكتب والمراجع .2

توافر أماكن كافية لالطالع وتوافر كادر بشري مؤهل 
 لتيسير االستفادة

 توجد مناضد االطالع .1
 يوجد فني  .2

 عدم وجود أماكن بالمكتبة مخصصة ألعضاء هيئة التدريس  .1
 جود نظام إلكتروني إلدارة المكتبةعدم و  .2
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 المالح 
 يوضح القاعات وسعتها.( 2رقم )جدول 

 المساحـة القاعـة

 و.و

  السعــة

102 40 42 
103 37 42 
204 40 42 
303 42 42 
402 62 75 
403 69 70 

 

 وسعتها.المختبرات يوضح ( 2رقم )جدول 

 و
 

 إسم المعمل
 

 و.و المساحة
 

 السعة

 A 76 25سوب معمل حا 1

 B 40 10معمل حاسوب 2

 25 72 معمل فيزياء 3

 25 72 معمل كيمياء 4

 25 72 معمل كهرباء ودوائر والكترونيات 5

 A 120 25مرسم  6

 B 72 50مرسم  7

 توجد اجهزة للتدريب العملي معمل مساحة 8
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 بيانات أعضا  هيئة التدريس( 3جدول رقم )

 

 الرقم

 

 االسم

 

 العلمية الدرجة

 

 الرتبة العلمية

 

 التخصص

 هـندسة مدنية أستاذ دكتوراة . امحد الطيب امحد إبراهيمأ.د 1
 هـندسة كهرابء أستاذ دكتوراة أ.د.عمر السماىن الشيخ ابراهيم 2
 هـندسة مدنية أ.مشارك دكتوراة عبد هللا حممد طه شقدي 3
 ـندسة مدنيةه أ.مشارك دكتوراة د. عبد هللا خوجلى امحد 4
 هـندسة مدنية أ.مشارك دكتوراة د.صالح حممود عثمان 5
 هـندسة نفط أ.مساعد دكتوراة د.أبوصباح الفاتح اإلمام 6
 نظم معلومات أ.مشارك دكتوراة د.أمحد إبراهيم الرتايب 7
 هندسة مدنية حماضر ماجستري عائشة حممد طه 8
 مدنية هندسة حماضر ماجستري ميادة صديق عبد هللا 9
 هندسة كهرابئية حماضر ماجستري سارة عوض جاد الرب 10
 هندسة عمارة حماضر ماجستري ايمسني عثمان سقدي 11
 رايضيات حماضر ماجستري حممد آدم حيي 12
 نظم معلومات حماضر ماجستري غسان أبومجرة  13
 هندسة مدنية أ.مشارك دكتوراة د. أمحد قاسم حممود حسني 14
 هندسة مدنية أ.مشارك دكتوراة الطيب امحد احلسن د. امحد 15
 هندسة مدنية أ.مشارك دكتوراة د. علي زروق حممد 16
 هندسة كهرابئية أ.مشارك دكتوراة د. عبد هللا بشري يوسف املكي 17
 هندسة كهرابئية أ.مساعد دكتوراة د. عمر الفكي البشري 18
 دسة كهرابئيةهن حماضر ماجستري أ. صديق عبد النيب حممد 19
 هندسة كهرابئية حماضر ماجستري أ. هبة اببكر اجلزويل 20
 هندسة عمارة أستاذ  بروفسور ب. حسن يسن بدوي 21
 هندسة عمارة أ.مشارك دكتوراة د. عبد هللا بشري حممد اخلري 22
 هندسة عمارة حماضر ماجستري م.م. اببكر فتح هللا حمجوب 23
 هندسة عمارة حماضر ماجستري محد العاقبم.م. الكندي حسن حممد أ 24
 نظم معلومات أ.مساعد دكتوراة د. حممد خليل حامد 25
 نظم معلومات حماضر ماجستري أ. آاثر أمحد حسن أمحد 26
 نظم معلومات حماضر ماجستري أ. عمر الطيب عمر حممد 27
 هـندسة مدنية حماضر ماجستري أ.حممد عمر ابراهيم سيد امحد 28
 هندسة كهرابء أ.مساعد دكتوراة بشري عبدهللاد. 29
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 مءاعدو هيئة التدريس:( : 4جدول رقم )
  و

 االسم

 القسم/البرنامج

هندسة  وفا  محمد أحمد عبد هللا 1

 كهربائية
 نظم معلومات عباس أبكر عثمان 2
 هندسة مدنية أحمد حءين ادريس 3
 هندسة مدنية نمارق صالي صدي  جالب 4

 

 
 

 التقنيون:( : 5رقم )جدول 
 

  و

 االسم

 
 القسم/البرنامج

أبوبكر إسماعيل عبد  1

 اللطيف
 مدنية

 كيميا  أمير الطاهر حمد الشريف 2
 عمار  نور الدائم عبد الماجد 3
 حاسوب عصاو الدين ابراهيم علي 4
 كهربا  أسامة إبراهيم الحا  5
 حاسوب عادل صالح الهادي 6

 

 

 


