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البيئة الجبمعية : 

 الواقع واالستشراف
  

 0200 – 0202لكلٌة التربٌة للعام الجامعً 

 
 :الواقع واالستشــراف 0202/0200البيئــة الجامعيــــة 

 لرفــع الواقــع واقتــراح الحمــول )شير نوفمبر وديسمبر( 2أ
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 ( : البنيــة التحتيــة0جدول )

 

مقترحـات  الصيانةوضع  وصف الحــالـــة البنـــد
 الحمــول

 تكمفة تقديرية

ــــة
ربيـ

لتــــ
ة ا
ميــــ
كـ

 

 الكيــربــاء
 

 2التمديدات الرئيسية والداخمية بحالة جيدة -
 2الموحة الرئيسية بحالة جيدة  -
الموحات الفرعية بحالة جيدة فيما عدا لوحة  -

المفاتيح بالدور األرضي تحتاج غطاء التأمين 
 2الداخمي 

ات المفاتيح تعمل بصورة جيدة ومناسبة لوح -
 2ألحمال التيار

التمديدات الخارجية الرئيسية لممكيفات عبارة عن  -
  2كبل يحتاج إلي جرلو أو دكت لتغطيتو

( كشاف ثالثي يحتاج إلي أغطية 33يوجد عدد) -
 2سم  002

( كشاف رباعي تحتاج إلي أغطية 55يوجد عدد) -
 2سم  02
 2لف يحتاج بديل عنو يوجد كشاف رباعي تا -
 

دورية ويوجد عدد 
 اثنين فني كيرباء

تأمين لوحة  -
المفاتيح 

الخاصة بالدور 
األرضي بغطاء 

 داخمي 
تغطية الكبل  -

الخاص 
بالمكيفات 
بشراء عدد 

( عود 02)
 0جرلو )دكت( 

سم ، 0× سم
 0.5عود  02
 سم  0.5× 
شراء كشاف  -
( شمعو 0)

 سم كامل 02

ـــــــل  جـــــــار  عم
ة الــــالزم بمعرفــــ

 الكمية

تغــذية 
 الميــاه

 

( بوصو بعداد مشترك مع 0يغذ  الكمية خط مياه )
كمية اآلداب باعتبار المبني واحد وضغط المياه جيد 

جدا وتمديدات المياه لممبني بحالو جيدة وضغط 
   2المياه باألدوار العميا جيد 

 بصفة دورية 
 ويوجد فني صيانة 

 ــــ ــــــــ

الصـرف 
 الصحي

 

خــــط الصــــرف الرئيســــي بحالــــة جيــــدة والتمديــــدات  -
الداخمية لمبني الكمية والتمديدات الرأسـية بحالـة جيـدة 

( غرفــو تفتـيش وجميعيــا جيـده فيمــا 05ويوجـد عـدد )
عدا غرفتين جار  عمل الصيانة  ليما ودورات الميـاه 
بحالــة جيــدة وال يوجــد تســريب ميــاه والبالعــات تعمــل 

  2بحالة جيدة 

بصفة دورية 
 وجد فني صيانة وي

 ــــ ـــــــــ
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المخمفــــات 
–)قمامـــة 
-أخشــــاب

مـــــــــــــــــــواد 
 -كيميائيــة

ــــــــــــات  نفاي
 ......الخ

 

الكمية متعاقدة مع معرض اإلخالص لمتوريدات 
الحكومية  لمتخمص من المخمفات الممثمة في القمامة 

ويتم رفعيا في أكياس بالستيك يوميا من داخل 
  2كل أسبوع  المبني لتتولي الشركة رفعيا ثالث مرات

النظافــة يوميــا فــي 
الصــــــــباح وأخــــــــر 

 الدوام

 ـــ ــــــــ

أنابيب 
 الغاز

 

يوجد عدد خمسة أنابيب غاز في بوفييات أقسام 
الكمية األكاديمية وىي بحالة أمانو متصمة عمي 

