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ق ال تعالى (( وق ل إعملوا فسيرى هللا عملكم ورسوله والمؤمنون))

صدق هللا العظيم
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شكر وتقدير
...احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدان حممد وآله وصحبه أمجعني...
وبعد
الشكر كل الشكر بعد هللا لكل من مد لنا يد العون إلخراج هذا الدليل
ونريد فرد مساحة عرفان للسيد رئيس أكادميية العلوم اهلندسة بروفسري حممد على بشري
للنجاحات أانس يقدرون معناه  ،ولإلبداع أانس حيصدونه  ،لذا نق ّدر جهودك املضنية والعطاء
املدرار الذى تقدمه لدفع حركة التعليم ورفعة الوطن  ،فأنت أهل للشكر والتقدير ..فوجب علينا
تقديرك ...فلك منا كل الثناء والتقدير .
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املقدمة
تطور اجملتمعات احلديثة وتقدمها ارتباطاً وثيقاً أبداء مؤسسـات التعلـيم العـام والعـاظ لوهائاهـا العلميـة واألكادمييـة ،و ثـل
يرتبط ّ
اجلامعات حلقة الوصل بني التعليم العام واجملتمع ،ألهنا تؤثر أتثرياً مباشراً يف قيم احلياة االقتصادية واالجتماعيـة والسياسـية ،ـا
حتدثه من تغيريات جوهرية يف عالقات التااعل االقتصادي ،وصياغة أمنـا االجتمـاع البشـري ،والتنلـري لـنلم احلكـم واإلدارة.
وهبــذه الكيايــة نلحــجل أن اجلامعــات تشــكل أحــد العوامــل املــؤثرة يف حركــة العمـران ،نســبة حلساســية دورهــا الــوهيا الكــائن يف
تطوير أداء العنصر البشري يف جمـا الصـناعة ،والاراعـة ،والطـب ،واهلندسـة ،ونلـم اإلدارة ،واملعلومـات ،واالتصـاالت املعرفيـة
املرتبط ــة بتقني ــات الث ــورة التكنولوجي ــة املعاص ــرة .فالعالق ــة ب ــني تط ــور اجملتم ــع ومؤسس ــات التعل ــيم الع ــاظ عالق ــة تال مي ــة ،ألن
اجلامعات تسهم يف أتهيل اجملتمعات املختلاة إلمتالك الشرو املوضوعية لتحقيق التقدم العلمـ  ،والنمـو اإلقتصـادي ،والرقـ
الثقايف ،واإل دهار احلضاري ،وتاسح اجملا لتحقيق التنمية الشاملة واملستدامة ،اليت جيب أن تؤسـس ماردااـا علـى شـبكة مـن
العالقات التبادلية القائمة بني دواوين احلكومية ومؤسسات اجملتمع املدين.
هذه التوطئة ثل الثوابت اليت ترتكا عليها فلساة التعلـيم العـاظ يف أيـة دولـة متقدمـة أو دولـة تنشـد التقـدم واإل دهـار  ،ومـن

هذا املنطلق فقد إنبثقت فكرة إنشاء أكادميية العلوم اهلندسية لضـرورة تعايـا اجملـا اهلندسـى يف اجلامعـات السـودانية ،وحتـدي
نلمها  ،ومد اجملتمع بكااءات مهنية مدربة ،وتوفري الدعم املـاظ الـال م للبحـ العلمـ والطلبـة النـاهبني .ويتبـع هـذه ا طـوات
اإلجرائية ترقية أكادميية يف تصميم املناهج الدراسية ،ترافقها إدارة جـودة شـاملة ومسـتدامة ،يراعـ يف تطبيقهـا مرتكـاات اهلويـة
السودانية واملعايري القياسية املستخدمة على الصعيد الدوظ يف ضبط اجلودة األكادميية وجتويد العطاء املهين وخمرجاته البشـرية
يف اجلامعات.

أ .كامل عبد هللا
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كلمة السيد رئيس األكادميية
أتسست أكادميية العلوم اهلندسية برؤية ورسالة وأهداف معينة بيناها ىف هذا الدليل  ،إذ تصبو اإلدارة العليا ألكادميية العلوم
اهلندسية إىل إنشاء مؤسسة تعليمية هندسية متكاملة تشكل منوذجاً متميااً لألداء األكادميى واإلدارى وتكون قادرة على
ختريج طالب قادرين على صنع التقانة احلديثة ىف بالدان احلبيب.وتسعى إلستحداث وسائل تعلم معاصرة كايلة بتحقيق
أهداف األكادميية الرامية إىل ممارسة املهنة اهلندسية بكااءة .كذلك وضعت األكادميية مناهج تعليمية حديثة بغية حتقيق
متطلبات اجملاالت املهنية ىف التخصصات املختلاة  .ومن اجلدير ذكره أن رسالة األكادميية التنحصر فقط ىف التعليم وإمنا
يتجاو األمر اىل البح العلمى وخدمة اجملتمع  .ولقد شرعت أكادميية العلوم اهلندسية ىف هذين اجملالني حىت تكتمل رسالة
االكادميية .
نقدم هذا الدليل الذى يًعرف أكادميية العلوم اهلندسية للطالب وأولياء األمور وأفراد اجملتمع  ،ونسلط الضوء من خالله على

النلام األكادميى وكذلك النلام اإلدارى السائد ىف األكادميية .هذا ابإلضافة اىل الربامج األكادميية الىت تقدمها األكادميية
أبهدافها وشرو القبو هلا ونلام الدراسة  .والياوتىن أن أنوه إىل أن الدليل يشمل السمات املمياة ألكادميية العلوم
اهلندسية من أصالة وتقاليد وضبط جودة ابالضافة إىل الكياانت األخرى الىت أوجداا األكادميية و يات هبا كمجلس االسرة
ومكتب اإلشراف الطالىب وتنليم" األذواق اجلميلة " لتوفري بيئة مجيلة راقية.
إن إهتمام أكادميية العلوم اهلندسية ابملوارد البشرية العاملة  ،وعلى وجه ا صوص األساتذة  ،وتدريبهم ملمارسة املهنة على
أكمل وجه جيعل من األكادميية مؤسسة انجحة ىف تقدمي خمرجات صاحلة أكادميياً ومهنياً كذلك فإن سك األكادميية ابملبادئ
والقيم السامية املتكاملة ىف اجملاالت التعليمية والبحثية والرتبوية وكذلك النشاطات والاعاليات املختلاة يؤهلها للحصو على
االعرتاف العاملى .ويسرىن أن أذكر أن أكادميية العلوم اهلندسية حا ت على الرقم اهلندسى ىف كل الربامج والتخصصات الىت
تقدمها.
الربوفسري حممد على بشري
رئيس األكادميية
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التطور التارخيى لألكادميية
أنشئت أكادميية العلوم اهلندسية يف مارس من العام 2002م حتت مسمى كلية اهلندسة الكهرابئية لق كوادر وطنية مؤهلة لالنتاج
التكنولوجى وذلك نح الدرجات العلمية املختلاة ىف جما هندسة الكهرابء .وىف 2005م مت تغيري مسمى الكلية اىل أكادميية العلوم اهلندسية
لشمولية االسم بعد التوسع ىف الربامج اهلندسية املتخصصة الىت مت أضافتها وذلك بعد أتمني أسس قيام الربامج من مقررات وأساتذة وبيئة
جامعية.

شعار العمل يف األكادميية-:
االصالة اجلودة التميا االذواق اجلملة واإلبداع

رؤية األكادميية-:
أتسيس مؤسسة أكادميية هندسية لنشر املعرفة اهلندسية وأنتاجها وتطبيقها وأن تكون هذه املؤسسة منارة يف املعرفة اهلندسية والتكنولوجية

ومتكاملة التكوين ملواكبة التطور العلم اهلندس والتقين والتكنولوج ورائدة يف التعليم اهلندس والبح العلم واعداد الكوادر والقيادات

الوطنية اهلندسية وتنمية القدرات البشرية دمة اجملتمع مع توفري البيئة اجلامعية احملااة واملنتجة ملنسوبيها لتصبح عاملية التصنيف.

رسالة األكادميية-:
تنقسم رسالة االكادميية اىل ثالثة حماور رئيسية هى-:
( )1نشر املعرفة.

( )2إنتاج املعرفة.
( )3تطبيق املعرفة.

وتتمثل هذه احملاور ىف -:

( )1ختريج كوادر هندسية فاعلة وممياة علميا وعمليا ومتصاة ابخالق املهنة اهلندسية.

( )2دفع عجلة ومسرية البح العلم اهلندس والتكنولوج وتشجيع االبداع البحث ،و توفري البيئة اجلامعية احملااة لالبداع الاكري
والعلم والبح ،بغية الوصو لالعتماد األكادمي وطنياً وعاملياً.
( )3جعل أالكادميية أداة إل دهار اجملتمع واإلستثمار األمثل ملوارد وإمكانيات األكادميية ،لكى تكون األكادميية مرجعا للخدمات

واإلستشارات اهلندسية ابلوالية بشكل خاص وابلسودان بشكل عام ،نسعى لنكون أفضل كلية هندسة للتعليم والتعلم والتدريب
اهلندس واملهين.
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أهـداف األكـادميـية
( )1ختريج الكااءات الوطنية عالية التاهيل ختلف التخصصات اهلندسية.
( )2تطبيق القيم والتقاليد واالخالقيات عند ممارسة املهنة اهلندسية ختلف إختصاصااا يف اجملا امليداين
( )3اكتساب السلوك املهين اهلندس يف التعامل مع كافة افراد اجملتمع .
( )4سد حاجة اجملتمع من الكوادر الوطنية املؤهلة اتهيال عاليا بتلك التخصصات.
( )5دراسة حاجة سوق العمل من التخصصات اهلندسية اجلديدة والعمل على تنايذها .
( )6ايئة ا ريج ملواصلة الدراسات العليا يف جما التخصص اهلندس .

