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املجلس الهندس ي
أسس ومعايير الاعتراف ببرامج البكالوريوس في الهندسة والعمارة
ا
أوال :مقدمة
تص نننن مهن ننة الهندس ننة ي ننمن امله ننن الع نني ي ننتم ننا ت بي ن املعر ننة امل س ننبة م ننن
دراسننة الريايننيال والعلننوة ال بيعيننة والت بيقيننة واملمبننرة املهنيننة واملمارسننة العمليننة فنني
استخداة املواد والقدرال ال بيعية ب ريقة مرشدة ومأمونة من أجل خدمة البشرية.
وين ننتم اا سن نناك املعر ن ننة املن ننواورة فن نني الرياين ننيال والعلن ننوة ال بيعين ننة والت بيقين ننة
بالدراسة املنهجية و برامج جامعية في مجاالل الهندسة املختلفة.
ويعرف البرنامج الهندس ي املجامعي بمباشرة الدراسة و منهج وخ ة دراسية من
منظومة مقررال علمية و لوائح أكاديمية تؤدي لنيل قدر معقول من املعر ة العي
تقود لدرجة جامعية في مجال من مجاالل الهندسة املتعارف عل ا وتؤهل للبدء في
ممارسة املهنة.
ويقود البرنامج إلى ترسيخ القدرال واملعارف ألاساسية لت بي و مزاولة مهنة
الهندسة بما يتف وأهداف التعليم املجامعي بمفهومه الشامل وأسلوبه املحديث.
ا
ثانيا :السل ال
 .1ورد فنني البننند (ج) مننن املننادة ( )6مننن قننانون املجلننس الهندس ن ي لسنننة  ،1991تح ن
ه
عنننوان س ننل ال املجل ننس واختصاي نناته ،م ننا ي نني :التأا نند م ننن أن املن ننا ج ومس ننتو
التأهي ن ننل والت ن نندريل ف ن نني كلي ن ننال الهندس ن ننة وكلي ن ننال ت نولوجي ن ننا الهندس ن ننة واملعاه ن نند
الهندسننية والتقنيننة والفنيننة تفننى باملسننتو امل لننوك وللننس للحفننا ع ننى مسننتو
علمى ر يع للمهندسيين والتقنيين و الفنيين .
 .2امن ننا ورد فن نني املن ننادة ( )11من ننن نفن ننس القن ننانون ،تح ن ن عنن ننوان الاعت ن نراف بالن نندرجال
العلمينة واملهنينة ،منا ي ني :يجنل ع نى الكلينال واملعاهند الهندسنية والتقنينة والفنيننة
العنني تننود أن فعتننرف ج ننا املجلننس أن تقنندة للمجلننس املقننررال والشننرو العنني ينننال
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بموجب ن ننا ال لب ن ننة امل ن ننؤهيل الع ن نني تمنحه ن ننا أو أي ع ن ننديل ن ننا وقائم ن ننة با س ن نناتوة
ومؤهيت م العلمية وقائمة باملمتحنين املمارجيين ع ى أن تقدة تلنس الوثنائ بعندد
النسخ العي ي لب ا املجلس.
ا
ثالثا :ألاهداف
من أهداف املجلس الهندس ي املتعلقة باالعتراف ببرامج التعليم الهندس ي ما ي ي:
 .1زي ننادة ق نندرال ممارسن ن ي امله ننن الهندس ننية م ننن خ ننيل وي ننع مع ننايير مرجعي ننة
للتعليم الهندس ي.
 .2تنظ ن ننيم أس ن ننس الاعت ن ننراف ب ن ننالبرامج الهندس ن ننية لني ن ننل ال ن نندرجال املجامعي ن ننة
والقي نناة بت بيقه ننا ،ومس نناعدة املؤسس ننال العلمي ننة ف نني التخ نني الس ننليم
لتلس البرامج.
ا
رابعا :ألاغراض
من أهم أغراض الاعتراف بالبرامج الهندسية ما ي ي:
 .1املساعدة في ت وير وسائل التأهيل الهندس ي في البيد وترقيت ا بالقدر
الوي يلبي حاجة املجتمع ،من خيل توييال ملجان الاعتراف.
 .2يمان تلبية برامج درجة البكالوريوس في مجاالل الهندسة والعمارة،
للحد ألادنى من مت لبال ممارسة هاتين املهنتين.
 .1مساعدة كليال الهندسة والعمارة في مؤسسال التعليم العالي ،إلجراء
التقويم الوا ى دائ ا وللس بغرض تخ ي وت وير برامجها و معايير
علمية عاملية ،وقد ييغ هوه اليئحة ب ريقة ساعد في تأدية هوا
الغرض.
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ا
خامسا :ألاسنس
َ
ُيق ه ِّو ْة املجلس الهندس ي كل برنامج هندس ي بغرض الاعتراف به.
ا
ي ن نندف التقن ننويم ليعتن ننراف بالبرنن ننامج ولن ننفس باللن ننرورة أن ي ن ننون اعترا ن ننا بالكلين ننة أو
القسننم أو الدرجننة ،وللننس إلمكانيننة وجننود بننرامج لال قنندرال متفاوتننة فنني نفننس املؤسسننة
التعليمية.
يرت ننز التقننويم ع ننى كننل مننن جوانننل البرنننامج التاليننة :املنننهج الدراس ن ي وةدارة وهي ننة
الت نندريس ومس ننتو ال ننيك واملم ننريجين والبني ننة التحتي ننة املدعوم ننة بمعين ننال الت نندريس
والدراسال العليا والبحث العلمى وللس ع ى يوء ألاسس آلاتية- :