 2بوتاجازات مسطحة 

 ـــ ـــــــ 

وضـــــــــــــــع 
تــــــــــــــأمين 
ــــــــــــي  المبن
بالنســـــــــبة 
ـــــــــق  لمحرائ
)باالســتعان

 ة 
ــــــــــدفاع  بال
ي األمنــــــــــــ

وأخصــــائي 
ـــــــــــــــن  األم
والســـــالمة 
 بالجامعة(

( حنفية مياه حريق    02يوجد بالمبني عدد )  
مجيزة بالخرطوم المسدس والحنفيات بحالة جيده 

والحنفيات موزعة عمي طوابق المبني ، باإلضافة إلي 
(،   30كيمو  ( وعددىا )  0طفايات حريق سعو )   

متحرك ( طفاية منيا المعمق بالسقف وال30عـــدد ) 
ك (  وجميعيا   00ك ،  52عمي عجل وسعاتيا ) 

بحالة جيدة موزعة في المخازن والمعامل والطرقات 
  2ومكاتب اإلداريين  

نحتــاج لتعاقــد مـــع 
إدارة الــــــــــــــــــــــدفاع 
 المدني بالقميوبية

خــــزان ميــــاه  -
 أرضي 

ــــــــــــــــــــــر  - تغيي
خــــراطيم الميــــاه 
ــــأخرر حمــــراء  ب

0.52×0.5 
 بوصو

مطمــــــــــــــــوب  -
تـــــدريب فريـــــق 

سالمة األمن وال
عمـــــي اإلخـــــالء 
والتعامــــــل مــــــع 

  2الحريق 
تزويــد مبنــي  -

الكميــــة بــــأجيزة 
أنظـــــار حريـــــق 

 آلي

بمعرفة اإلدارة 
اليندسية 
 بالمحافظة
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 تجميـل وتحسيـن البيئـــة الجامعيـة -0
وضع  وصف الحالة البند الكمية

 الصيانة

مقترحات 
 وحمول

تكمفة 
 تقديرية

ــــة
بيــــ
ــــر
تــــــ
ال

 

ة الواجي
 الخارجية

المحارة بحالة جيدة 
وتحتاج دىان بالستيك 
لمسطح بالجيات األربع 

 0م0522تبمغ 

دىانات  ال يوجد
 بالستيك

 ج02222

المحارة جيدة وتحتاج  المداخل الرئيسية
دىان بالستيك لمسطح 

 0م5222يبمغ 

دىانات  ال يوجد
 بالستيك

 ج0222

 ــ ــ ــ ال يوجــــد المداخل الفرعية

تحتاج إلي ترميم من  سواراأل
 حيث المحارة والبياض

محارة+دىانات  ال يوجد
 بالستيك

 ج5222

المسطحات 
 الخضراء

مساحة محدودة بجوار 
المسجد +مشتل الكمية 
يحتل المنور) مسقط 
النور الرئيسي بوسط 

 المبني(

يتم بصفة 
دورية من 
خالل 

 متخصصين

شراء ماكينة -0
 قص حشائش

شراء -0
ية األدوية الفطر 

 والحشرية
شراء -3

 أحوض زىور
شراء عدد   -0
(أصار  32)

 فارغة 
شراء -5

مزروعات 
 وشتالت 

 ج05222

 ـــ ــ ــ ال يـــــوجد الكافيتريات

المساحة محدودة لمغاية  أماكن االنتظار
وتوجد بيا مقاعد مظممة 
 ال تفي احتياجات الطالب

يتم بصفة 
 دورية

تصميم مقاعد 
خراسانية أو 

المدخل خشبية ب
الرئيسي لمجمع 

 الكميات

 ج00222
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وضع  وصف الحالة البند الكمية
 الصيانة