( )7ربط خرجي األكادميية ابجملتمع العاملى للوقوف على جماالت عملهم ومستوى أدائهم والعمل على تطوير أساليب ذلك األداء إبتباع
برامج اجلودة الشاملة.

( )8اتهيل خريج اهلندسة لتحمل مسؤولية التعلم املستمر والتطوير الذايت واختاذ القرار واملسامهة يف خدمة اجملتمع والتطور املهين
اهلندس .

( )9التعاون مع كافة الكليات اهلندسية يف السودان وخارجه لتطوير عملية التعليم اهلندس يف االكادميية.

( )10تنليم الندوات الداخلية واملنتدايت واملؤ رات احمللية واالقليمية والدولية للرق أبساليب التعليم اهلندس .

( )11الوصو اىل دور قيادي اقليم ودوظ يف التعليم اهلندس واالحباث العلمية اهلندسية واالستشارات وا دمات اهلندسية .

( )12ايئة االكادميية لدور فعا يف التعرف على املشاكل اهلندسية وتقدمي افضل احللو لكافة الدوائر ىف البالد ختلف اختصاصااا.
( )13املسامهة يف تقدمي االستشارات االكادميية وتطوير ا دمات اهلندسية ابلبالد .
( )14تطوير اسرتاتيجيات التعليم اهلندس يف البلد .
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التخصصات أبكادميية العلوم اهلندسية
أنشئت األكادميية يف العام  2003 / 2002م بتخصصات معينة ه -:
 .1بكالريوس هندسة االتصاالت.
 .2بكالريوس هندسة احلاسوب .

 .3دبلوم هندسة االتصاالت(مت جتميد الربانمج).
 .4دبلوم هندسة احلاسوب(مت جتميد الربانمج) .
وىف العام الدراسى  2006/2005مت اضافة برانجمى-:
 -1بكالريوس هندسة القدرة الكهرابئية.

 -2بكالريوس هندسة االالت الكهرابئية.
وىف العام الدراسى 2011/2010م مت تعديل مسمى الربانجمني أدانه اىل

 -1بكالريوس هندسة احلاسوب اىل بكالريوس هبندسةااللكرتونيات واحلاسوب.
 -2بكالريوس هندسة االالت اىل بكالريوس هندسة التحكم .

كما مت أضافة برانمج العمارة والتخطيط ىف عام 2010م  .وىف العام  2013مت اضلاة برانمج ادارة االعما وىف العام 2014مت انشاء وحدة

للدراسات العليا  ,وبرانمج بكالريوس الرايضيات وعلوم احلاسوب وهنالك دراسات قائمة الضافة مايد من الربامج حىت تتمكن االكادميية من

الرتفيع اىل جامعة ىف العام  2018حسب االسرتاتيجية العامة لالكادميية وعلما ابن الربامج القائمة حاليا سوف تكون نواة لكليات كاالتى:
 .1كلية اهلندسة الكهرابئية.

 .2كلية اهلندسة االلكرتونية.
 .3كلية العمارة والتخطيط.
 .4كلية العلوم االدارية.

 .5كلية احلاسب االىل وتقنية املعلومات.
 .6كلية الدراسات العليا.

 .7كلية الدراسات التقنية والتنموية.
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السمات املمياة ألكادميية العلوم اهلندسية
إبتكرت أكادميية العلوم اهلندسية مااهيم حديثة من أجل االداء االكادميى والاكرى والثقاىف وتطوير االداء اإلدارى حىت تكون االكادميية رائدة
ومتمياة  ،هذه املااهيم تتمثل ىف -:
 oالتقاليد .

 oاالصالة .
 oاجلودة .

 oجملس االسرة الذى يساهم ويشارك ىف وضع ا طط واالسرتاتيجيات ا اصة حبل مشكالت الطالب االكادميية والسلوكية.
 oاألشراف الطالىب بشقيه األكادميى والرتبوى.
 oاإلذاعة الداخلية.

 oخدمة اجملتمع (األذواق اجلميلة ،املنتدى الثقاىف اهلندسى الاكرى ،الدورات التدربية ).

تقاليد أكادميية العلوم اهلندسية والطبية -:
 .1العناية ابلبيئة اجلامعية واحملافلة عليها .
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 .2اإللتاام ابألخالق السامية والذوق الرفيع يف املعامالت والسلوك .
 .3تبين سياسة ضبط اجلودة الشاملة.
 .4اإلنضبا العام واإللتاام التام ابملثل والقيم االنسانية .
 .5املسامهة األصيلة الاعالة يف تنمية اجملتمع.
 .6العناية ابألنشطة الطالبية جاالاا العلمية والثقافية والرايضية .
 .7رعاية املتاوقني واملوهوبني وحتاياهم.
 .8إثراء روح املشاركة والتعاون يف ناوس العاملني.
 .9ب روح اإلخاء والصداقة والتعامل اجلميل وسط الطالب والعاملني .
 .10إبتكار وتبين الطرق التعليمية الانية احلديثة .
 .11اإلهتمام ابألساليب اإلنسانية املرموقة لتوصيل املعلومات العلمية للطالب.
 .12احل على املوضوعية والتجرد يف املسامهات الثقافية والندوات العامة واحملاضرات.
 .13الدعوة إظ الوطنية بصدق ووفاء وتناو القضااي القومية مع نبذ التعصب القبل وحلر العمل السياس حلراً اتماً .
 .14اتباع النلم املؤسسية واتباع القنوات القانونية الرئيسية حلل مشكالت الطالب أوالعاملني ورفض اْساليب العنف اْو
امللاهرات اْو الاوضى رفضاً اباتً .
 .15إتباع نلام اإلرشاد املؤسس للتوجيه األكادمي والرتبوى.
 . 16اإلميان جبدوى مسامهة االْسره يف بعض القضااي اليت ختص الطالب .
 .17رفض تدخل الطالب يف اللوائح العلمية والالساات واالْهداف ا اصة ابألكادميية.
 .18تقديس األستاذ وعدم املساس هبذه القدسية من قبل الطالب.
.19احلرص عل أن يكون االستاذ قدوة للطالب .
 .20اإللتاام بلوائح وقوانني ونلم و ارة التعليم العاظ والبح العلم .

-2االصالة أبكادميية العلوم اهلندسية-:
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االصالة تتمثل ىف مجيع أنواع االبداعات الطالبية بدءاً ابالبداعات العلمية يلهر ذلك ىف مشاريع بعض الطالب والىت ان بعضها براءة

االخرتاع  ،وكذلك الارق املسرحية والغنائية واملوسيقية فمثالً جند أعما فرقة نغم وكورا االكادميية من كلمات واحلان وأداء مجيعاً من داخل

االكادميية.

 -3اجلودة أبكادميية العلوم اهلندسية-:
تسع إدارة اجلودة لضمان جودة عالية يف مجيع املمارسات التعليمية والبحثية واإلدارية يف االكادميية ابالستاادة القصوى من كل إمكانيات

االكادميية ومواردها و شاركة مجيع العاملني يف االكادميية ملقابلة حاجات االداء االكادمي ومتطلباته وفقا للمعايري العاملية.

 –4جملس االسره ابألكادميية-:
هو جتسيد لتقاليد األكادميية وفلساااا القائمة على نلام االسره وهو جملس يضم مجيع أولياء االمور وتنبثق منه جلنة استشارية تشارك ىف

وضع ا طط واالسرتاتيجيات والسامهة ىف حل مشكالت الطالب االكادميية والسلوكية وحماربة امللاهر السالبة لدى الطالب

 -5االشراف الطالىب ابالكادميية-:
يهدف االشراف الطالىب اىل االتى-:

( )1توجيه الطالب إىل فهم ا طة األكادميية ىف جما ختصصه ،مساعدة الطالب ىف إداراك الالئحة األكادميية.
( )2حتايا الطالب للنجاح والتميا.

( )3شرح أهداف املقررات ىف التخصص الواحد وإرتباطها ببعضها البعض إذا إدعت الضرورة أو رغب الطالب ىف ذلك.
( )4معاجلة اإلشكاليات األكادميية الىت تطرأ على الطالب .

( )5متابعة الطالب أكادميياً وتقدمي التوجيه له واإلشراف عليه حىت التقابله مشكلة ىف مستقبل حتصيله األكادميى.

( )6مساعدة الطالب ىف رفع معدله الرتاكمى بتبيان أوجه القصور وإلقاء الضوء على كيايات ووسائل النجاح والتاوق.
( )7التأكد من إنتلام الطالب ىف الدراسة ابلصورة املطلوبة.

 -6اإلذاعة الداخلية لالكادميية-:
انشئت االذاعة الداخلية لق جو من التواصل الداخلى بني الطالب ونشر تقاليد االكادميية وتثبيت فلساتها الرامية جلعل الطالب

واإلدارة أسرة واحد ة  ،واملساعدة على تثقيف الطالب وإعالمهم ابملناشط والاعاليات واللوائح وإقامة الربامج الرتفيهيه داخل االكادميية.

 -7خدمة اجملتمع أبكادميية العلوم اهلندسية-:
وتتمثل ىف االتى-:

( )1األذواق اجلميلة-:
هى أساس التعامالت بني أسرة األكادميية من طالب وأساتذة إداريني وموهاني وعما ...وكذلك تتمثل ىف البيئة اجلامعية من انحية خضرة

ومجا ونلافة ونلام وترتيب وامللهر العام لألكادميية من ا ارج والداخل يتسم ابالذواق اجلميلة.

