بسم هللا الرحمن الرحيم
املجلس الهندس ي السوداني
اللجنة ألاكاديمية
استمارة
طلب تقويم

البيانات واملستندات والالتزامات املطلوبة
---------------ً
أوال  :طلب تقويم مختوم بخاتم الجامعة أو الكلية من الجهة صاحبة املسؤولية ألاولى لتقويم البرنامج والاعتراف
بالخريجين فيه
ً
ثانيا  :تسديد قيمة الرسوم املقررة إلدارة املجلس الهندس ي.
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بسم هللا الرحمن الرحيم
املجلس الهندس ي السوداني
استمارة طلب تقويم
 )1الجهة مقدمة الطلب:
ينوب عنها:
 )2العنوان البريدي :
ص .ب: .
الرمز البريدي :
املدينة :
الدولة :
هاتف :
فاكس :
البريد ألالكتروني ( : ) E-mail
موقع الجامعة على شبكة الانترنت ) :( web site
 )3تاريخ تأسيس الجامعة أو الكلية :
يوم  ....شهر  ...........سنة ............
 )4نوع الجامعة أو الكلية:
حكومية

خاصة

 )5تتكون إدارة املؤسسة حسب أمر التأسيس أو القانون من ( :يرفق قانون الجامعة أو أمر التأسيس )
مجلس جامعة أم مجلس أمناء
أ-
مجلس أساتذة
ب-
مجلس أدارة كلية
ج-
مجلس قسام
د-
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 )6املجالس التي يمر عبرها إجازة النتيجة___________ :
 )7اسم البرنامج قيد الاعتراف________ :
 )8املراجعة والتقويم:
تاريخ آخر مراجعة داخلية شاملة للبرنامج ولوائحه_______ :
تاريخ آخر تقويم من املجلس الهندس ي (إن وجد)_______ :
 )9الشهادة العلمية التي تمنح ملن أكمل البرنامج:
بكالوريوس
دبلوم تقني
( )11أ) فترة تنفيذ دراسة البرنامج __ :سنة؛ ___ فصل دراس ي.
(ب) عدد الساعات املعتمدة_____ :
(ج) عدد ساعات الاتصال_____ :
( )11أ) محتوات البرنامج من املقررات حسب تصنيفها في الئحة الاعتراف:
املجموعة
العلوم
()1
والرياضيات

أسماء املقررات

الساعات املعنمدة

ساعات الاتصال

ألاساسية

( )2العلوم الهندسية
( )3الهندسة
والتصميم.
( )4العلوم
وإلانسانية.
مجموع الساعات
النسبة املئوية

التطبيقية
الاجتماعية

الفئة (% = )1

الفئة (% = )2
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الفئة (% = )3

الفئة (% = )4

 )12البرامج ألاخري التي تنفذها املؤسسة:
اسم البرنامج

نوع
الشهادة

تاريخ
إلانشاء

عدد سنين
الدراسة

 )13أسماء املمتحنين الخارجيين للسنتين ألاخيرتين:
ترفق تقارير املمتحنين الخرجيين.

 )14إدارة الكلية
أسم عميد الكلية. ________________________ :
الرتبة العلمية ____________ :؛ نالها منذ العام ____ .
املؤهل العلمي ألاخير _________ :؛ في العام____:؛ في تخصص. __________ :
إلانجازات إلادارية التي تمت في عهده. _______________________________ :
 )15أسم رئيس القسم أو منسق البرنامج. _______________________ :
الرتبة العلمية ____________ :؛ نالها منذ العام. _____ :
ملؤهل العلمي ألاخير_______ :؛ في تخصص_______ :؛ من جامعة. _________ :
إلانجازات ألاكاديمية التي تمت في عهده. _______________________________ :
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نظام الدراسة

 )16هيئة التدريس املشاركة مباشرة في تنفيذ البرنامج:
(أ) املفرغين العاملين باملؤسسة:
الرقم
املؤهل
الرتبة
إلاسم
املتسلسل
العلمي
الجامعية
ألاخير
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التخصص
الدقيق

سنة الحصول على املؤهل
العلمي

(ب) غير املفرغين:
الع ــدد

املرتبة العلمية
استاذ
أستاذ مشارك
أستاذ مساعد
محاضر
العدد الكلي

 )17ألاطر املساعدة املشاركة مباشرة في تنفيذ البرنامج:
(أ) املفرغين:
الع ــدد

الفئ ــة
مساعدو تدريس
مدرسون
تقنيون
عمال
العدد الكلي
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 )18البنية التحتية:
(أ) بيان بالقاعات الدراسية واملراسم
إلاسم (إن وجد)
الرقم
املتسلسل