مقترحات 
 وحمول

تكمفة 
 تقديرية

الطرقات 
 الرئيسية

بحالة جيدة وتحتاج إلي 
 0م022دىانات لمساحة 

دىانات  ال يوجد
 بالستيك

 ج02222

صندوق 
االقتراحات 
 والشكاو 

( صناديق 5يوجد عدد )
بحالة جيدة موزعة عمي 
األدوار الخمسة لمبني 

 الكمية )أ(

بصفة 
 دورية

 ـــ ـــ

 ج02222  الياإلجمـــ

 
    

 
 

 
                                    

 
 
 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                   
 معا نصنع فارقا  

Together We make A difference 
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(: األنشطة المطموب تنفيذىا والميزانية 0نموذج )
 الخاصة بيا

 
 كميــــة :             التــــربيــة

  0200/ 0202الربــــع :        األول والثاني عن العام 
……………………………………………………………
.………………………………………………………… 
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 البعد األول: تشيد الحرم الجامعي والبنية التحتية

 مالحظات المٌزانٌة* النشاط ) رقمو وطبيعتو(

I /إنشــــاء نظــــام لمصــــيانة )إعــــداد  3/ب
الكـــــوادر الفنيـــــة وتـــــدريبيم عمـــــي أعمـــــال 

 الصيانة

ٌوجد نظام صٌانة قائم وجاري العمل  0222
 علً تطوٌره

I /ج/ I تجمٌللل وتحسللٌم المظلللر العللام

 رجً والداخلً للكلٌة القائمةالخا

تم تحدٌد المساحات المطلوب طالئلا  02222
 وجاري تحدٌد التكلفة المالٌة

I /زٌادة المساحات الخضراء )تطوٌر 2 /ج

مشلللتل الكلٌلللة وأنشلللاء محلللوا  بلللالمبنً 
 القائم

تم تحدٌد االحتٌاجات وٌتم الشراء فً  02222
 حال توافر المبالغ المطلوبة 

I /ــ3/ج ي إعــداد أمــاكن ألنشــطة النظــر ف
 وتجمعات الطالب في المبني الجديد

ٌتم تحدٌده مم خالل الرسم اللندسً  00222
للموقع الجدٌد وتحدٌد األماكم بعد 

 رصف الطرق الداخلٌة 

 البعد الثاني : اإليصاالت وتكنولوجيا المعمومات

 مالحظات المٌزانٌة* النشاط ) رقمو وطبيعتو(

II/إنشاء شبكة اتصاالت بمبني 1.1/أ
 الكمية الجديد

ٌتم التنسٌق مع الجامعة بعد االنتلاء مم  05555
  أنشاء المبنً وتجلٌزه

II /إنشاء شبكة اتصاالت تميفونية 2.1/أ
 بالمبني الجديد

ٌتم أنشاء شبكة تلٌفونات بمعرفة  05555
  2الجامعة بعد االنتلاء مم التشطٌب

II/اآللية  صيانات الحاسبات 3.1 /أ
 الموجودة وممحقاتيا

ٌوجد نظام صٌانة مم خالل التعاقد مع  0555
الشركات الموردة وأدارة الجامعة 

 وجاري العمل علً التطوٌر

II /إنشاء شبكة اتصاالت عالية  2.1/أ
 السرعة بين المبني الجديد والجامعة

 ٌتم بعد االنتلاء مم المبنً الجدٌد  05555

II.تم مخاطبة األقسام العلمٌة وجاري  05555 إلكترونية تطوير مقررات 2/ ب/ج
  5التنفٌذ لبع  المقررات الدراسٌة

II/إنشاء مقر لتنفيذ مؤتمرات 1..4/ب
 الفيديو بالمبني الجديد

تم تحدٌد المقر مم خالل الرسم  005555
اللندسً وبعد انتلاء اإلنشاء ٌتم شراء 

 األجلزة واألثاث الالزم

  البحث العممي البعد الثالث : جودة

 مالحظات المٌزانٌة* النشاط ) رقمو وطبيعتو(
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 III/ /تدريب أعضاء ىيئة التدريس 1.1أ
 عمي الميارات العامة والتخصصية