 1املنهج الدراس ي:
1- 1
2- 1
1- 1

4- 1
5- 1
6- 1

ا
أن يحمننل البرنننامج اسننما فنني مجننال مننن مجنناالل الهندسننة أو العمننارة وأن يقننود
لنيل درجة بكالوريوس العلوة أو البكالوريوس التقني.
ا
أن ي ن ننون املن نننهج مواابن ننا للعصن ننر فن نني مسن ننتو منن ننا ج الهندسن ننة أو العمن ننارة فن نني
ا
مؤسسال التعليم العالي املعترف ج ا عامليا.
أن يقوة البرنامج ع ى منهج متكامل ،يقود لبناء وت وير قندرال إبداعينة وثيقنة
ا
الص ننلة بجانن ننل من ننن جوانن ننل العمن ننل الهندسن ن ي وي ن ننون للن ننس مبني ننا ع ننى خ ننة
متكاملن ننة توسن ننة سلسن ننل دراسن ننة مقرراتن ننه ،م ن ننحوبة بلن ننوائح أكاديمين ننة تبن ننين
ايفية تنفيوه وايفية تقويم أداء ال الل لنيل الدرجة املجامعية.
أن ال تقل ترة دراسة البرنامج عن خمس سنوال.
أن ي ون محتو املنهج الدراس ي من  111الي  211سناعة معتمندة وأن ال تقنل
ساعال الاتصال عن  4111ساعة.
يجل أن غ ى البرامج الهندسية املجوانل التالية:
العلوة ألاساسية والرياييال ويقصد ج ا ع ى سبيل املثال الفيزياء وال يمياء
والرياييال ولغال البرمجة وأن تتلمن الرياييال املعادالل
التفايلية واملحسبان التفاي ي والتكام ي مما يم ن ترجمته في
مقررال من أمثال املحسبان واملجبر املم ى والهندسة الويفية
واملعادالل التفايلية وال رائ العددية والاحتماالل وةحصاء
واملتغيرال العقدية وغيرها.
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العلننوة الهندسننية ويقصنند ج ننا املقننررال العنني تنبننني ع ننى خلفيننة أساسننية متفنننة
فنني الريايننيال والعلننوة البحتننة ول م ننا تمتنند ل شننمل بع ن املجوانننل
الت بيقيننة ةبداعيننة .ومثننال للننس ميكانيكننا الهندسننة وميكانيكننا املننواد
وال ن ننديناميكا املحراري ن ننة وانتق ن ننال املح ن ننرارة وانتق ن ننال ال تل ن ننة وميكانيك ن ننا
املوائ ن ننع وال ن نندوائر ال هربائي ن ننة واملج ن نناالل ال هرومغنا فس ن ننية ونظري ن ننة
ال ن ن ن ن ننتح م ونظري ن ن ن ن ننة الاتص ن ن ن ن نناالل والقياس ن ن ن ن ننال وأس ن ن ن ن ننس التحوي ن ن ن ن ننل
ال هروميكانيكى ونظرية ةنشاءال وع ى للس يتم القياس.
الهندس ننة الت بيقي ننة والتص ننميم .وه نني املق ننررال الع نني تتعلن ن بتص ننميم ال نننظم
الهندس ن ننية أو دراس ن ننة خصائص ن ننها .غ ن ننى ه ن ننوه املق ن ننررال املواي ن ننيع
املتعلق ن ننة بتراي ن ننل وتحلي ن ننل وإنش ن نناء واختب ن ننار وتق ن ننويم أداء ال ن نننظم أو
العمليننال الهندسننية .وأمثننال للننس مقننررال الرسننم الهندسن ي وأعمننال
الننورا والننري وال ننر واملجسننور واملنش نالال املائيننة ونظننم الاتصنناالل
ونظن ن ننم الن ن ننتح م ونظن ن ننم التحرين ن ننس واملعاملجن ن ننال الدقيقن ن ننة ومعمارين ن ننة
املحاس ن ننوك والنموج ن ننة واملحاك ن نناة وميكانيك ن ننا آلاالل وميكانيك ن ننا الترب ن ننة
وميكانيك ننا ال ننائرال ووق ننود ومزلق ننال وعملي ننال التص نننيع وعملي ننال
انتقننال املننادة وأجهننزة انتقننال املحننرارة وكننل مقننررال التصننميم ،وع ننى
للس يتم القياس.
العلننوة الاجتماعيننة وةنسننانية .ويقصنند ج ننا املقننررال الدينيننة واللغننال وةدارة
والاقتص نناد والتج ننارة والدراسن ننال الاجتماعي ننة .وأن يراع ننى ف نني تص ننمم
هن ننوه املجموعن ننة الن ننرب الوثي ن ن بممارسن ننة مهنن ننة الهندسن ننة والعمن ننارة
وأهداف التعليم العالي.
 7- 1أن ش ننتمل ب ننرامج بك ننالوريوس العل ننوة ف نني الهندس ننة ع ننى الرياي ننيال والعل ننوة
البحتة بنسبة منن  %25إلنى  %11والعلنوة الهندسنية بنسنبة منن  %25إلنى %15
والعلننوة الت بيقيننة بنسننبة مننن  %25إلننى  %15والعلننوة الاجتماعيننة وةنسننانية
بنسبة من  %11إلى .%15
 1- 1أن ش ننتمل ب ننرامج البك ننالوريوس التقن نني ف نني الهندس ننة ع ننى الرياي ننيال والعل ننوة
البحتة بنسبة منن  %21إلنى  %25والعلنوة الهندسنية بنسنبة منن  %25إلنى %11
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والعلننوة الت بيقيننة بنسننبة مننن  %15إلننى  %45والعلننوة الاجتماعيننة وةنسننانية