( )2منتدى أكادميية العلوم اهلندسية(الثقاىف  ،اهلندسى ،الاكرى)-:
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من منطلق أهداف أمانة العالقات العامة واالعالم ورؤاها ىف توسعة عالقات األكادميية مع غريها من املؤسسات االخرى وخلق أرضية

اثبتة وسط اجملتمع ختلف قطاعاته والتااعل مع قضاايه ،رأت االمانة أن تتبىن إقامة منتدى ثقاىف ،هندسى  ،فكرى شهرى جيمع أهل الرأى
والثقافة والاكر واملختصني وا رباء واملهتمني واالعالميني للتداو والتااكر والتحاور ومن مث ا روج حبلو ونتائج وتوصيات ختدم الغرض

الذى من أجله أقيم املنتدى اال وهو التعريف ابالكادميية ونشر أهدافها وفلساتها وتقاليدها لدى اجملتمع ا ارجى  ،ورفع الوعى املعرىف

للطالب وتبصريهم بطبيعة القضااي الىت تواجه جمتمعهم ،وجعل املنتدى آلية لتلقى االفكار وب
التواصل والتااعل مع االجهاة االعالمية.

( )3الدورات التدريبية-:

وتشمل هذه الدورات التدريبية برامج متنوعة كاالتى-:

()1

تدبري مناىل.

()3

التعليم املستمر.

()2

إسعافات أولية .
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ا ربات والتجارب وخلق نوع نوع من

النلام األساسى داخل األكادميية
اإلدارة العليا

الرؤية

األهداف

الرسالة
النظام
الهياكل األدارية (الوصف الوظيفى)

اللوائح

األستمارات واالستبيانات

القوانين

الجودة (التقييم والتقويم والمراقبة)

الجهاز التنفيذى

أمانة الشئون العلمية

الوسائل
االكاديمية

االستاذ

المنهج

أمانة شئون الطالب

االشراف
الطالبى

األنشطة
الطالبية

أمانة الشئون المالية
واالدارية
القضايا
االنسانية

شئون
االفراد

تقنيات التعليم
وضرورياته

الشئون
المالية

أمانة العالقات العامة
واالعالم
البيئة المتطلبات
الجامعية التعليمية

تقديم االنتاج
للمجتمع

األليات
والتشغيل

الطالب
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الوسائل االعالمية والعالقات
العامة والمجتمعية

إعالم الرسالة

العالقات الداخلية
والخارجية

اهليكل التنليمى ألكادميية العلوم اهلندسية
( )1جملس االمناء.
( )2جملس االكادميية.
( )3اجمللس العلمى .
( )4جملس االسرة.
( )5جمالس االماانت.
( )6جمالس املنسقني .
( )7جملس ضبط اجلودة.
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اهليكل اإلدارى الدارة أكادميية العلوم اهلندسية
مجلس االمناء

رئيس االكاديمية
مجلس االكاديمية
المجلس العلمى الخارجى

المجلس العلمى الداخلى

إدارة مكتب رئيس
االكاديمية

أمانة الشئون
العلمية

منسقية البرامج

إدارة ضبط الجودة

أمانة الشئون المالية
واالدارية

أمانة شئون الطالب
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أمانة العالقات العامة
واالعالم

جمالس أكادميية العلوم اهلندسية
( )1مهام جملس األمناء-:
يتكون اجمللس حسب منطوق قانون التعليم العاظ والبح

العلم من داخل االكادميية وخارجها من اصحاب الكااءات العالية يف اجملاالت

االقتصادية واالجتماعية والتقنية وهو السلطة العليا لالكادميية واملشرف على شئوهنا العلمية واالدارية واملالية وعليه أن يتخذ من التدابري مايراه
مناسباً لتحقيق أهداف االكادميية،وعليه العمل على االتى:
 oا طط والسياسات العامة للكلية والىت تعد وترفع له بواسطة جملس الكلية.
 oإجا ة املياانية السنوية للكلية والىت يقدمها له جملس الكلية.
 oالسعى لق عالقات وطيدة لرتقية وتطوير االداء ابلكلية على الصعيدين الداخلى وا ارجى .
 oحتديد أسس القبو ومنح الدرجات العلمية .
 oإجا ة اهليكل الوهياى للكلية وشرو خدمة العاملني
 oتاويض أى من سلطاته وإصدار النلم األساسية واللوائح لرئيسه أو جمللس الكلية

( )2مهام جملس األكادميية-:
هو جم لس إداري حبت تتمثل مهامه يف وضع الضوابط االدارية اليت تقوم عليها فلساة االكادميية فهو منو بتـوفري اجلـو املالئـم السـليم
لالستيعاب وايئة املناخ الصاحل للطالب يتكون هذا اجمللس برائسـة رئـيس االكادمييـة وعضـوية امنـاء االمـاانت واملنسـقني لوضـع االسـس

املتقدمة يف كياية االداء السليم لتاليف االخطاء .يسعى مجلس الكلية لتحقيق أغراض الكلية االتية-:
 .1أقـرتاح السياســات وا طــط الراميــة اىل لتطــوير االكادمييــة وجتويــد أدائهــا علمي ـاً وتربــوايً وادارايً ومالي ـاً وحتــدي طــرق عملهــا وأســاليبها
الجا اا بواسطة جملس االمناء.
 .2مناقشة مقرتحات املياانية السنوية لالكادميية ورفعهـا جمللـس االمنـاء .إنشـاء االقسـام واملؤسسـات االسـتثمارية والغائهـا وحتديـد أماكنهـا
داخــل االكادمييــة أو رفــع توصــية جمللــس االمنــاء لتحويلهــا الى جامعــة أخــرى وقبــو انتســاب الكليــات واملعاهــد ومــنح أعضــائها حــق
التمتع أبى من ماااي الكلية.
 .3التوصية لـدى جملـس االمنـاء بشـأن وضـع الشـرو والـنلم للمـؤهالت العلميـة املطلوبـة لقبـو للدراسـات ابالكادمييـة املطلوبـة لقبـو
الطالب للدراسات العليا .
 .4حت ديد أعداد الطالب وختصصاام الدراسية مع توفري االمكاانت الال مة لذلك ىف ااالطار الىت يوصى به جملس االمناء.
 .5وضع سياسة املصروفات الدراسية والرسوم الىت يوصى هبا جمللس االمناء.
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 .6وضع سياسـة إنشـاء الوهـائف الـىت يعـني فيهـا العـاملون أو الغـاء تلـك الوهـائف واقـرتاح الشـرو

الـىت يـتم قتضـاها التعيـني والرتقـى

واحملاسبة ورفعها جمللس االمناء.
 .7رفع التقرير السنوى عن االداء العلمى واالدارى جمللس االمناء.
 .8تنلــيم حســاابت االكادمييــة والتأكــد مــن وجــود دفــاتر صــحيحة لتلــك احلســاابت تقيــد فيهــا كــل االمــوا الــىت تتســلمها االكادمييــة
واالموا الىت تصرفها واصوهلا وخصومها لكى تعطى هذه الدفاتر صورة صحيحة عن حالتها املالية وتوضح معامالاا وفقا للوائح.
 .9منح اجلوائا غري العلمية لألشخاص الذين اهالً لذلك وفقاً للوائح.
.10إصدار النلم االساسية واللوائح الال مة للقيام أبعماله وتنايذ اختصاصاته وممارسة سلطاته وفقاً للوائح ،ويعمل بتلك الـنلم واللـوائح
من اتريخ توقيع رئيس جملس االمناء.
 .11تاويض أى من سلطات االنشاء وااللغاء  ،واصدار النلم االساسية واللوائح لرئيسه أو أى من جلانه.
.12تكوين جلان مؤقتة لتعينه ىف اداء واجباته مىت ما رأى ذلك ضرورايً.

( )3مهام اجمللس العلم لالكادميية-:
حسب منطوق قانون و ارة التعليم العاظ والبح العلم يتكون هذا اجمللس من أساتذة أكااء من داخل االكادميية وخارجها وذلك للمسامهة
يف تقييم االداء االكادمي وإجا ة نتائج االمتحاانت وضبط العمليه التدريسية بوضع اللوائح والقوانني األكادمية الداخلية.

( )4مهام جملس األسرة-
ابتكرت االكادميية هذا اجمللس إمياانً منها ابلدور الااعل الذي تلعبه االسرة يف العلمية الرتبويه والتعليميه من خال املشاركة يف وضع ا طط
واالسرتاتيجيات اليت ختص الطالب خاصة من الناحية السلوكيه اظ جانب اطالع األسر عل اجلانب العلم للطالب ومشاركه االكادميية يف
تاليل الصعاب اليت تواجه الطالب ووضع احللو املناسبه هلا.