السعة املساحة عدد الساعات ألاسبوعية
في خدمة البرنامج
الطالبية
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مالحظات

(ب) بيان باملختبرات معامل الحاسوب والورش
إلاسم املختبر أو السعة املساحة
الرقم
املتسلسل املعمل أو الورشة الطالبية
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التجهيزات

(ج) املكتبة
بيان

مالحظات

مساحتها
عدد البرامج التي تخدمه
عدد الطالب
عدد محتوياتها من الكتب
عدد محتوياتها من الكتب التي تخص البرنامج
عدد عنوين الكتب التي تخص البرنامج
مص دددر محتوي ددات املكتب ددة إلالكتروني ددة مد ددن الكتد ددب
التي تخص البرنامج (إن وجدت)
عدد حواسيب املكتبة إلالتترونية (إن وجدت)

العدد

(د) الرافق ألاخرى
املساحة

مكاتب إدارية
مكاتب هيئة التدريس
مطاعم
حمامات
ساحات
مصلى
مالعب
استراحات طالبات
أخرى
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مالحظات

 )19القبول
(أ) شروط القبول___________________________________________ :
_____________________________________________
(ب) م دددى النس ددب املئوي ددة للش ددهادات اليانوي ددة الت ددي حص ددل عل ه ددا خرج ددوا الدفع ددة ألاخي ددرة ف ددي البرن ددامج :م ددن
__________ %ألى __________ .%
(ج) هل تقوم الكلية بإجراء مقابالت للمرشحين للقبول للتأكد من استعدادهم الفطري؟

 )21إحصائية الطالب
(أ) عدد الطالب املسجلين في البرنامج:
املستوى املستوى املستوى املستوى
العام
ألاول
اليالث الرابع
الياني
الدراس ي

(ب) الخريجون للسنوات قيد النظر:
السنة الدراسية
تسلسل

املستوى
الخامس

املجموع

العدد

 )21الدراسات العليا والبحث العلمي
تعديد برامج الدراسات العليا التي تنفذها الكلية.
أ.
ب .تعديد أساتذة البرنامج الذين يشاركون في التدريس في برامج الدراسات العليا داخل أو خارج الكلية.
ج .تعديد أساتذة البرنامج الدذين يشداركون فدي إلاشدراف علدى رسدائل بحييدة فدي بدرامج الدراسدات العليدا داخدل
أو خارج الكلية.
د .تعديد ألاوراق العلمية املنشورة ألعضاء هيئة التدريس املشاركين في البرنانج.
ه .تعديد الجامعات التي التحق بها الطالب من خريجي البرنامج إلكمال الدراسات عليا.
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و.
ز.
ح.

تعديد الندوات العلمية والحلقات الدراسية التي أقامتها الكلية.
تعديد ألاساتذة املشاركين في خدمة املجتمع ونوع املشاركة.
تعديد مشاركة ألاساتذتها في املؤتمرات العلمية املحلية وإلاقليمية والعاملية والكتابة في الدوريات
املعترف خالل السنتين املاضيتين.

 )22املرفقات:
أ .قانون الجامعة أو أمر تأسيس الكلية أو ألاكاديمية.
ب .ارفاق الخطة الدراسية لتنفيذ البرنامج على املدى املذكور.
ج .ارفاق بيانات بما يفيد اداء التدريب ألاساس ي و التدريب على رأس العمل.
د .إرف دداق الل ددوائح ألاكاديمي ددة الخاص ددة بق ددويم أداء الط ددالب خ ددالل دراس ددتهم للبرن ددامج إل ددى بل ددو مرحل ددة م ددنح
الدرجة العلمية.
ه .ارفاق عينة شاملة من مشاريع التخرج.
و .ارفاق عينة من اسئلة الامتحانات.
ز .ارفاق عينة شاملة من كراسات أجوبة الامتحانات.
ح .تقارير املمتحنين الخارجيين.
ط .التمارين املنزلية.
املسؤول الذي عبأ الاستمارة
الاسم :
الوظيفة :
التوقيع :
التاريخ :
العنوان البريدي :
الهاتف :
الفاكس :
العنوان الالكتروني :

E-mail:
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