بنسبة من  %11إلى .%15
 9- 1أن تتلمن برامج العمارة املجوانل التالية:
من  %15إلى  %21للعلوة ألاساسية والرياييال ويقصد ج ا ع ى سبيل املثال
الفيزياء :و شمل اللوء وأنواعه ،املحرارة في البف ة الداخلية،
ا
الصول وانتقاله وعيقة للس بالبف ة الداخلية؛ و شمل أيلا
ألاسس ال هربية ،والرياييال الت بيقية والهندسة الويفية
والت بيقال الهندسية للتفايل والتكامل وةحصاء والبرمجة
ومعاملجة البيانال.
من  %21إلى  %25العلوة الهندسية ويقصد ج ا املقررال العي لها أسنس متفننة
فنني الريايننيال والعلننوة البحتننة ول م ننا تمتنند ل شننمل بع ن املجوانننل
الت بيقيننة ةبداعيننة .ومننن للننس علننم املننواد وميكانيكننا املننواد وانتقننال
املحننرارة ونظريننة الننتح م ونظريننة الاتصنناالل ونظريننة ةنشنناءال وع ننى
للس يتم القياس.
م ننن  %41إل ننى  %51للعم ننارة الت بيقي ننة والتص ننميم .وه نني املق ننررال الع نني تتعلن ن
بالتص ن ن ننميم املعمن ن ن نناري ودراسن ن ن ننة خصائصن ن ن ننه .ومن ن ن ننن للن ن ن ننس املسن ن ن نناحة
والقياس ن ن ن ننال والرس ن ن ن ننم املعم ن ن ن نناري وة ه ن ن ن ننار وميكانيك ن ن ن ننا ةنش ن ن ن نناءال
والتصميم ةنشائى وتقنية ال شفيد ومنواد البنناء ومقومنال تصنميم
البف ة والتخ ي وةسكان و نظريال و تاريخ العمارة.
 %15ح نند أدن ننى للعل ننوة الاجتماعي ننة وةنس ننانية .ويقص نند ج ننا املق ننررال الديني ننة
واللغ ن ن ننال وإدارة املش ن ن نناريع واملمارسن ن ن ننة املهني ن ن ننة واملع ن ن ننايير القياسن ن ن ننية
وحس نناك ال مي ننال والوث ننائ التص ننميمية .وأن يراع ننى ف نني تص ننمم ه ننوه
املجموعة الارتبا بممارسة مهنة العمارة وأهداف التعليم العالي.
 11- 1أن تتلننمن املم ننة الدراسننية املقننررال الاختياريننة املمايننة بكننل تخص ن مننن
التخصصال الدقيقة العي يتلمم ا البرنامج.
ا
 11- 1أن ي ننون البرن ننامج متل ننمنا ملش ننروا بحب نني يق ننوة ب نفي ننوه ال ننيك ف نني الس نننة
الدراسننية الم ائيننة تحن إشننراف اسننتال مؤهننل فنني مجننال مننن مجنناالل التصننميم
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أو التخ نني أو التحلي ننل لل نننظم الهندس ننية ،يتع ننرف ال ال ننل م ننن خيل ننه ع ننى
مصننادر املعلومننال وايفيننة املحصننول عل ننا واسننتخدامها فنني إنجنناز عملننه واتابننة
تقرير علمى يوسة خ وال بحثه وما تويل إليه من نتائج.
 12- 1أن ي ن ننون الت ن نندريل املعم ن نني ج ن ن ا
نزء ال يتج ن ننزأ م ن ننن امل ن نننهج الدراسن ن ن ي وأن ت ن ننون
محتوياته متلمنة للعناير النظرية والت بيقينة فني البرننامج وأن ت نون بالقندر
امل لوك الوي يؤهل كل الل للقياة بالعمل التجريبي في مجال تخصصه.
ا
 11- 1أن ت ن ننون الب ن ننرامج الهندس ن ننية واملعماري ن ننة م ن ننحوبة بم ن نننهج مرس ن ننوة للت ن نندريل
العم نني داخننل وخننارج الكليننة فنني الوحنندال الهندسننية وأمنناان العمننل الهندس ن ي
أثنناء الدراسننة وفننى الع ننيل الدراسننية ملنندة  611سنناعة اتصننال ع ننى أن فشننرف
ع ى للس أساتوة أو مهندسون مؤهلون وي ون تنظيمه ع ى النحو التالي:
مدة التدريل
نن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننوا
وق التدريل
التدريل
 6أسن ننابيع بواقن ننع  5سن نناعال فن نني
املستو أساس ي
بعد
الدراس ي ألاول
اليوة ،أي منا فعنادل  151سناعة
اتصال
 6أسن ننابيع بواقن ننع  5سن نناعال فن نني
املستو تخصص ي
بعد
اليوة ،أي منا فعنادل  151سناعة
الدراس ي الثانى
اتصال
 1أسن ننابيع بواقن ننع  5سن نناعال فن نني
املستو تخصص ي
بعد
اليوة ،أي منا فعنادل  211سناعة
الدراس ي الثالث
اتصال
 4أسن ننابيع بواقن ننع  5سن نناعال فن نني
املستو تخصص ي
بعد
اليوة ،أي منا فعنادل  111سناعة
الدراس ي الرابع
اتصال
 14- 1أن تنتم الاسننتعانة بناملمتحنين املمننارجيين وألاسنناتوة الزائنرين ،مننن لوي ال فنناءة
العلمية ،في مراجعة املنا ج وتقويم أداء ال يك.
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 .2شرو القبول:
أ.
ك.
ج.
د.
ه.

