بسم الله الرحمن الرحيم

جامعة الخرطوم
كلية الهندسة
خطة تطوير وتحديث كلية الهندسة 2014-2010
أهداف:
• إعادة صياغة رؤية وأهداف الكلية .
• المشاركة الواسعة في وضع الخطط وتنفيذها .
• الشفافية في تنفيذ الخطط .
• معايير للجودة والنضباط في العمل الكاديمي.
• تحديث العمل الداري والمالي وحوسبته والنضباط فيه .
• تحديث المناهج وإعادة هيكلة الكلية والتوسع في النشاط الثقافي .
• التحديث والستفادة من الفرص التي تتيحها تقانة المعلومات والتصال .
• توفير مطلوبات المن والسلمة والصحة المهنية.
• تحسين صحة البيئة وتوفير البيئة الملئمة للتحصيل داخل وخارج قاعات الدراسة
والمعامل .
المحاور
 .1المناهج وهيكلة الكلية والنشاط الثقافي
الرقم

الفترة

المهمة

الجهة المنفذة

1

المناهج
• مراجعمة المناهمج بالقسمام المختلفمة واجازاتهما ممن
مجالس القسام.
• سمنارات مناقشة المنهاج المقترحة
• مراجعمة المناهمج علمى ضؤ مخرجمات السمنارات وا
جازاتها من مجالس القسام و مجلس الكلية.

 6شهور

القسام

2

هيكلة الكلية
• ورش عممل لمناقشمة الخيمارات المختلفمة والمتاحمة
لهيكلة الكلية وتحديد التوجه العام .
• إعمداد وثمائق الهيكلمة واجازاتهما ممن قبمل مجمالس
القسام و مجلس الكلية

 9شهور

لجنمممممممة الهيكلمممممممة
والقسام

شهرين

لجنمممممممة الهيكلمممممممة
والقسام

3

إنشاء
•
•
•
•

وحدات جديدة:
وحدة تقانة وشبكة المعلومات
وحدة العلقات الصناعية والتدريب
وحدة تقنيات التدريس
وحدة التدريب والتأهيل
1

 3سنوات

لجنة تنفيذ المشروع

4

متابعة تنفيذ قرض البنك السلمي للتنمية

5

خطمة واليمات قيمام نمدوات وحلقمات نقماش علميمة ومهنيمة شهرين
راتبة )ندوة كلية الهندسة(.

لجنمممممممة العلميمممممممة
والنشاط الثقافي

6

خطة واليات إصدار نشرة دورية )علمية ومهنية(

شهرين

لجنمممممممة العلميمممممممة
والنشاط الثقافي

7

تدريب الطلب
• مراجعممة محتويممات التممدريب الساسممي والتممدريب
الصناعي
• وضمع برناممج لزيمارة المنشماءات الهندسمية الكمبيرة
بالبلد
• وضع خريطة طريق للتدريب خارج البلد

شهرين

لجنممممممة التممممممدريب
والتأهيل

 .2البحث العلمي و الدراسات العليا
الرقم
1

الفترة

المهمة

مراجعمة براممج الدراسمات العليما وإيجماد براممج جديمدة لنيمل  3شهور
درجة الماجستير بالمقررات فقط.
ضوابط للجودة في الدراسات العليا
أختيار الدارسين .
اللوائح ألكاديمية الداخلية للبرامج .
أليات متابعة التقدم في الدراسة .

الجهة المنفذة
القسام

2

وضع
•
•
•

شهرين

لجنمة البحمث العلممي
والدراسمممات العليممما
والنشر

3

وضممع ميزانيممة لممدعم البحممث العلمممي بالكليممة ،والضمموابط شهرين
لصرفها.

لجنمة البحمث العلممي
والدراسات العليا

شهرين

لجنمة البحمث العلممي
والدراسمممات العليممما
والنشر

أصدار مجلة إلكترونية لنشر مخرجات البحاث بالكلية

 .3العتماد وضبط الجودة
الرقم
1

الفترة

المهمة
خطة لتنفيذ التقويم الذاتي في كل القسام

2

شهرين

الجهة المنفذة
وحدة التقويم الذاتي

 .4النضباط في العمل وإتقانه
التدريب والتأهيل و تحسين البيئة و توفير المعينات و المتابعة الميدانية اللصيقة والمحاسبة،
الرقم

الفترة

المهمة

الجهة المنفذة

1

وضممع خارطممة طريممق لتممدريب المحاضممرين ومسمماعدي شهرين
التدريس خارجيا ومحليا

لجنممممممة التممممممدريب
والتأهيل

2

وضع خطة لتدريب فني ومساعدي المعامل
• تدريب مختص
• المن والسلمة

شهرين

لجنممممممة التممممممدريب
والتأهيل

3

مراجعمممة إجمممراءات الممممن والسممملمة والصمممحة بالكليمممة شهرين
)المعامل والقاعات وخارجهما(
• أجهزة النذار.
• أجهزة إطفاء الحريق.
• توحيد الزي للفنيين والعاملين بالمعامل.
• مخارج الطوارئ.
ملصقات توضيحية إرشادية.