( )5مهام رئيس االكادميية:
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رئيس االكادميية هو املسئو العلمى والتنايذى االو عن أداء االكادميية  ،والعمل عل حتقيق أغراضها ويلتام ىف ذلك ابلنلم واللوائح السارية
وسياسات جملس االكادميية ويكون مسئوال لدى جملس االمناء  ،وتتمثل مهام رئيس االكادميية حسب منطوق التعلم العاىل والبحـ العلمـى ىف
االتى-:
 .1رئيس االكادمية هو املسئو العلمى والتنايـذى االو عـن أداء االكادمييـة  ،والعمـل عـل حتقيـق أغراضـها ويلتـام ىف ذلـك ابلـنلم
واللــوائح الســارية وسياســات جملــس الكليــة ويكــون مســئوال لــدى جملــس االمنــاء مــع عــدم االخــال بعمــوم ماتقــدم  ،وتكــون لــه
االختصاصات والسلطات االتية -:
 .2العمل على ترشيد االداء العلمى والرتبوى واالدارى واملاىل ابالكادميية وجتويد ماهوم إداراـا وأسـاليبها وابتـداع الوسـائل والطـرق
الىت تكال االستغال االمثل المكانيتها وفقاً للسياسة الىت حيددها جملس االمناء.
 .3احلااظ على النلام ابالكادميية.
 .4رائسة جملس االساتذة واللجان املنبثقة عنه  ،وجلان تعيني أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم وأى جلان أخرى وفقاً للنلم االساسـية
املوضوعة او اجملا ة بواسطة جملس االمناء.
 .5ثيل االكادميية والتحدث ابمسها أمام اهليئات واجلهات االخرى.
 .6تقدمي تقرير سنوى شامل جمللس االمناء عن أداء االكادميية العلمى واالدارى واملاىل.
 .7التقدم جمللس االمناء بطلب الصدار النلم االساسية كما جيو لرئيس االكادميية أن يطلب من جملس االساتذة استصدار اللوائح
إذا لام االمر ذلك.
 .8يكون له احلق ىف تكليف من يراه مناسباً بكل املهام املوكله اليه والسلطات أو جاائ منها.

()6مهام إدارة ضبط اجلودة-
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رؤية إدارة ضبط اجلودة -:
تسع إدارة ضبط اجلودة لضمان جودة عالية يف مجيع املمارسات التعليمية والبحثية واإلدارية يف االكادميية ابالستاادة القصوى من كل
إمكانيات االكادميية ومواردها و شاركة مجيع العاملني يف االكادميية ملقابلة حاجات االداء االكادمي ومتطلباته وفقا ملعايري جودة التعليم.

رسالة إدارة ضبط اجلودة-:
تتمثل رسالة االدارة ىف ماهوم اجلودة الشاملة يف التعليم وهذا املاهوم له بعدان أحدمها مادى واآلخر معنوى  .فاجلودة معناها املادى يعنئ
التاام مؤسسات التعليم العاىل بتطبيق معايري حمددة وموثقة يف االطر األساسية وهى وفقأ لرتتيب األمهية:
م

اإلطار

(أ)

االطار املؤسسى

(ب)

إطار احلوكمة واالدارة

(ج)

إطار البىن التحتية

(د)

إطار املوارد البشرية

(هـ)

إطار الطالب ا رجني

املعايري
( )1التخطيط االسرتاتيجى
( )2الرؤية
( )3الرسالة
( )4االهداف
( )5ا طط التنايذية
( )1النلم واللوائح
( )2اهلياكل التنليمية والوهياية
( )3اجملالس
( )4اللجان
( )5القيادة
( )6العالقات ا ارجية
( )7ا دمات االجتماعية
( )8املوارد املالية وإداراا
( )1املواقع واملساحات
( )2املنشأت وجتهياها
( )3تقنية املعلومات واالتصاالت
( )1املوارد البشرية
( )2أعضاء هيئة التدريس
( )3مساعدى التدريس
( )4املوهاني واملدرسني الانيني
( )1القبو والتسجيل
( )2أمانة شئون الطالب
( )3ا رجيني
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(و)

إطار مصادر التعليم والتعلم

(ع)

إطار البح العلمى

( )1الربامج الدراسية
( )2املقررات الدراسية
( )3اإلرشاد االكادميى
( )4املكتبات

والدراسات العليا

( )1إدارة البح العلمى
( )2ويل وتسويق البح العلمى
( )3برامج البح العلمى
( )4أمانة الدراسات العليا

إطار خدمة اجملتمع

(غ)

( )1إدارة خدمة اجملتمع
( )2برامج خدمة اجملتمع

()1الطالب-:
وتتمثل هذه املعايري ابلنسبة للطالب يف :
معدالت القبو ومعدالت الرتفيع املتدرج مث معدالت الكااءة يف استخدام املوارد املادية ومعدالت الااعلية ومعدالت املهارات املختلاة عند
دخو املؤسسة وعند خروجه منها .

()2املناهج العلمية أو املنهجية -:
ومها وجهان لعملة واحده وتتمثل املعايري واإلعتمادية ا اصة ابملناهج ومعدالت التتبع مث معايري اإلمتحاانت .

()3املعلمون:
واملعايري الواجب تطبيقها فيما خيصهم هى شرو االنتقاء والتعيني ومعايري الرتفيع والتحايا املادى واملعنوى .
اما الوجه املعنوى للجودة فريتكا على مشاعر أو أحاسيس متلق ا دمة التعليمية كالطالب وأولياء أمورهم واجملتمع كاابئن هلم إحدى
ا دمات األساسية وكياية ارضائهم وكسب ثقتهم و ايدة والئهم .

أهداف إدارة ضبط اجلودة :ـ
.1

ابرا ماهوم وأهداف اجلودة يف أكادميية العلوم اهلندسية.
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.2
.3
.4

التعرف على معايري اجلودة يف أكادميية العلوم اهلندسية.

ايضاح مراحل وفوائد تطبيق اجلودة ابكادميية العلوم اهلندسية. .

التعرف عل متطلبات تطبيق نلم اجلودة أبكادميية العلوم اهلندسية.

إن البدء بتطبيق النلم يف مناذج علمية يتم بتحقيق ا طوات اآلتية:
* تنليم االعما اليومية من خال إجراءات موثقة وعمليات حمددة مع التدقيق الدورى والاحص املستمر لتلك االعما .
* حماولة التقليل من التكاليف املادية للتطبيق .
* انشاء ادارة متخصصة للتخطيط لتطوير التعليم ابالكادميية  .وتوضيح اهدافها ووسائل عملها وابتكار آليات للتطوير والتحسني
والتحدي يف التعليم ابالكادميية .
* دراسة الوضع احلاىل والبداية التمهيدية لتطبيق نلم ادارة اجلودة الشاملة يف أكادميية العلوم اهلندسية .

أ  /خطوات تطبيق نلام اجلودة -:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

تبىن اإلدارة العليا لتطبيق اجلودة.

التوعية ونشر ماهوم اجلودة.

دراسة اجتاهات العاملني حنو تطبيق اجلودة.
تقييم وتشخيص الوضع احلاظ.

االعداد والتهيئة داخل املؤسسة .

بناء وتكوين جلان العمل وحتديد منهجية عملها.

حصر مجيع العمليات القائمة وحتديد ا طوات االجرائية هلا.
ختطيط وتوثيق شامل لنلام اجلودة.

تطبيق نلام إدارة اجلودة.

التدقيق الداخل .

اهليكل اإلدارى إلدارة ضبط اجلودة
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مدير عام إدارة
الجودة

مدير وحدة التقييم
والتدقيق

مدير وحدة التوثيق
والمتابعة

االمناء
اللجان الفرعية
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مدير وحدة التخطيط
والتطوير

()7مهام أمانة شئون الطالب-:
رؤية االمانة-:
خلق االنسان الصاحل املؤمن ابلقيم العليا .

رسالة االمانة-:
بناء شخصية متكاملة روحياً وثقافياً وأكادميياً واجتماعياً ورايضياً،صقل شخصية الطالب وتنمية قدراته اإلبداعية ،املسامهة يف ختريج
كوادر فاعلة ذات قدرة واعدة ،تدريب الطالب عل حتمل املسئولية وااللتاام حىت يكون أداة فاعلة يف تنمية اجملتمع .

أهداف االمانة-:
( )1إستكشاف إمكانيات وقدرات الطالب يف اجملاالت العلمية والثقافية والانية والرايضية واألدبية واالجتماعية والعمل عل تنميتها
وتوهياها .
( )2األشراف الكامل عل مجعيات الطالب ابألقسام والتشاور مع اإلدارة يف كياية دعمها حسب أنلمة األكادميية .
( )3السع حلل مشاكل الطالب و املساعدة يف حل املشاكل املادية واإلجتماعية والناسية اليت تعرتض الطالب وذلك ابلتنسيق مع ادارة
األكادميية واألجهاة ذات االختصاص مثل الصندوق القوم لدعم الطالب واإلدارة العامة للنشا الطاليب بو ارة التعليم العاظ
وغريها.
( )4تقدمي خدمات صحية ووقائية للطالب .
( )5أعداد ملف لكل طالب عند قبوله ابألكادميية .
( )6تقدمي خدمات الرعاية والتوجيه واإلرشاد الناس ملعاجلة اإلحبا الذي يصيب الطالب وجيعله عاجااً عن مواكبة املتطلبات األكادميية
وذلك عن طريق مقابلة الطالب وعم ــل االستبياانت ملعرفة مشاكل الطالب وإقرتاحاام حلل مشاكلهم .
( )7املتابعة واألشراف عل مرافق ا دمات الطالبية ابلتنسيق مع جلنة العطاءات وادارة األكادميية .
( )8مشاركة أولياء االمور يف وضع خطط واسرتاجتيات األمانة ويتم ذلك عن طريق جملس االسرة .

