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 لكمة معيد اللكية  -1

حدى لكيات جامعة س هبا ، تضم  عدد مخسة أ قسام علمية اللكية ان لكية هندسة الطاقة والتعدين ا 

كام حتتوي عيل تعمل عيل اتهيل وخترجي همندسني ذو كفاءة وجودة عالية مبجاالهتا الهندس ية اخملتلفة 

يعمتد بشلك كبري عىل اخلطة اال سرتاتيجية متوسطة ان تنفيد تكل الربامج  .عدد من الربامج الااكدميية

من يعترب اخلطـة حمددة وواضـحة املعامل تكل املدى اليت تنهتجها اللكية ، ومن ما ال شك فيه أ ن وجود 

بتحقيق عدد من ال هداف يأ يت يف هتمت اللكية  ، كام انأ مه مقومات جناح هذه املوسسة العلمية 

 احلفاظ عىل هوية اجملمتع اللييب وفق الثوابت والقمي الراخسة وكام حيدوان أ ملمقدمهتا املسامهة الفاعةل يف 

ىل حتقيق الرايدة عىل  كبري بأ ن تكون اللكية رافدًا ثراًي للعمل واملعرفة ، وتنطلق اللكية يف رؤيهتا ا 

عداد عامة الطاقة املس توى احمليل واال قلميي يف جماالت ىل ا  كفاءات ممتزية . كام تسعى اللكية يف رسالهتا ا 

ثراء البحث العلمي املبتكر املدمع بربامج ادلراسات العليا  ابلعطاء واال بداع يف جماالت التخصص وا 

واال سهام يف خدمة اجملمتع وبناء رشأاكت جممتعية ممتزية مع الرشاكت واملؤسسات العامة مع ال خذ يف 

  الاعتبار معايري اجلودة الشامةل وحتقيق الاعامتد ال اكدميي.

من خالل ذكل تقدم لكية هندسة الطاقة والتعدين مرشوع اخلطة اال سرتاتيجية لللكية وذكل للعمل 

 هبا لتحقيق رؤية واهدف ورساةل اللكية.

 

 د. مويس محمد عبدالرمحن يم                                                      

 معيـــــــــــــد اللكيــــــــــــــــة                                          
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 2-  اترخي نشاة اللكية  

امني اللجنة الشعبية بناء عيل قرار  2006ايل س نة   انشاء لكية هندسة الطاقة والتعدينخييعود اتر

سمي الاقسام الهندس ية بس هبا حتتوي مب حيث بدات م  10/12/2006بتارخي ( 7) امعة س هيا رمقجل

للشؤون  س هبا جامعةاتبعة اداراي لوكيل عيل )قسم هندسة النفط وقسم هندسة الكميياء واملواد ( 

مبوجب  لقد اصبحت اللكية مس تقةلو  . والثقنية / جامعة س هبا ةلكية العلوم الهندس يل العلمية وأاكدمييا 

مبسمي لكية هندسة م  06/01/2016الصادر بتارخي م  2016( لس نة  7قرار رئاسة الوزراء رمق ) 

مبدينة س هبا. ان ازدايد اعداد الطالب امللتحقني ابدلراسة ابللكية ابت واحضا ومقرها الطاقة والتعدين 

ط والغاز ، قسم الهندسة قسم هندسة النفالقسم العام ، مع تعدد الاقسام العلمية هبا واليت تشمل ) 

ان اجلنوب اللييب ومايسخر به من الكمييائية ، قسم هندسة املواد والتألك ، قسم الطاقات املتجددة(. 

للموارد الطبيعة من نفط وغاز وخامات معدنية وغري معدنية. كام ان وفرة الاشعاع  خمزون هائل

انشاء هذه اللكية بغية خترجي الكوادر  الشميس يعترب ارضية قوية للرؤية العلمية والاقتصادية يف

جديدة رص معل ف، وما يتبع ذكل من ا جياد للمسامهة يف بناء الاقتصاد الوطين العلمية املتخصصة 

البناء املنطقة ، كام ان النقص الشديد يف املتخصصني بتقنيات التوزيع والس يطرة للطاقة الكهرابئية 

س تكشافات النفطية وزايدة الاستامثرات من الرشاكت وللطفرة اليت تشهدها هذه املنطقة من الا

العاملية يف معليات التنقيب واحلفر والانتاج  ، لك ذكل يس توجب وجود العنرص الوطين الفين 

لك تكل الاس باب وغريها سامهة بشلك قوي يف انشاء اللكية واليت  املؤهل للعمل يف هذا اجملال. 