لجنة المن والسلمة

4

النضباط في العمل الداري:
• اسمممتخدام التقنيمممات الحديثمممة لتسمممجيل حضمممور
وانصراف العاملين.
• مراجعة مقدرات ومؤهلت العاملين بالكلية
• وضع هيكل ووصف وظيفي واضح.
• حصر أصول الكلية.
• خطط وبرامج تدريب الموظفين والعمال

شهرين

لجنمة العممل المداري
والمالي

5

النضباط الكاديمي
اللمممتزام الصمممارم بتواريمممخ أعلن النتمممائج
للطلب وجداول الدراسة والمتحانات
تحديممممد سمممماعات مكتبيممممة لعضمممماء هيئة
التدريس.
تقممارير ألممداء :تعممد فممي نهايممة كممل فصممل
دراسمي ممن قبمل أعضماء هيئة التمدريس و القسمام
وتعرض على مجالس القسام ومجلس الكلية.
اسمتخدام التقنيمات الحديثمة لتسمجيل حضمور
الطلب للمحاضرات.
وضع ميزانية لدعم النشطة الكاديمية.
تطموير المكمون العملمي بالمناهمج والسمتعانة
بمهندسمين أكفماء ممن القطماع الصمناعي لتنفيمذ همذا
المكون .
معايير اختيار الساتذة المتعاونين.
تفعيممل دور مجممالس القسممام فممي متابعممة
النشطة التعليمية بالقسم.
إعممادة النظممر فممي تكمموين مجلممس الكليممة،
ومجلمس أبجماث الكليمة لصمطحاب التغييمرات المتي

شهرين

لجنممممممة العلميممممممة
والنشاط الثقافي

3

حدثت بالكلية .
تفعيل دور الشعب.
معمايير أختيمار السمتاذ المتميمز لتكريممه فمي
كل عام دراسي.
مراجعمممة الممجراءات الكاديميمممة والداريمممة
المصاحبة للمتحانات.
10

بيئة الكلية
إعادة تخطيط الكلية )خطة هيكلية للمباني
ومواقعها( ليجاد بيئة مناسبة تحقق المن والسلمة
وانسياب حركة الطلب.
الهتممام بمالمظهر العمام للكليمة ممن النظافمة
وصممحة الممبيئة والحممدائق ودورات الميمماه .وتحديممد
أليات للتنفيذ والمتابعة.
مراجعة توصيلت المياه والكهرباء بالكلية.
اسممتخدام التقنيممات الحديثممة فممي مراقبممة
مداخل المباني المختلفة بالكلية
استرجاع مباني الكلية المستخدمة من قبل
جهمممات أخمممرى :الستشمممعار عمممن بعمممد ،المممعلم،
مطلوبات الجامعة.
الكافتريمممات وأكشممماك لتقمممديم الخمممدمات
للطلب.
إزالمة التشموهات المتي حمدثت ممن الضمافات
العشوائية بالكلية.

شهرين

لجنممة الممبيئة وفريممق
متخصص

11

قاعات الدراسة والمعامل
تحديممد مطلوبممات صمميانة وتحممديث قاعممات
الدراسة والمعامل.
تقنيات التعليم الحديثة المطلوبة.
نظم تكيف الهواء بالقاعات والمعامل
الثاث المطلوب للقاعات والمعامل.

شهرين

لجنممممممة القاعممممممات
والمعامل

 .5استخدام التقنيات الحديثة
التمدريس والتمدريب والتسمجيل والتواصمل ممع العمالم الخمارجي و رفمع الكفماءة فمي المداء المداري
العام و إدارة الموارد المالية
الفترة

الرقم

المهمة

1

تصميم البنيات الساسية لتقانة وشبكة المعلومات بالكلية.

2

تعميم استخدام نظام إدارة المقررات  moodleفي جميع
شهرين
المقررات بالكلية.