االشراف الطالىب وينقسم اىل قسمن رئيسني-:
 -1املشرف الرتبوى Educational Super visor
 -2املشرف االكادميى Academic Super visor
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يعترب كل من اإلشراف األكادميى واألشراف الرتبوى اجلهة الوحيدة الىت يلجا اليها الطالب ملعاجلة قضاايه العالقة داخل االكادميية ،ويقع على
عاتق اإلشراف الطالىب املهام التالية :
✓ مساعدة الطالب ىف ادراك الالئحة االكادميية.
✓ حتايا الطالب للنجاح والتميا.
✓ متابعة الطالب ومساعدته ىف رفع معدله الرتاكمى.
✓ التاكد من انتلام الطالب ىف الدراسة ابلصورة املطلوب
✓ يعترب االشراف الطالىب حلقة وصل بني منسق الربانمج والطالب.
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اهليكل اإلدارى المانة شئون الطالب
أمني شئون الطالب

مشرف عام النشاط الطالبى

الرسوم
الجمعيات من لجنة
االساتذة
مشرف لجنة
الدراسية
التنسيق

مع الشئون
العلمية

المشرف الطالبى

مشرف عام البيئة الجامعية والخدمات
والصحة

لجنة
السالمة
والنظام

روساء الجمعيات
لجنة متابعة
خدمات الطالب

لجان الجمعيات

وتستعني أمانة شئون الطالب على أداء أعماهلا على اللجان التالية -:
( )1جلنة متابعة خدمات الطالب.
( )2جلنة التنسيق.
( )3جلنة الرسوم الدراسية.
( )4جلنة النلام والسالمة.
( )5جلان اجلمعيات.
( )6اللجنة االستشارية جمللس االسرة.
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لجنة الصحة
والنظافة

قنوات اإلتصا واإلرشاد لطالب األكادميية
اتم أكادميية العلوم اهلندسية إهتماماً ابلغاً بقضااي وإشكاليات الطالب داخل األكادميية وتضع املوجهات الال مة حلل اإلشكاليات األكادميية
والناسية للطالب،وبذا خطت األكادميية قنوات إتصا فاعلة دمة قضااي الطالب ىف أسرع وقت وتتمثل هذه القنوات ىف التاىل-:
()1

ىف حالة االستاسار عن مادة أكادميية التوجه اىل أستاذ املادة

()2

ىف حالة أكادميية عامة التوجه اىل:
 املشرف االكادميى ابلنسبة لطالب السنة االوىل والثانية مشرف الارقة ابلنسبة لطالب السنة الثالثة والرابعة وا امسة-

ىف احلالة املستعصية الرجوع اىل منسق الربانمج

 إستاسار عن حالة نتيجة مراجعة منسق الربانمج()3

ابلنسبة لشئون الرسوم الدراسية يراجع الطالب مسجل االكادميية فقط

()4

ىف حالة تربوية أو يتوجه الطالب اىل املشرف الرتبوى الذى ينلر ىف احلالة الناسية واالجتماعة للطالب وعالقاته ابجملتمع ا ارجى
والداخلى.
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()8مهام أمانة الشئون املالية واالدارية-:
رؤية االمانة-:
توفري الدعم املادى والقوة العاملة لدفع احلركة االكادميية

رسالة االمانة-:
تعترب أمانة الشؤون اإلدارية واملالية إحدى اإلماانت الرئيسية يف اإلدارة العامة ومنا هبا مجلة من املهام األساسية اليت حيددها النلام

األساس الداخل واهليكل لالكادميية ويرتأسها املدير االدارى واملاىل وتضم قسمني رئيسيني مها قسم الشؤون اإلدارية ،قسم الشؤون املالية

وميكن ابختصار إجيا االهداف األساسية هلذه االمانة على النحو املبني أدانه.

االهداف -:
 )1توىل مسؤولية إجنا كافة األعما اإلدارية واملالية واحملاسبية واحلرص على تنايذها وفقاً لألنلمة واللوائح املعتمدة يف االكادميية .

 )2احلرص على تطبيق األنلمة واللوائح اإلدارية واملالية املعتمدة يف االكادميية والعمل على تطويرها ا يتماشى والتطورات احلاصلة ىف

اجملا االكادميىي  ،و ا يساعد يف حتقيق الرؤى املستقبلية واملسامهة يف حتقيق األهداف االسرتاتيجية اليت برجمتها االكادميية يف هذا
الشأن.

 )3العمل على تنمية موارد االكادميية وتنوع مصادرها واحملافلة على ممتلكااا واستثمار أمواهلا ابلشكل األمثل.

 )4اختاذ اإلجراءات الال مة القتناء األجهاة واملعدات الضرورية إلجنا أنشطة االكادميية وبراجمها والتأكد من استخدامها االستخدام
األمثل وذلك ا ينسجم مع االنلمة التعليمية .

 )5العمل ابستمرار على وضع الشرو والضوابط ا اصة لء الوهائف الشاغرة املعلن عنها من قبل االكادميية وذلك بغية استقطاب
أفضل العناصر البشرية املؤهلة واملدربة للعمل االكادميى.

 )6التنسيق مع اإلماانت واملكاتب واألقسام املختلاة ابالكادميية بشأن توفري أفضل هروف التهيئة واإلعداد للمناسبات واالجتماعات
واألنشطة واملهام اليت تناذها االكادميية .

 )7إعداد املياانيات وإدارة األداء ابساليب متعددة لتطوير وتشجيع اجلودة داخل االكادميية .مراقبة لطرق أداء األعما والسعى دوما إىل
تطوير طرق األداء وحتسينها.
 )8إدارة شئون االفراد وخاجل سجالام ومتابعتها

اهليكل اإلدارى ألمانة الشئون املالية واإلدارية
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أمني الشئون املالية واإلدارية

الشئون املالية

رئيس احلساابت

املشرتايت

الشئون االدارية

املراقب االدارى

املراجعة الداخلية
قسم شئون االفراد

احملاسب

قسم االمن

قسم الصيانة

والسالمة

وا دمات

قسم النلافة والبيئة قسم املخا ن

أمني ا انة
سكراترية

عدد تسعة افراد

واللجان التابعة المانة الشئون املالية واإلدارية هى-:
()1
()2
()3
()4
()5
()6

لجنة الصيانه
لجنة االمن والسالمه
لجنة النظافه والبيئة الجامعيه
لجنة المخازن
لجنة الحسابات
لجنة المشتروات
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مشرف

م .راعية ومثانية
عشر عامل

مشرف

()9مهام أمانة العالقات العامة واالعالم-
رؤية االمانة-:
ربط أكادميية العلوم اهلندسية داخليا وخارجياً ،لوصو االكادميية إىل مستوى حيتذي به يف العالقات العامة على مستوى التعليم العاظ يف
السودان.

رسالة االمانة -:
ايدة وتاعيل العالقات الداخلية مع اجلامعات واملؤسسات التعليمية لتحقيق أهداف الكلية  ،و ا ينسجم مع توجيهات وسياسة االكادميية.
يلتام مكتب العالقات العامة أبن يوفر كافة اإلمكانيات املتاحة لتنشيط العمليات االتصالية اإلنسانية واالجتماعية الىت ميكن استخدامها يف
تاعيل املناسبات والندوات واملؤ رات.

أهداف األمانة-:
( )1التعريف ابألكادميية واهدافها وبراجمها وختصصااا وطرح رؤاها وفلساتها للمجتمع ا ارجى.
( )2تسليط الضوء على املواهب واالبداعات واالنشطة الطالبية املختلاة ابألكادميية.
( )3ربط األكادميية ابجملتمع ا ارجى وذلك أبقامة االنشطة والربامج الىت ختدم قضاايه.
( )4ربط جمتمع األكادميية الداخلى بتنايذ الربامج الىت من شأهنا العمل على تقوية العالقات فيما بينهم.
( )5تقوية أواصر األخوة والصداقة مع املؤسسات الشبيه واملؤسسات ذأت الصلة.
( )6املشاركة يف أعما القبو والتسجيل.
( )7مشاركة األقسام يف تقدمي الضيافة لتاعيل نشاطهم.
()8املتابعة والتنسيق واإلشراف املباشر والتجهيا للحاالت والندوات واالجتماعات ا اصة ابلكلية.
()9استقبا مراجعات الكلية والرد على استاساراان فيما خيص مكتب العالقات العامة.
()10متابعة الصحف احمللية اليومية وخاصة املتعلقة أبخبار االكادميية.
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أقسام العالقات العامة واالعالم-:
( )1قسم العالقات العامة-:
أ .منتدى االكادميية الشهرى -:هذا املنتدى يقام شهرايً ابالكادميية ومن أهدافه ربط االكادميية ابجملتمع ا ارجى.
ب .مكتب ا رجييني -:ربط ا رجييني ابالكادميية ومعرفة أخبارهم واملعلومات عنهم ومساعدام ىف وجود فرص عمل وربطهم ابمللتقى
الشهرى الذى سيقام ابالكادميية
ج .تنمية اجملتمع -:يقوم هذا القسم بتنمية وتطوير ومساعدة اجملتمع وذلك ابقامة كورسات ودورات تدريبية كذلك يقوم هذا القسم
بتقدمي احملاضرات العامة والندوات الىت تساهم ىف تثقياهم وتوعية اجملتمع.

( )2قسم املعلومات والتوثيق-:
يشتمل هذا القسم املعلومات الىت ختص االكادميية ويوثقها ابلتقنية احلديثة ويشمل االتى-:
أ .االرشيف الصحاى
ب .الايديو والاوتغراف
ج .املوقع االلكرتوىن

( )3قسم االعالم واالتصا -:
خيتص هذا القسم بتوعية اجملتمع بكل أنشطة وفعاليات االكادميية ويشمل االتى-:
أ .االعالم الداخلى(البوراتت االعالنية  ،الدعوات الداخلية ،رسائل الوسائط)
ب .االعالم ا ارجى(مقرؤ  ،مرئى ،االصدارات)
ج .املراسم والربتكوالت :ويهتم هذا القسم بتقدمي كل مايتعلق ابالتى-:
 .1الضيافة.