ا
أن ي ون ال الل حايي ع ى الشهادة السودانية أو ما فعادلها.
ا
أن ي ون ناجحا في سبع مواد.
أن ال يق ن ننل مس ن ننتو ال ال ن ننل ع ن ننن  %61ف ن نني ك ن ننل م ن ننن م ن ننواد الرياي ن ننيال
والفيزياء وال يمياء أو نجاح عاة في الشهادة بنسبة .%65
ا
أن ي ون ال الل ناجحا في اللغة ةنجليزية.
ا
ا
أن يظه ن ننر ال الن ن ننل اس ن ننتعدادا رين ن ننا ورغبن ن ننة حقيقي ن ننة المت ن ننان مهن ن ننة
الهندسة والعمارة.

 .1ةدارة وهي ة التدريس
 1- 1ةدارة:
ألاداء املتميز في أي مؤسسة عليمية يت لل وجود سبل اتصال سهلة بين أعلاء
ه
هي ة التدريس واملجهناز ةداري .إن للنس منن شنأنه أن فسناعد هي نة التندريس ع نى
القينناة بمهامهننا ع ننى الوجننه ألاامننل ويلننمن وجننود اهتمنناة متبننادل بننين ةداريننين
وألاكاديميين لت وير وترقية املؤسسة ويتم تحقي هوه الغاية بما ي ي:
أ .اختيننار إدارة مؤهلننة وبننناءة مننن عمينند الكليننة ورمسنناء ألاقسنناة ممننن لهننم
خبرة مهنية وافاءة علمية واهتماة بالتدريس والبحث.
ك .استق اك هي ة تدريس متميزة ودعمها ورعايت ا.
ج .استق اك يك ناج ين ورعاية ش ون م.
د .ت ي ة املناخ ألاكاديمى املناسل.
ه .إدارة املننوارد فنني مننا فعننود بننالنفع ع ننى البرنننامج وهي ننة التنندريس وال ننيك
والبف ة املجامعية.
و .العمن ننل ع ن ننى إيجن نناد الصن ننلة بن ننين املؤسسن ننة التعليمين ننة وبف ن ننة العمن ننل فن نني
املجال الهندس ي والصناعي واملعماري.
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 2- 1هي ة التدريس:
تمث ننل هي ننة الت نندريس القل ننل الن نناب لك ننل برن ننامج دراس ن ي ن نناجة ،ووج ننود عل ننو
ا
ا
هي ننة الت نندريس املؤه ننل واملقت نندر ،لو ال ننرم الواس ننحة ي ننو ر ج ننوا علمي ننا ويمث ننل
ا
ا
نمولجننا يبننا يحتننوي بننه ال ننيك .لننولس يجننل أن تتننو ر فنني علننو هي ننة التنندريس
املوايفال التالية:
أ .أن ت ون هي ة التدريس ع ى مستو علمى وثقافي ر ينع مواانل للتقندة
ا
العلمى واملنهي في العالم وأن ي ون كل علو ا حائزا ع ى ما ي ي:
 إجازة جامعية ( البكالوريوس ) بمستو متميز.
 دراسال و املجامعية  ،ماجستير  ،داتوراه… ،املخ.
 خبرة في التدريس املجامعي.
 تجربة مهنية.
 أبحننام منشننورة فنني دوريننال ومجننيل ومننؤتمرال محليننة وإقليميننة
وعاملية.
ك .أن ال تقل نسبة ألاساتوة إلى ال لبة عن  1إلى .15
ا
ج .أن ال يقل عدد أعلاء هي ة التندريس املفنرغين تفرغنا كنامي للبرننامج فني
التخص الدقي عن ثيثة.
د .أن ي ن ننون العن ننلء التدريل ن ن ي للعلن ننو بالقن نندر الن ننوي يم نن ننه من ننن القين نناة
بوجباته ألاخر من أبحام وإدارة وممارسال مهنية.
ا
ا
ه .أن ي ننون بمقنندور علننو هي ننة التنندريس إرشنناد ال ننيك منهجيننا ومهنيننا،
وأن ي ننون ال ننوين يتول ننون أم ننر ةرش نناد املنه نني ع ننى دراي ننة كامل ننة بق ننانون
املجلس الهندس ي وأسس اعترا ه بالبرامج.