3

تطوير نظام للمتحانات مرتبط بنظام التسجيل لحوسبة
كل الجراءات الكاديمية.
4

الجهة المنفذة

لجنممة تقانممة وشممبكة
المعلومات

4

وضع خطة لتدريب أعضاء هيئة التدريس على تقنيات
التدريس الحديثة .moodle

5

النظم
•
•
•
•
•

الستفادة من نظام شئون الفراد بالجامعة لمتابعة
أجراءات شئون الفراد بالكلية.
تطوير نظام حسابات لدارة الموارد المالية بالكلية.
تطوير الرشيف الكاديمي .
تطوير الرشيف الداري والمالي.
حوسبة أجراءات الدراسات العليا بالستفادة من
نظام طلب الدراسات العليا بالكلية.

6

حوسبة المكتبة.
• الفهرس اللكتروني
• استخدام bar code
• الجراءات المختلفة

7

حوسبة المكاتبات داخل الكلية

8

تطوير محتويات المكتبة الرقمية

9

تطوير وتحديث موقع الكلية على شبكة ألنترنت

10

حوسبة إجراءات
• التقديم للشهادات
• التقديم للجازات )أساتذة ،طلب ،موظفين ،عمال(

 .6الشركاء و الخريجين واتفاقيات التعاون
الرقم

الفترة

المهمة

الجهة المنفذة

1

خطة أنشاء حاضنة تقنية لخلق الصلت مع القطاع
الصناعي والخريجين )العلقات الصناعية(

شهرين

لجنة العلقات
الصناعية والخريجين

2

خطة إنشاء كيان للخريجين )رابطة(

شهرين

لجنة العلقات
الصناعية والخريجين

3

مطلوبات وأليات قيام منتدي دوري للشركاء والخريجين

شهرين

لجنة العلقات
الصناعية والخريجين

4

وضع خطة طريق لعقد أتفاقيات للتعاون مع المؤسسات
المحلية والقليمية والعالمية

شهرين

لجنة العلقات
الصناعية والخريجين

5

 .7تنمية الموارد و استغلل المثل لها وضبط النفاق وترشيده
الرقم

الفترة

المهمة

الجهة المنفذة

1

خطممة تقممديم دورات تدريبيممة قصمميرة ووضممع شهرين
اللوائح المنظمة.

لجنة تطوير الموارد

2

خطمة السمتفادة ممن المورش والمعاممل فمي شهرين
تقمديم خمدماتها بصمورة تجاريمة ووضمع اللموائح
المنظمة.

لجنة تطوير الموارد

3

خطة تطوير برامج تدريبية )باستخدام تقنيات شهرين
التعليم عن بعد(

لجنة تطوير الموارد

4

وضع ميزانية للصرف وضبط النفاق

شهرين

5

وضمع لموائح لتنظيمم المقابمل الممالي للعممال شهرين
الستشارية والمخبرية

لجنة العمل الداري
والمالي ورؤساء القسام
لجنة العمل الداري
والمالي

 .8خطط النشاطات اللصفية للطلب
الرقم

الفترة

المهمة

الجهة المنفذة

1

دعمممم أنشمممطة جمعيمممات الطلب العلميمممة شهرين
بالكلية

لجنة النشاط الطلبي

2

دعمم النشمطة الثقافيمة والكاديميممة لرابطمة شهرين
كلية الهندسة

لجنة النشاط الطلبي

3

شهرين

لجنة النشاط الطلبي

تهيئة أماكن مناسبة للنشاط الطلبي

لجان إعداد الخطط:
 .1لجنة الهيكلة
 .2لجنة تنفيذ مشروع بنك التنمية السلمي
 .3لجنة العلمية والنشاط الثقافي
 .4لجنة التدريب والتأهيل
 .5لجنة المن والسلمة
 .6لجنة العمل الداري والمالي
 .7لجنة البيئة وفريق متخصص
 .8لجنة القاعات والمعامل
 .9لجنة تقانة وشبكة المعلومات
 .10لجنة العلقات الصناعية والخريجين
 .11لجنة تطوير الموارد
6

 .12لجنة البحث العلمي والدراسات العليا والنشر
 .13لجنة النشاط الطلبي
 .14وحدة التقويم الذاتي

منهج
•
•
•

وتحديات وضع الخطة:
إقناع أساتذة الكلية بالموجهات وتبنيها .وذلك بتعميمها على جميع الساتذة دون فرز ومناقشتها
معهم.
مناقشمة الموجهمات فمي مجمالس القسمام أول ً ويطلمب منهما ورفمع أرائهما لعرضمها لمناقشمتها ممرة
أخرى على مستوى لجنة رؤساء القسام.
إشراك كل الطراف في كيفية تنفيذ الخطة ،وتجنب اللجوء للعمل النفرادي.

بروفيسور سامي شريف
عميد كلية الهندسة
يناير 2010

7