 .2ا دمات.

.3الدعوات ا ارجية.
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اهليكل اإلدارى ألمانة العالقات العامة واالعالم

العالقات العامة
واالتصال

منتدى االكاديمية
المطبوعات

االعالم

المعلومات والتوثيق
المراسم والبرتكوالت

مكتب الخريجيين
الدعوات الخارجية

قسم تنمية المجتمع
الخدمات
ضيافة

الفيديو والفوتغراف

االرشيف

الموقع االلكترونى

االعالم الداخلى

االعالم الخارجى

النشرات
الدوريات

االصدارات

البورتات االعالمية

الدعوات الداخلية رسائل وسائط
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مقرؤ

مرئى

مسموع

اللجان التسريية ألمانة العالقات العامة واالعالم-:
()1

جلنة االعالم ا ارجى(االذاعة الداخلية _البوراتت االعالنية_رسائل الوسائط).

()2

جلنة االعالم الداخلى( املسموع_املرئى_املقرؤ).

()3

جلنة املراسم والبورتكوالت(تشمل االستقبا _الضيافة _ ا دمات ).

()4

جلنة املنتدى الثقاىف الاكرى اهلندسى.

()5

جلنة مكتب ا رجييني.
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()10مهام أمانة الشئون العلمية-:
رؤية اإلمانة-:
ختدم الشئون العلمية اجملتمع اجلامع اببتداع ثقافة اجلودة األكادميية اليت تشمل التنوع وتقوي األبتكار واالستقامة الاكرية وحتسن املستوايت
االجتماعية والثقافية واالقتصادية.

رسالة األمانة-:
التأكيد واحملافلة على أن يكون الطالب املقبولني ابالكادميية من نوعية متمياة وأن تكون اكادميية العلوم اهلندسية خيارهم األو  ،تقدمي تعليم
متميا للطالب يستوعبهم مشاركني أصالء ومؤثرين فيه ويساعدهم على حتقيق أهدافهم املرجوة مع تقدمي االرشاد االكادميى الال م ،املسامهة يف
اعداد وتطبيق مناهج أكادميية متطورة حتقق املخرجات املرجوة منها،التدريب املتقدم واملستمر ألعضاء هيئة التدريس ,وتدريب متميا لألطر
املساعدة والعاملني ،مساعدة أعضاء هيئة التدريس يف مهمتهم كمدرسني وابحثني للقيام ابلتدريس والبح حبماس شديد.

اهداف أمانة الشئون العلمية -:
وفقاً للنلم واللوائح تعمل أمانة الشؤون العلمية على متابعة تطوير وجتويد األداء األكادمي بربامج االكادميية ووحدااا األكادميية األخرى من
حي االتى-:
( )1احملافلة على يا نوعية الطلبة املقبولني هبا وتسهيل إجراءات تسجيلهم
( )2إعداد وتطبيق مناهج أكادميية متطورة حتقق املخرجات املرجوة منها
( )3املشاركة ىف نلم تقومي الطلبة – خاصة نلم االمتحاانت  ،تشجيعاً وارشاداً ودعماً هلم  ،وابلعمل على منحهم االجا ات العلمية عند
خترجهم وابعتماد الشهادات املمنوحة هلم ،وكل ذلك يتم من خال اجمللس العلمى وجمالس الربامج واألقسام وجلانه املختلاة.
( )4تقوم أمانة الشؤون العلمية بتنايذ خطط االكادميية لتدريب وأتهيل أعضاء هيئة التدريس أكادميياً داخل القطر وخارجه
( )5تدريب التقنيني داخلياً وخارجياً وذلك إبشراف جلنة التدريب املركاية .
( )6تدريب وأتهيل املوهاني وبقية العاملني عرب جلنة تدريب العاملني غري أعضاء هيئة التدريس .
( )7مما تقدم يتضح أن الشئون العلمية تسعى دمة اجملتمع اجلامعى بنشر وابتداع ثقافة اجلودة األكادميية الشاملة للتنوع والىت تقوى
االبتكار واالستقامة الاكرية وحتسني املستوايت اإلجتماعية والتقافية واالقتصادية .
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( )8تعترب امانة الشئون العلمية اجلهة املسئولة عن االداء االكادميى وعلى احملاورالتالية:االستاذـ الطالب ـاملنهج ـ متطلبات العملية التعليمية
ـاالشراف االكادميى

(أ)االستاذ-:
✓ ترقية اعضاء هيئة التدريس وابتعاثهم لنيل الدرجات العلمية املختلاة.
✓ اختيار اعضاء هيئة تدريس اكااء.
✓ العمل على تقومي وتقييم جتربة االستاذ بعد كل فصل دراسى.
✓ توفري املناخ املناسب لالبداع من قبل االستاذ.

(ب) الطالب-:
✓ ايئة الطالب اكادمييا حىت يتمكن بعد التخرج على املنافسة ىف سوق العمل وترك مسعة اكادميية طيبة.
✓ ايئة املناخ املالئم للطالب وتوفري املعينات االكادميية.

✓ رع الروح اجلامعية للطالب من حي السلوك القومي للطالب داخل وخارج االكادميية.
✓ توفري االنشطة االخرى للطالب (الغري االكادميية) مثل االنشطة الرايضية والثقافية.

(ج) املناهج-:
✓ مراجعة املناهج وحتديثها كل مخس سنوات.

✓ ادخا كل ماهو جديد من مقررات وماردات حىت تواكب االكادميية التطور ىف املناهج.

(د) متطلبات العملية التعليمية-:
✓ ايئة املناخ املناسب للطالب اكادمييا ورايضيا وثقافيا.
✓ ايئة القاعات بصورة مناسبة وكذلك املعينات التدريسية.
✓ ايئة املعامل وحتديثها.
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(هـ) اإلرشاد االكادميى -:
مقومات اإلرشاد الطالىب-:
( )1حلقة الوصل -:
يعتـرب املرشــد الطــالىب حلقــة وصــل بــني منسـق الــربانمج وطــالب الدفعــة وهــو اجلهــة الوحيـدة الــىت يلجــأ اليهــا الطالــب ملعاجلــة قضــاايه
االكادميية ومن حق املشرف االكادميى أن يستشاع للطالب لدى منسق الربانمج وأن يقف معه وينصاه إذا دعى احلا .

( )2العامل املشرتك-:
امل رشد الطالىب هو العامل املشرتك بني اإلدارة األكادميية ( متمثلة ىف االماانت ومنسقى الربامج) والطالب وبذا فهو الشمس الكائنة
ابالكادميية الىت تدور حوهلا فعاليات العمل األكادميى وقضاايه وإشكالياته .فهو الذى يربط الطالب نسق الربانمج بقوة جاذبة يقوم
عليها البن اء األكادميى  .فاملشرف الطالىب يعترب املؤشر الاعلى للحالة التعليمية الرتباطه ابلطالب من جهة ومنسق الربانمج من جهة
أخرى.

( )3اإلسرتشاد التام-:
على الطالب أن يعلم أن املرشد الطالىب هو الشخص الوحيد ابالكادميية الذى يتاهم إشكالياته االكادميية والرتبوية ويقوم حبلها حالً
كامالً ،وأنه يتمتع بدراية كافية بكـل احلـاالت األكادمييـة والرتبويـة وميلـك القـو الااصـل ىف القضـااي وبـذا يتوجـب علـى الطالـب أن
يسرتشد به إسرتشاداً اتماً.

( )4اإلخالص-:
يعترب املرشد الطالىب خملصاً وصـادقاً مـع طالبـه الـذين يشـرف علـيهم وهـو ميـد الـيهم يـد العـون واملسـاعدة العاجلـة وعلـى الطالـب أن
يدرك ذلك ويثق ثقة اتمة رشده ويقتنع اماً برأى ونصائح وإرشادات املرشد.

( )5العالقات الوثيقة -:
جيب عل الطالب أن يدرك أن املرشد هو االنسـان الوحيـد الـذى يلجـأ إليـه ىف كـل حاالتـه وإشـكالياته وعلـى هـذا األسـاس البـد أن

تكون عالقته وطيدة شرفه وهى أمسى عالقة يكتناها اإلحرتام والتقدير والوفاء والثقة واالحساس اجلميل.
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( )6املتابعة واالنتلام -:
جيب على أى طالب أن يتابع عملية اإلرشاد مع مرشده بطريقة منتلمـة وأن يـدرك أنـه ىف حاجـة إىل ذلـك مهمـا كـان احلـا  ،فـإن
تكـن لديــه مشــكلة أكادمييــة فأنــه حيتــاج إىل معرفــة وســائل النجــاح أو التاــوق  .وننصــح أبن يكــون لــه موعــداً رتيبـاً حيــدده املرشــد وأن
يداوم على لقائه ابملرشد طيلة العام  .علماً أبن هناك ملااً خاصاً بكل طالب حيوى كل املعلومات األكادميية
والرتبوية والسلوكية عنه ابإلضافة اىل كل حاالته وإشكالياته األكادميية ا ىف ذلك حاالت الغياب عن احملاضرات أو االمتحاانت.