 .4تقويم ال يك واملمريجين:
مننن أهننم ألاسننس العنني يرت ننز عل ننا الاعتننراف بالبرنننامج نوعيننة ومسننتو ال ننيك
واملمريجين.
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 1- 4عن نندما ي ننتم اختي ننار ننيك بمس ننتويال ر يع ننة يزي نند مس ننتوي الاس ننتعداد ال ننوهني
للتلقن ننى يرتفن ننع معن نندل تحصن ننيلهم ومن ننن ثن ننم تتحق ن ن أهن ننداف البرنن ننامج بصن ننورة
أ لل .فشمل تقويم أداء ال يك ما ي ي:
 مستو الامتحانال والاختبارال.
 أداء الواجبال املنزلية.
 إعداد تقارير املعامل.
 أداء التدريل املنهي.
 تقارير املمتحنين املمارجيين.
 2- 4فعتبر سجل املمريجين الوين التحقوا للعمل في املهنة أو الوين وايلوا
ا
ا
للدراسال العليا في مؤسسال أكاديمية أخر عامي مهما من العوامل العي
ساعد في الاعتراف بالبرامج .ي لل من املؤسسة العي تتقدة ب لل الاعتراف
لبرامجها أن ت ون محتفظة بسجل متابعة ملمريج ا للسنوال الثيم ألاخيرة
ما أم ن للس.

 .5البنية التحتية

ا
 1- 5أن ي ون البرنامج مدعوما بما ي ناسل من قاعال محايرال و مراسم
ومكاتل وخدمال لل يك والعاملين ،ع ى أن ت ون القاعال مجهزة بوسائل
التدريس املحديثة( .مثل أجهزة ةسقا وأجهزة ةيلاح السمعية
والبصرية).
ا
 2- 5أن ي ون البرنامج مدعوما بم تبة عنى باملجوانل التقنية وغير التقنية
محتوية ع ى املراجع من اتل ودوريال وغيرها بمستو ي ناسل وحجم
البرنامج وعدد ال يك .وأن ي ون للم تبة سياسة واسحة في الاغتناء
والتجديد وأن ت ون محتويات ا و مستو خدمة البرنامج .وأن ت ون مزودة
بالوسائ املحديثة ملساعدة ال يك وهي ة التدريس مثل خدمال الفهرسة
باملحاسوك وامل تبة ةل ترونية وشب ة املعلومال وأن ت ون لها سياسة مرنة
في خدمة زوارها.
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 1- 5أن تتو ر معامل املحاسوك لل يك وهي ة التدريس بالقدر املناسل لل شجيع
ع ى استخدامها في مجال الت بيقال الهندسية واملعمارية مثل تحليل النظم
والاتصاالل واملحاكاة والتصميم والتصنيع وةنتاج واستحوال البيانال.
ا
ا
ويمثل الوق املتاح لل يك وهي ة التدريس ع ى املحاسوك عنصرا مهما من
عناير الاعتراف بالبرنامج.
 4- 5أن ت ون املختبرال مجهزة باملعدال ألاساسية العي تفى بأجراء كل التجارك
املويو ة في املقررال الدراسية وأن ساعد في أبحام الكلية و يك
الدراسال العليا.
 5- 5أن ت ون الورا مجهزة باملعدال ألاساسية لتدريل ال يك.

 .6البحوم والدراسال و املجامعية-:
وجود الدراسال و املجامعية والنشا البحبي فعلد من خبرة الكلية في
مجال الدراسال املجامعية ويع ى من قدرها .سمعة الكلية مرتب ة لقدر ما بمد
نشا ها البحبي ومشاراة أساتوت ا في املؤتمرال املحلية والعاملية .ولولس شجع
الكليال وتحث ع ى أن ي ون لها قدر معقول من البحوم والدراسال العليا مما يزيد
من رص الاعتراف ببرامجها .ومرآة للس ما ي ي:
 1- 6وجود البرامج و املجامعية بالكلية،
 2- 6قدرة معاملها ع ى دعم البحث العلمى،
 1- 6إقامت ا للندوال العلمية واملحلقال الدراسية،
 4- 6مشاراة أساتوت ا في املؤتمرال العلمية املحلية وةقليمية والعاملية وال تابة
في الدوريال املعترف ج ا.
ا
سادسا :معايير الاعتراف
 - 1املنهج الدراس ي
 1- 1املح ن ند ألادنن ننى ملجمن ننل سن نناعال الاتصن ننال ( )4111سن نناعة أو من ننا فعن ننادل (- 111
 )211ساعة معتمدة لبرامج الهندسة و العمارة.
 2- 1ال تخرج نسل م ونال البرنامج عن ما هو مقرر له في املجدول التالي:
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رياييال وعلوة
بحتة
علوة هندسية
أساسية
علوة ت بيقية
وتصميم
علوة إنسانية
1- 1
4- 1
5- 1
6- 1
7- 1
1- 1
9- 1
11- 1
 - 2شرو
1- 2
2- 2
1- 2