ٌتم التخطٌط لبرامج تدرٌبٌة مم خالل  05555
عم طرٌق  لجنة مشكلة لذلك اللدف
  5وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا

III/تدريس مشاركة أعضاء ىيئة ال2.1/أ
 في المؤتمرات

تم حث األعضاء مم خالل مخاطبة  0555
األقسام علً المشاركة فً المؤتمرات 

(  مؤتمر وجاري 0وتم تنفٌذ عدد)
  ( مؤتمر بالكلٌة0التحضٌر لعدد)

III/تم مخاطبة األقسام لحث الزمالء علً  0555 النشر في الدوريات العالمية  3.1/أ
 النشر فً دورٌات عالمٌة

III//تم تطوٌر المجلة العلمٌة وتعدٌل اللٌئة  0555 تطوير المجمة العممية لمكمية 5.1أ
االستشارٌة واإلخراج الفنً علً درجة 

 عالٌة مم الجودة

III/تنظٌم المؤتمرات والندوات  4.2/ب

 والسمٌنارات العلمٌة

ٌتم تنفٌذ السٌمنارات باألقسام العلمٌة  0555
 وٌتم اإلعداد لندوات مشتركة 

III/إنشاء وحدة لالتصال الخارجي  2.4/ب
 لخدمة البحث العممي بالمبني الجديد 

 ٌتم فور االنتلاء مم المبنً 0055

III/إعالن دليل لطالب الدراسات  3.4/أ
 العميا عن فرص البحث العممي

ٌتم أعداد الدلٌل سٌتم توزٌعه علً  055
 الطالب فور االنتلاء مم أعداده

III/لحالي ألدوات تقييم الوضع ا2.1/ج
 ووسائل البحث العممي القائمة

تم تشكٌل لجنة وتقوم بدراسة الوضع  0555
 القائم

 البعد الرابع : جودة التعميم

 مالحظات المٌزانٌة* النشاط ) رقمو وطبيعتو(

Iv/تم مخاطبة األقسام العلمٌة لتحدٌد  0555 تطوٌر المعامل بالكلٌة 1.3/م
 االحتٌاجات بلدف التطوٌر

Iv//تدريب أعضاء ىيئة التدريس  2.3أ
ألً  عمي تحويل المقررات الدراسية

 مقررات ألكترونٌة

 ٌتم اإلعداد لدورات تدرٌبٌة حالٌا   0555

Iv/تدرٌب معضاء هٌئة التدرٌس  2.2/د
 علً طرق التدرٌس الحدٌثة

تم تشكٌل لجنة ألعداد برامج تدرٌبٌة  05555
 تنفذ للذا الغر 

 ع اإلقميمي والمجتمع الجامعي والمشاركة الطالبيةالبعد الخامس: المجتم

 مالحظات المٌزانٌة* النشاط ) رقمو وطبيعتو(
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V/توفير الخبرة المينية المتخصصة 1/1/أ
وتوفير كفاءات مينية من خالل الدورات 

 التدريبية 

ٌتم تصمٌم برامج تدرٌبٌة والعمل علً  0555
تنفٌذها الحقا للموظفٌم ومعضاء هٌئة 

 س واللٌئة المعاونة التدرٌ

V/التعاوم مع مجتمع التعلٌم العام 2/1/أ

 والخاص وتعرٌفلم بالكلٌة وأمكاناتلا

تم توزٌع مطوٌة لمقررات التعلٌم العام  05555
والخاص بلذا الشأم + ندوات + 

وتنفذ + زٌارات مٌدانٌة + مطوٌات
دورة تدرٌبٌة فً مدارس سلٌم ذهنً 

وحتى  02/0فً الفترة مم 
02/0/0200 

V/توجٌه البحوث لحل مشاكل  3/1/أ

وضع خطة  -المجتمع " حل المشكالت
 بحثٌة" 