( )6االسئلة الشائعة الىت جيب على املرشد توضيحها وإجابتها للطالب -:
( )1ماهى حمتوايت الالئحة األكادميية الىت ختص الطالب؟
( ) 2ىف أى حالة يعيد الطالب السنة الدراسية أو ياصل من الدراسة؟.
( )3ماهى نسبة الغياب ىف املقرر الىت جتعل الطالب حمروماً من دخو إمتحان املقرر؟.
( ) 4كيف تتم مراجعة نتيجة املقرر أو إعادة التصحيح ىف احلاالت النادرة إذا دعت احلاجة ؟
( )5كيف ميكن إستيعاب مقرر معني أو حل بعض إشكالياته ساعدة املرشد االكادميى أو استاذ املادة ؟
( )6كيف ميكن رفع املعد الرتاكمى ؟
( )7كياية أسئلة اإلمتحاانت؟
( )8مامعىن إجا ة اجمللس العلمى للنتائج؟
( )9ماهى احلاالت الىت يستحيل مراجعتها أو القرارات النهائية الىت الميكن احلياد عنها؟.
( )10ماهى حدود الطالب الىت جيب أالَ يتخطاها ىف معامالته االكادميية؟
( ) 11ماهو دور إدارة التعليم االهلـى واالجنـىف ىف تقيـيم وتقـومي الـربامج االكادمييـة ورعايتهـا واالشـراف التـام عليهـا مـن خـال اللجـان
املختلاة املعينة من قبل إدارة التعليم االهلى واالجنىف ؟.
( ) 12ماهى الئحة تنليم سلوك الطالب وماذا يعىن خمالاة أى بند من هذه الالئحة ؟.
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اهليكل اإلداري ألمانة الشئون العلمية

أمين الشئون العلمية

السكرتارية

رئيس قسم القبول
والتسجيل

رئيس قسم المكتب
االكاديمى

نائب أمين الشئون العلمية

رئيس قسم شئون
الخريجين

رئيس قسم
االحصاء
والمعلومات

اللجان التسريية املساعدة الداء االعما ابالمانة -:

()1
()2
()3
()4

لجنة الشئون االكاديمية.
لجنة االمتحانات المركزية.
لجنة القبول والتسجيل.
لجنة البحوث والنشر.
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منسقى البرامج

امين المكتبة

مهام منسق ـ ــى الربام ـ ـ ــج-:
منسقى الربامج يؤدون مهام الربامج اإلدارية والفنية إبشراف أمانة الشئون العلمية بينما يكون املنسقون مسئولني لدى رئيس األكادميية عن األداء
األكادميى مسئولية مباشرة عن االتى-:
()1

يكون منسق الربانمج مسئوالً لدى رئيس االكادميية وتكون له املهام التالية

()2

اإلشراف على الربانمج أكادميياً.

()3

يكون مسئوال عن رؤساء االقسام ابلربانمج.

()4

تطوير املناهج االكادميية.

()5

رفع تقرير عن االداء االكادميى واإلدارى ابلقسم لعميد األكادميية.

()6

التنسيق مع الربامج اإلشراف على التدريس النلرى والتدريب العملى واإلمتحاانت والنتائج واجلداو الدراسية االخرى.

( )7حاجل النلام داخل أماكن التدريب واحلااظ على معدات التدريب وتنايذ إجراءات السالمة هبا.
( )8التوصية ابلتعيينات والرتقيات والعالوات السنوية للعاملني األكادمييني ابلربانمج.
( )9التوصية للجنة التعيينات والرتقيات بتعيني وترقية أعضاء ومساعدى هيئة التدريس والتقنيني والانيني ابلقسم.
( )10أي أعما أخرى يوكلها له رئيس االكادميية .
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أعضاء هيئة التدريس أبكادميية العلوم اهلندسية
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االسم

الدرجة العلمية

التخصص

الدرجة الوظيفية

أ.د .محمد علي بشير

دكتوراة

أستاذ

رياضيات تفاضلية

أ.د .على محمد على
د.محمود ابوكالم احمد
د.عاصم احمد على
د.حمدى محمد ابراهيم
د.عالء الدين عبد هللا عووضه
د.فتح الرحمن إسماعيل خليفة أحمد
د.أبو عافلة بابكر محمد
د.خالد حسن على
د.منال حسن مختار

دكتوراة
دكتوراة
دكتوراة
دكتوراة
دكتوراة
دكتوراة
دكتوراة
دكتوراة
دكتوراة
دكتوراة
دكتوراة
دكتوراة
دكتوراة
دكتوراة
دكتوراة
دكتوراة
دكتوراة
دكتوراة
ماجستير
ماجستير
ماجستير
ماجستير
ماجستير
ماجستير
ماجستير
ماجستير
ماجستير
ماجستير
ماجستير
ماجستير
ماجستير
ماجستير

أستاذ
أ.مشارك

هندسة كهربائية
محاسبة
ادارة اعمال
ادارة اعمال
الكترونيات
أتصاالت
حاسوب وشبكات
اتصاالت
فلسفة

د .زينب محمود عمر
د .عماد سعد
د .بابكر البلوله
د .نصر الدين بشير
د .أمير ابراهيم عربي
د .عبد الرحيم فضل هللا فرج
د .حسن عبد اللطيف حسن
د .ياسر محمد درار بالل
د .معتز سليمان محمد بابكر

أ.صفاء محمد علي
أ.منال علي سالم
أ.صفية محجوب
أ.ماجدولين عبد الغني
أ.شهاب عمر علي
أ.الطاهرعلي أحمد
أ.منذر بابكر البشير
أ.خليفه الطيب خليفه
أ.منذر بابكر
أ.عبد هللا شرف الدين
أ.خالد مجمد صالح
أ.يوسف الفاتح
أ.ليمياء بكري
أ.نهال عبد العزيز

أ.أودين باشا كيرياء

أ.آيات يونس

أ.مساعد
أ.مساعد
أ.مساعد
أ.مساعد
أ.مساعد
أ.مساعد
أ.مساعد
أ.مساعد
أ.مساعد
أ.مساعد
أ.مساعد
أ.مساعد
أ.مساعد
أ.مساعد
أ.مساعد
محاضر
محاضر

هندسة قدرة وتحكم
هندسة تخصص ماكينات
اداب -لغة عربية
هندسة قدرة
هندسة تحكم
هندسة كهربائية
هندسة كهربائية -قدرة
هندسة العمارة
هندسة العمارة

محاضر
محاضر
محاضر
محاضر
محاضر
محاضر
محاضر
محاضر
محاضر
محاضر
محاضر
محاضر

رياضيات
رياضيات
رياضيات
رياضيات
فيزياء
آداب  -لغة انجليزية
فيزياء
الكترونيات
فيزياء
هندسة حاسوب
هندسة حاسوب
هندسة حاسوب
شبكة البيانات واالتصاالت
شبكة البيانات واالتصاالت

محاضر هندسة قدرة
محاضر هندسة كهربائية -قدرة

ماجستير
ماجستير
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أ.ماجدولين مصطفي
أ.مي عبد هللا محمد
أ.مناقب نور الدين
أ.لينا محمد صالح
أ.محمد جبريل
أ.ادم محمد صالح
أ.محمدفيصل عبد القادر
أ.مفيدة محمد األمين
أ.صالحة محمد علي
أ.إسراء عبد هللا يس
أ.عبد اللطيف زكريا
أ.نور الكريم عبد هللا
أ.تهاني محمد أمين
أ.هاجر حجازي

محاضر
محاضر
محاضر
محاضر
محاضر
محاضر
محاضر
محاضر
محاضر
محاضر
محاضر
محاضر
محاضر
محاضر

ماجستير
ماجستير
ماجستير
ماجستير
ماجستير
ماجستير
ماجستير
ماجستير
ماجستير
ماجستير
ماجستير
ماجستير
ماجستير
ماجستير

هندسة كهرباء وتحكم
هندسة تحكم
هندسة اتصاالت
هندسة الكترونيات
هندسة كهربائية
هندسة العمارة
هندسة العمارة
هندسة العمارة
هندسة العمارة
هندسة العمارة
هندسة العمارة
هندسة مساحة
هندسة مدنية
هندسة العمارة

قاعات احملضرات أبكادميية العلوم اهلندسية والطبية
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القاعـة

السعــة

المساحـة

أجهزة ومعينات تدريس

محجوب عبيد

 200م.م

250

ميكرفون -تكييف -مراوح -وسائل
عرض

بشير

 100م.م

80

تكييف -مراوح -وسائل عرض

الخوارزمي

 80م.م

60

تكييف -مراوح -وسائل عرض

بن الهيثم

 80م.م

60

تكييف -مراوح -وسائل عرض

الطبرى

 98م.م

80

تكييف -مراوح -وسائل عرض

عز الدين حبيب

 98م.م

80

تكييف -مراوح -وسائل عرض

الهادي

 80م.م

60

تكييف -مراوح -وسائل عرض

قاوس

100م .م

80

تكييف -مراوح -وسائل عرض

نوثا

100م.م

88

تكييف -مراوح -وسائل عرض

نهى حديد

100م/.