بكالوريوس العمارة

بكالوريوس علوة
هندسة
%11 - %25

بكالوريوس تقنية
هندسة
%25 - %21

%21 - %15

%15 - %25

%11 - %25

%25 - %21

%15 - %25

%45 - %15

%51 - %41

%15 - %11

%15 - %11

%15 - %12

ساعال العم ي والتدريل واملتابعة :ما فعادل ( )%15من الساعال املعتمدة.
ساعال التدريل خارج الكلية :ما فعادل ( )11ساعال معتمدة.
مشروا التخرج :ما فعادل ( )6ساعال معتمدة.
ي ون للمقررال ومفردات ا وين واسة.
ي ون ترتفل دراسة املقررال في املم ة الدراسية حسل سلسلها العم ي
وما تقتليه من م لوبال سابقة.
ي ون عدد الساعال املعتمدة الفص ي في املم ة الدراسية ما بين  16إلى 24
ساعة معتمدة.
ت ون املجداول الدراسية م ابقة للم ة الدراسية.
ا
ي ون املجدول الدراس ي متلمنا ملحلقال نقاا ومشاريع تخصصية.
القبول
ا
أن ي ون القبول مقصورا ع ى حملة الشهادة الثانوية – (علمى).
يفلل أن تلمن الرياييال ةيا ية في شرو القبول.
أن ال يقل متوس النسبة امل وية للقبول عن .%65
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 - 1ةدارة وهي ة التدريس
 1- 1تن ن ننو ر إدارة مؤهلن ن ننة لال خبن ن ننرة مهنين ن ننة وافن ن نناءة علمين ن ننة للكلين ن ننة وألاقسن ن نناة
والشعل.
 2- 1ي ننون العنندد ال نني لهي ننة التنندريس بمننا يننو ر واحنند مننن ألاعلنناء لكننل ()15
ا
البا.
ا
 1- 1تفننرا مننا ال يقننل عننن ( )1أعلنناء هي ننة تنندريس تفرغننا كننامي للبرنننامج فنني كننل
تخ من تخصصاته الدقيقة املتفرعة منه.
 4- 1أن ال ي ننون أداء عل ننو هي ننة الت نندريس خ ننارج مؤسس ننته خص ننما ع ننن أدائ ننه
ألاكاديمى أو البحبي أو ةداري.
ا
 5- 1تو ر أستال (برو فسور) واحد لكل ( )111البا.
ا
 6- 1تو ر أستال مشارك واحد لكل ( )65البا.
ا
 7- 1تو ر أستال مساعد واحد لكل ( )51ابا.
 1- 1ي ون عدد الفنيين بمعدل ني وميزة لكل معمل.
 9- 1القو العاملة املساعدة:
ا
أ – أمين كلية ومساعدا له.
ك  -أمين م تبة ومساعدين له.
ج – أمين مخزن ومساعدين له.
ا
د – محاسل ومساعدا له.
هن  -س رتارية لكل ةدارال.
و – واحد عامل لكل ( )15الل لألعمال العامة.
 - 4تقويم أداء ال يك
أن يتو ر بالكلية ما ي ي:
 1- 4الئحة لتنظيم سجيل ال يك في البرنامج وانسحاج م منه.
 2- 4الئحة للب إجراءال الامتحانال.
 1- 4الئحة أكاديمية لتقويم أداء ال يك وتدرجهم في الدراسة ومنحهم الدرجال
العلمية.
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4- 4
5- 4
6- 4
7- 4

تمارين ال يك وتقارير املعامل خيل الفترة الدراسية.
وقائع مجالس املمتحنين.
تقارير املمتحنين املمارجيين.
سجل متابعة للمرجين للسنوال الثيم ألاخيرة.