ٌتم أعداد استمارة لتحدٌد المشكالت  00555
البحثٌة مم وجلة نظر المعلمٌم 

والمسئولٌم عم التربٌة والتعلٌم إلعداد 
 الخطة البحثٌة

V/تشجٌع االتصال والتواصل بٌم 2/1/ب

 ٌس )تدرٌب(الطالب ومعضاء هٌئة التدر

ٌتم تشكٌل لجنة لتصمٌم دورات تدرٌبٌة  05555
 لتحقٌق هذا النشاط

V/عقد ندوات للجمع بٌم 2/1/ب

 الموظفٌم والطالب

ٌتم وضع برنامج للندوات لٌنفذ خالل  0555
 2الفصل الثانً

V/عقد دورات تدرٌبٌة للموظفٌم  2/ ب

 فً مجال االتصال مع الطالب

 بٌة للذا الغر ٌتم تصمٌم دورات تدرٌ 05555

V/2/1/1  أصدار كتٌبات ونشرات دورٌة

 مم قبل الطالب

ٌعد وكٌل شئوم الطالب دلٌل بما ٌتم  05555
 معداه مم قبل الطالب

 البعد السادس : بناء القدرة البشرية والمؤسسية، واإلصالح اإلدار  والييكمي

 مالحظات المٌزانٌة* النشاط ) رقمو وطبيعتو(

I/روف العمل ووضع دراسة ظ1.1/ أ
 مقترحات لمتحسين

ٌتم ذلك حالٌاَ مم خالل وحدة الجودة مع  0555
 مدٌر الكلٌة 

VI/جاري تشكٌل لجنة لعمل الالزم 0555 تحسين بيئة العمل وتجييزىا 2.1/أ 

VI/تطوير نظام حوافز العاممين 3.1 /أ
 ووضع آلية لمثواب والعقاب

 ٌتم تشكٌل لجنة لوضع آلٌة المحاسبة 0555

VI/دراسة وتحميل اإلجراءات 1.1/ب
اإلدارية ووضع خطة لتبسيط العمميات 

 الخاصة بيا

 جاري دراسة الوضع الحالً  0555



 
 

 
 
 

 البٌئة الجامعٌة : الواقع واالستراف

 

 

-- 

VI/تحديد االحتياجات التدريبية 1.2/ب
لجميع العاممين في مجال تكنولوجيا 

 المعمومات

جاري تشكٌل لجنة  لتحدٌد االحتٌاجات   0555
 وعمل دورات تدرٌبٌة

VI/ تم استحداث أدارة لقطاع خدمة المجتمع   0555 استحداث إدارات جديدة 6.1/ج
تضم وحدة شئوم المقر ووحدة متابعة 

 2الخرٌجٌم 

VI/ عالن معايير  1.2/ج وضع واعتماد وا 
اختبار وترقية وتقويم القيادات األكاديمية 

 واإلدارية

جاري تشكٌل لجنة مع وحدة الجودة  0555
 لعمل الالزم

VI/ حديد واعتماد السياسات ت 2.2/ج
 واإلجراءات الحاكمة لكافة األنشطة

جاري التنسٌق بٌم وحدة الجودة و قسم  0555
 التربٌة المقارنة 

VI/ وضع نظام لتوفير اإلفصاح  3.2/ج
   والشفافية عن القوانين والتشريعات

 جاري تشكٌل لجنة لتحقٌق هذا النشاط 0555

 البعد السابع : تنمية الموارد

 مالحظات المٌزانٌة* شاط ) رقمو وطبيعتو(الن

II V/إعداد قواعد بيانات بالموارد 1.1/أ
 البشرية والمادية  المتاحة

جاري عمل الالزم عم طرٌق مدٌر  0555
 مركز المعلومات 

II V/تنمية الميارات لمقائمين عمي  4.1/أ
 الوحدات ذات الطابع الخاص

التً  جار تحدٌد  االحتٌاجات التدرٌبٌة  0555
 المعلومات تتناسب مع نشاط مركز

 
 

  