88

تكييف -مراوح -وسائل عرض

ماكسويل

180م .م

150

تكييف -مراوح -وسائل عرض

الدراسات العليا

60م.م

45

تكييف -مراوح -وسائل عرض

المرسم 1

 108م.م

40

مراسم  -تكييف -مراوح -وسائل عرض

المرسم 2

 108م.م

40

مراسم  -تكييف -مراوح -وسائل عرض

المرسم 3

 108م.م

40

مراسم  -تكييف -مراوح -وسائل عرض

المرسم 4

 108م.م

40

مراسم  -تكييف -مراوح -وسائل عرض

المرسم 5

 108م.م

40

مراسم  -تكييف -مراوح -وسائل عرض
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معامل أبكادميية العلوم اهلندسية والطبية
43

اسم المعمل

السعة

المساحة

محتويات المعمل

معمل الحاسوب1

108م .م

 40طالب

 40جهاز حاسوب

معمل الحاسوب 2

 60م.م

 30طالب

 30جهاز حاسوب

معمل الحاسوب 3

 60م.م

 25طالب

 25جهاز حاسوب

معمل حاسوب 4

55م.م

 25طالب

 25جهاز حاسوب

معمل الفيزياء

 60م.م

 30طالب

جميع أجهزة
الفيزياء

معمل االتصاالت

 60م.م

 30طالب

جميع أجهزة
األتصاالت

معمل األساسيات

 60م.م

 30طالب

جميع أجهزة
الكهرباء
وااللكترونيات

توابع الصناعية

 60م.م

20

جميع أجهزة توابع
االتصاالت

هوائيات

 48م.م

20

جميع أجهزة
الهوائيات

اتصاالت موجية

 48م.م

20

جميع أجهزة
االتصاالت الموجية

الهاتف النقال

 48م.م

20

جميع أجهزة
الهاتف النقال

االتصاالت الضوئية

 48م.م

20

جميع أجهزة
االتصاالت
الضوئية

معمل المتحكمات
الدقيقة

48م.م

20

جميع أجهزة
المتحكمات الدقيقة
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املكتية أبكادميية العلوم اهلندسية والطبية
مكتبة

المساحة

السعة

الكلية

 216م.م

200

اجمالي الكتب

عدد الكتب
ثقافية

م اساسية

تخصص

عربى

انجليزى

205

275

908

-

-

املكتية االلكرتونية أبكادميية العلوم اهلندسية والطبية
المكتبة

مركزية

المساحة

السعة  /طالب

عدد االجهزة

نوع الجهاز

100

25

25

بانتيوم 4

45

1388
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القبـو والتسجيـل ابالكـادمييـة
مما ال شك فيه إن التسجيل هو اللبنه األوظ لقبو الطالب ابالكادمييمه وه ضرورة توفر شرو القبو اليت اختطتها و ارة التعليم العاظ
والبح العلم لذا وجب توفر النجاح يف الشهاده الثانويه املساق العلم أو مايعادهلا وتكون االفضليه للحاصلني عل نسب عالية.
يقوم املسجل بتنايذ هذه الشرو وقبو الطالب يف كل برانمج حسب العدد املخطط من الو ارة.كما أنه يقوم أبستخراج البطاقات اجلامعيه
الؤلئك الذين اكملوا إجراءات التسجيل وسداد الرسوم املقررة.
بناء عل نتائج االمتحاانت كما توجد ابالكادمييه فرص لتجسري طالب
كما أن املسجل يقوم ابعداد كشوفات الطالب يف املراحل املختلاه ً
الدبلوم ويرغبون يف مواصلة تعليمهم اجلامع وذلك بعد موافقة إدارة التعليم االهل واالجنيب عل ذلك كتابةً.

شروط القبول :
تتلخص شرو القبو للربامج يف االيت-:
✓ اسيااء شرو القبو اليت حيددها اجمللس القوم للتعليم العاظ .
✓ اسيااء الشرو اليت يقرها اجمللس اهلندس السوداين .

✓ النجاح يف املواد االساسية (الرايضيات االولية – اللغة العربية – اللغة االجنلياية – الرتبية األساسية) تضاف اليها ثالث مواد من
املواد املؤهلة للقبو

.
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برنامج بكالريوس الهندسة االلكترونية و الحاسوب
أهداف البرنامج-:
 .1استخدام وتطبيق معارف يف خمتلف العلوم الرايضية واالساسية واهلندسية.
 .2تصميم وإجراء التجارب وحتليل وتاسري البياانت.

 .3تصميم نلام أو جاء منه أو وضع خطة طريق للوصو إىل األهداف املنشودة.
 .4العمل ضمن فرق متعددة التخصصات.
 .5حتديد وتشكيل وحل املسائل اهلندسية.
 .6فهم املسؤوليات املهنية واألخالقية.
 .7االتصا بكااءة ابستخدام لغتني.

 .8احلصو على املعلومات العامة الال مة لاهم أتثري احللو اهلندسية على الصعيد اجملتمع والعامل .
 .9الوع ابحلاجة إىل التعليم واالخنرا فيه مدى احلياة.
 .10اكتساب معلومات يف القضااي املعاصرة.

 .11استخدام التقنيات واملهارات واألدوات اهلندسية املتطورة الال مة ملمارسة مهنة اهلندسة.
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برنامج بكالريوس هندسة االتصاالت

أهداف برنامج هندسة االتصاالت
 .1ختريج كوادر مؤهلة أكادمييا يف جما هندسة االتصاالت

 .2تقدمي منهج اكادميى وعلمى وفق املقاييس العاملية لضمان املواكبة والكااءة.

 .3فتح أفاق واسعة للدراسات والبحوث العلمية يف جماالت هندسة االتصاالت والعلوم املرتبطة هبا.
 .4مواكبة التطور السريع واملاهل ىف جماالت االتصاالت.
 .5االملام ابملااهيم النلرية االساسية هلندسة االتصاالت.

 .6تطبيق األساس النلري يف ممارسة التصميم واكتساب مهارات التعلم املستمر.

 .7املقدرة على االسهام بااعلية ىف القيام ابلعمل ضمن فرق متعددة التخصصات وبروح الاريق.
 .8إههار املقدرة للحصو على املعلومات وتاسري البياانت لغرض التقومي والصميم اهلندس .
 .9املقدرة على فهم املسائل اهلندسية املتداخلة واملركبة.

 .10إههار املقدرة على التواصل واستخدام مهارات العرض :املكتوب ،املرئى والشاه .

 .11املعرفة أبساسيات ممارسة اهلندسة من النواحى التخطيطية و املهنية واالقتصادية واالجتماعية واألخالقية.
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برنامج بكالريوس هندسة التحكم

اهداف برنامج هندسة التحكم-:
()1

إتقان معارف اهلندسة الضرورية واكتساب الوع املهين.

()3

القدرة على استخدام املعارف النلرية يف حل املشاكل التطبيقية.

()2
()4
()5
()6
()7
()8
()9

تاويد الطالب أبساسيات املعرفة يف اجملاالت العلمية واالجتماعية واهلندسية.
القدرة على التعلم املستمر طيلة مسريام املهنية

القدرة على متابعة دراساام العليا
القيام ابلبح العلم

استخدام األساليب احلديثة يف عملية التدريس لتنمية القدرات العلمية والبحثية لدى الطالب.

الكادر األكادمي املؤهل والذي يضم خنبة من األكادمييني املختصني يف جماالت هندسة التحكم

املختربات العلمية املتخصصة والوسائل التقنية احلديثة.

()10

البيئة العلمية اليت تلكها االكادميية والعمل على ربط الطالب ابلبيئة العاملية بشكل عام وابجملتمع العريب واحملل

()11

التعاون املشرتك مع جامعات حملية وأجنبية يف اجملا البحث املميا.

بشكل خاص.
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برانمج هندسة القدرة
أهداف برنامج هندسة القدرة-:
( )1تطوير القوى البشرية يف جما االختصاص

( )2تقدمي تعليم علم عاظ متميا للطلبة امللتحقني ابلربانمج ليكسبهم مبادئ املعرفة والاهم والتاكري العلم املنلم
( )3كسب املهارات العملية والتخصصية الال مة يف عملهم املهين املستقبل
( )4يركا الربانمج على تنمية شخصية ا ريج االجتماعية والقيادية،

( )5إكساب الطالب املهارات العامة الال مة للتواصل املستقبل مع اجملتمع يف العمل
( )6الرتكا على ختريج جمموعة من الطالب والطالبات تليب احلاجات اجملتمعية

( )7توفر هلؤالء ا رجيني فرصاً جيدةً للعمل ،أو إكما دراساام العليا ،للمسامهة يف التنمية العلمية العاملية
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برنامج العمارة والتخطيط

أهداف البرنامج -:
( )1ادف خطة التدريس إظ أتهيل الطالب ليصبح مهندساً معمارايً مقتدراً ميكنه ممارسة املهنة بكااءة تصميمية عالية أخذاً يف األعتبار
مجيع النواح التقنية واالقتصادية والبيئية واالجتماعية ابألضافة إظ أضااء النواح اجلمالية يف بيئة حضرية معاصرة .

( )2وادف أيضاً إظ كني الطالب من األستعانة ابلتقنيات احلديثة كاحلاسوب وشبكات املعلومات وتقنيات مجيع املعلومات وحتليلها .

( )3وادف كذلك إظ تاويد الطالب ابلعلوم واملعارف اليت تعمد أظ اتهيل قيم وثقافة جمتمعة املستمدة من تراثه العريب األسالم الااخر .
( )4لتحقيق ذلك ستعتمد ا طة عل -:

( )5سري مواهب ومقدرات الطالب الانية أوالً والعمل عل صقلها وتطويرها مث توجيهها حنو ا لق واالبداع املعماري .
( )6مع الرتكيا عل أتهيله علمياً ( نلرايً وعملياً) و كينه من تطبيق كل ذلك ليصبح مصمماً معمارايً مقتدراً .

( )7عليه سرتكا ا طة عل تدريس الانون املعمارية والتشكيلية واترخيها وتطور مدارسها املختلاة يف الاصو الدراسية األوظ مث تنتقل
لتدريب الطالب عل التطبيق العمل ملا أستوعبه من دراسته النلرية يف الاصو املتوسطة لتتواصل مع تنمية مقدراته التصميمية

واستخدامه للوسائل التقنية املتطورة طوا فرتة دراسته حيت خترجة.
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