 - 5البنية التحتية
أ – وسائل ومعينال تدريس:
 1- 5قاعال الدراسة :تو ر مساحة ( )1.65متر مربع لكل الل من يك البرنامج.
 2- 5املراسم :تو ر مساحة ( )1.5متر مربع لكل الل من ال يك سعة املرسم مع
كامل التجهيزال.
 1- 5املعامل واملختبرال :تو ر مساحة ( ) 1.5متر مربع لكل الل من ال يك سعة
املعمل مع تو ر كامل التجهيزال.
 4- 5الورا :تو ر مساحة ( )1متر مربع لكل الل من سعة الورشة مع كامل
التجهيزال.
 5- 5امل تبة :تو ر مساحة وتجهيزال ت فى لنسبة ( %)21من مجموا يك
البرنامج ،بواقع ( )1.2متر مربع لكل مم م.
 6- 5ال تل واملراجع :تو ر ثيثة عناوين اتل تخصصية لال بعال حديثة
ومراجع دراسية لكل مقرر مع تو ر عدد معقول من النسخ.
 7- 5ال تل الثقا ية :تو ر عدد معقول من عناوين ونسخ اتل ثقا ية خارج
ن ا البرنامج.
 1- 5الدوريال :الاشتراك في دورية تخصصية واحدة ع ى ألاقل لكل تخص
دقي .
 9- 5الوسائل التقنية للتدريس :تو ر وسائل عرض وتجهيزال سمعية وبصرية
للتدريس.
 11- 5تجهيزال املحاسوك :تو ر جهاز حاسوك لكل ( )15الل باملعامل.
 11- 5تو ر برمجيال في التخصصال الهندسية العي يخدمها البرنامج.
 12- 5وسائ شب ة املعلومال :تو ر وسائل ع ى شب ة املعلومال بالكلية.
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ك – املمدمال:
 11- 5املبانى ةدارية :تو ر مساحة بمعدل ( )1.5متر مربع مقابل كل الل في
املؤسسة.
 14- 5مكاتل أعلاء هي ة التدريس :تو ر مساحة بمعدل ( )1.25متر مربع مقابل
كل الل ينتمى للمؤسسة.
 15- 5مقاين ألاساتوة وال يك :تو ر مساحة بمعدل ( )1.65متر مربع مقابل كل
الل ينتمى للمؤسسة.
 16- 5ميادين وممرال :تو ر مساحة بمعدل ( )5متر مربع مقابل كل الل.
 17- 5دورال :تو ر مساحة بمعدل دورة واحدة لكل ( )11يك.
 -6البحوم والدراسال و املجامعية
 1- 6ال تقل عدد ساعال تفرا علو هي ة التدريس عن ( )4ساعال في ألاسبوا.
 2- 6ال يقل عدد ألابحام املنشورة عن بحث واحد لكل علو في هي ة التدريس في
السنة.
 1- 6ال تقل مشاراة أعلاء هي ة التدريس في خدمة املجتمع عن ( )2ساعة في
ألاسبوا.
ا
سابعا :منح الاعتراف
يننتم تقننويم البنرامج املقدمننة ليعتننراف و ن ألاسننس واملعننايير الننواردة فنني هننوه اليئحننة
وإتب نناا ةج نراءال املر ق ننة ج ننا .وي نندف التق ننويم لت ننو ير املعلوم ننال اليزم ننة ملجه ننال اتخ ننال
القن ننرار عن ننن من نند تلبين ننة البن ننرامج للحن نند ألادنن ننى من ننن مت لبن ننال ممارسن ننة مهنن ننة الهندسن ننة
والعمارة.
مل نننح الاعت ننراف للبرن ننامج يج ننل أن يجي ننز املجل ننس الهندسن ن ي بدرج ننة مقبول ننة ا نني من ننن
املجوانل التالية من أسس الاعتراف اي ع ى حدة:
 .1املنهج الدراس ي.
 .2شرو القبول.
 .1هي ة التدريس.
 .4تقويم ال يك.
 .5البنية التحتية (القاعال و امل تبة و املعامل)
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ا
واما يجل أن ي ون املجلس راييا عن أداء املؤسسة للبرننامج املعتنرف بنه بن اناء ع نى
ما ورد أعيه ،في كل من املجوانل التالية:
 .1ةدارة.
 .2املمريجين.
 .1البنية التحتية (مرا وخدمال).
 .4البحوم والدراسال و املجامعية.
ثامنا :معايرة البرامج الهندسية
الئحة معايرة برامج بكالوريوس الشرف الهندسية
جميع برامج بكالريوس الهندسة { درجة الشرف } تتفق على ضرورة تغطية املفردات
التالية :
نظريات العلوم ألاساسية فى الرياضيات  ،تفاضل  ،تكامل  ،تحليل عددى  ،متغيرات
عقدية ،احتماالت  ،أساسيات إحصاء  ،اساسيات الفيزياء والكيمياء النظرية والتطبيقية
بدرجات متفاوتة حسب التخصص فى املقدرة على استخدام معدات التجارب املعملية
وتشغيلها والتحكم فيها واستخراج النتائج وتحليلها ومحاكاتها فى الحقل  ،إضافة إلى القدرة
على استخدام الحزم البرامجية فى مجال التخصص  ،كما يرد فيما يلى خصوصيات بعض
البرمج التى يلزم تغطيتها بعد استيفاء املتطلبات املشتركة أعاله :
الهندسة املدنية :
ً
ً
ً
ً
التأهيل ملمارسة الهندسة املدنية مهنيا وتخطيطيا واقتصاديا وأخالقيا  ،والقدرة على
استخدام املعدات والتقنيات الحديثة واملستحدثة فى تحليل وتصميم وإدارة مشاريع
الهندسة املدنية على مستوى إستيعاب طبيعة وخواص مواد التشييد ووضع املواصفات
الفنية للمواد ووسائل لتشييد ملشاريع البنى التحتية وألابراج البنائية والكبارى والسسور
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والطرق وأساسيات علم املساحة ألارضية وعلوم التربة وسلوكها إلانشائي وعلوم املياه
التمديد والصرف السطحى والصحى ودراسات املردود البيئي.
الهندسة امليكاني ية :
تأمين املقدرة على نمذجة وتحليل وتصميم النظم امليكانيكية وعناصرها والعمليات املرتبطة
بها والعمل بمهنية فى مجاالت ألانظمة امليكانيكية والحرارية وعمليات التصنيع وإلانتاج
والقدرة الحرارية .
الهندسة امليكانيكية والبرامج املشابهة:
تأمين املقدرة على نمذجة وتحليل وتصميم النظم امليكانيكية والزراعية وعناصرها
والعمليات املرتبطة بها والعمل بمهنية في مجاالت ألانظمة امليكانيكية والزراعية والحرارية
وعمليات التصنيع وإلانتاج امليكانيكي والزراعي.
تأمين الدراسة الوافية للمواد والسيراميك والزجاج واملعادن واملواد املركبة من حيث
التركيب والخواص واملعالسات وألاداء بغرض إلاختيار ألامثل للمواد ومعالسة مشاكل
التصميم وذلك بإستعمال الطرق التجريبية وإلاحصائية والحاسوبية املتناسقة مع أهداف
البرامج التعليمية
الهندسة ال هربائية واةل ترونية :
تأمين مقدرة معتبرة فى علوم الهندسة والحاسوب بالقدر الذى يمكن من تحليل وتصميم
ألادوات واملعدات وآلاليات والنظم الهندسية املركبة والبرمجيات التى تحتوى على برمجية
وعتادية متقدمة ،كما تتطلب دراسة الهندسة إلالكترونية وهندسة الحاسوب معرفة
متطورة فى مجال الرياضيات املتقطعة والطرائق العددية  ،أما البرامج الخاصة بالهندسة
إلاحيائية فتتطلب معرفة تخصصية فى مجال الفيزياء املوجهة نحو دراسة املواثع وامليكانيكا
إلاحيائية وكذلك على قدر من الكيمياء الحيوية .
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الهندسة ال يميائية واملحيوية والبتروايمائية واملجلود والبيس يس والنسيج والنف

:

في هذه التخصصات العمومية يلزم ألاخذ فى إلاعتبار والتحسب ملا يستجد من معارف فى
التكنولوجيا الحديثة فى مجال الهندسة الكيمائية وإلاحيائية املختلفة فى صناعات البترول
والبتروكيمائيات وتحلية املياه  ،مع التركيز على عنصر املحافظة على البيئة والطاقة وإنتاج
الصيدالنيات وانتاج ألاطعمة واملواد السديدة والتحوير الوراثى وحركية التفاعالت
الكيميائية وتصميم املفاعالت والعمليات املشتركة .ومعالسة املخلفات الصناعية وإدارة
واقتصاديات املصانع وتطبيق البرامج الحاسوبية السديدة واملتجددة.
الهندسة املعمارية والتخصصال املتفرعة مم ا :
أهداف هندسة العمارة ألاساسية هى توفير مستلزمات البيئة املبنية التى تؤمن تحسين
وترقية ورفاهية الحياة إلى الحد ألاعلى وفق إلامكانات املتاحة ،إضافة إلى املحتوى العلمى
الذى يتطلبه املستوى املعرفى ألاساس ى املطلوب لدراسة الهندسة عامة ،يطلب أن يغطى
املنهج دراسات البيئة املحلية و إلاقليمية والعاملية بغية تلبية واحتياجات وطموحات ألافراد
واملجموعات ومستخدمى املستوطنات البشرية عليه يلزم تأمين مواءمة مخرجات برامج
املعمار ملتطلبات وتحديات مهنية ذات صبغة إنسانية تستوعب املوروث املحلى إلاجتماعى
والثقافى والعقائدى.
عليه يلزم أن تغطى مفردات برامج العمارة مفردات أساسية فى توفير املعمارى الذى يقدم
خدمة متميزة للمجتمع  ،وتغطى هذه املفردات مجاالت تخطيط وتنظيم وتنسيق وتصميم
املفردات العمرانية (مبانى،ساحات ،ميادين عامة  -مع معرفة شاملة فى الفيزياء البيئية)
{ الحرارة والصوت والضوء} إضافة إلى علوم التشييد وعلم إلانشاءات وتحديد مواصفات
املواد وعمليات التشييد وألاشراف على التنفيذ وإدارة املواقع.
إعداد اللجنة ألاكاديمية
الدورة التاسعة 21112 – 2119ة برئاسة ة.ة .برو سيور يوسن حسن عبد الرحيم

2112/6/12ة
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أجيزت هذة الالئحة في إجتماع املجلس رقم(  )3بتاريخ 2172/1/71م برئاسة
م.م .د .حسن عمر عبدالرحمن رئيس املجلس وعضوية كل من :
 .1ة.ة.د ب ري مكى حمد

نائل رئفس املجلس

 .2ة.ة .نادية محمود عبدالرحمن الفكى

ألامين العاة املكلن
رئفس اللجنة ألاكاديمية

 .1ة.ة.ك يوسن حسن عبدالرحيم

رئفس اللجنة املهنية

 .4ة.ة .عوض ال ريم محمد احمد

رئفس ملجنة ال سجيل

 .5ة.ة.ك عمر يدي عثمان
 .6ة.ة.د محمد الامين محمد نور

رئفس ملجنة التو ي والتح يم

 .7ة.ة .منير يوسن املح يم

رئفس ملجنة ةعية وةتصال والعيقال

 .1ة.ة.د احمد ابراهيم احمد

عميد كلية الهندسة  -جامعة السودان
عميد كلية الهندسة  -جامعة جوبا

 .9ة.أ.د ابراهيم احمد محمد خالد

عميد كلية الهندسة -جامعة سنار

.11

ة.أ.د العباس عبداملحليم باب ر

.11

ة.د امين باب ر عبدالنبي

.12

ة.ة.ك الشيخ املجووك محمد ع ي

علو املجلس الهندس ي

.11

ة.ة.د ابراهيم حسن محمد الامين

علو املجلس الهندس ي

.14

ة.ة .نجاة عثمان منصور البارودي

علو املجلس الهندس ي

.15

ة .محمد احمد آدة الدخيري

علو املجلس الهندس ي

.16

تقني زميل مهندس حسل الرسول ابو القاسم

علو املجلس الهندس ي

.17

ة .سلمى محمود ع ي جقر

علو املجلس الهندس ي

عميد كلية الهندسة – جامعة النيلين
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