تلفة وابراز خرجيي ممتزيين يعملون يف الرشاكت اخملتلفة سدا تعترب رافد قوي مبجاالت ختصصاهتا اخمل 

  حلاجة الوطن من الكوادر العلمية املؤهةل.
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 لكية هندسة الطاقة والتعدينالهيلك التنظميي ل  -3
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 اخلرجييني من اللكية -4

الاقسام الهندس ية  4-1  

ايل  2011/2012ان اجاميل عدد اخلرجييني من الاقسام الهندس ية ابتدا من الفصل ادلرايس خريف 

خرجيي مجليع التخصصات العلمية الهندس ية  150يصل ايل  2016/2017هناية الفصل ادلرايس خريف 

 . هندسة املواد والتألك ( –الهندسة الكمييائية  –)هندسة النفط والغاز 

 

 

لكية هندسة الطاقة والتعدين  4-2  

 الاجاميل
الهندسة 

 الكمييائية

هندسة املواد 

التألكو   

هندسة 

 النفط والغاز
 ر.م الفصل ادلرايس

2017ربيع  11 4 14 29  1 

2017/2018خريف  7 4 10 21  2 

2018ربيع  2 -- 10 12  3 

2018/2019خريف  11 3 2 16  4 

 الاجاميل  78
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 الربامج الااكدميية ابللكية   -5

  :د من الربامج الااكدمييةعد هنسة الطاقة والتعدينتقدم لكية 

 الباكلوريوس  درجة -1

اقساهما  ميعمس توي املرحةل اجلامعية ال ويل ب الهندسة الباكلوريوس يف  متنح الطالب درجة

( لس نة  2الصادرة بقرار من جملس اجلامعة رمق )  ابللكيةية ادلراس  لالحئة الحاكم اوفقًا العلمية 

2019. 

  درجة املاجس تري -2

 2016منذ العام ادلرايس ربيع بقسم هندسة الطاقات املتجددة  تقدم اللكية براجمًا لدلراسات العليا

ربانمج مدعوم من الاحتاد الارويب ) التامبوس (  لادارة الطاقة ( وهذا اماجس تري يف  )

TEMPUS  ( لس نة 16وقد مت اعامتده بقرار جملس اجلامعة رمق )م. 2019 
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 اخلطة الاسرتاتيجية لللكية مكوانت  -6

 معدالت حتسنيواليت ستسامه يف هندسة الطاقة والتعدين  للكية اال سرتاتيجية اخلطة وضعلقد مت 

ايل الاهداف اليت تنشدها اجلامعة  والوصول العامة للجامعة.  الاسرتاتيجية الرؤية حتقيقبغية  الاداء

ورساةل  رؤيةخالل ومن هنا جاءت طموحات اللكية للمس تقبل من بغية التمنية املس تدامة للمنطقة. 

 .التالية عدد من القمي ال ساس يةتعمتد  واحضة 

 العالية اجلودة معايريالزناهة واحلفاظ عىل املمتزي اذلي يعمتد ال اكدميي  العمل •

 ودةملتطلبات اجلالتحسني املس متر  •

 والاساتذة الجناز متطلبات العملية التعلمية  الاخنراط الاكمل واملشاركة من املوظفني والطالب •

ات التدريب من خالل اس مترار معلي القيادة واال دارة املفتوحة والشفافةالعمل عيل حتسني دور •

 والتعلمي 

 

 الرؤية   6-1

المتزي يف تقدمي اخلدمات التعلميية والبحثية يف اكفة جماالت تنطلق رؤية اللكية من خالل 

حتسني   واليت تسعى اىل س هبامبا يسهم يف حتقيق رؤية جامعة  الطاقة والتعدينهندسة 

 وتطوير اجملمتع والرفع من الاقتصاد الوطين لدلوةل.

 
 الرساةل 6-2

عداد همندسني مؤهلني ومدربني قادرين عىل تلبية متطلبات وحاجات سوقيه  عىل العمل  ا 

جماالت ختصص اللكية واقساهما. املس توى احمليل والقيام ابل حباث العلمية التطبيقية واليت ختدم 

 ال مانةو  العداةلو  املسؤوليةو  املهنيةاملعمتدة عيل هذه الرساةل تنطلق من مبادي القمي املؤسس ية 

 .العمل امجلاعيو  اال بداعو 
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 أ هداف اللكية -7
لعمل و املعرفة و قادرين عىل املنافسة و بلك جدارة و خترجي همندسني ممتزيين و مسلحني اب -1

 .اقتدار و القيام ابملهام املولكة هلم عىل أ مكل وجه

التطوير املس متر للخطط ادلراس ية مبا يتواكب مع التطور التكنولويج واملعايري العاملية  -2

 وسوق العمل.

 والسعي لتطوير أ داهئم.زيين متاس تقطاب الكفاءات من أ عضاء الهيئة التدريس ية امل  -3

جراء مقارانت مع برامج وختصصات  -4 التقيمي والتقومي املس متر من خالل التغذية الراجعة وا 

 عاملية مرموقة.

 .عقد رشأاكت حبثية علمية مشرتكة مع مؤسسات اجملمتع احمليل واال قلميي والعاملي -5

 سامهة يف خدمة اجملمتع احمليل.امل و  اس تقطاب طلبة ممتزيين علمياً و  توفري البيئة البحثية املالمئة -6

الاقتصاد الوطين عن طريق خترجي كوادر علمية متخصصة تعمل ابلرشاكت  بناء املسامهة يف -7

احمللية مهنا و ادلولية للعمل عىل اس تغالل املوراد اليت تسخر به بالدان من خمزون هائل 

 شعاع الشميس.للموارد الطبيعية من نفط و غاز و خامات معدنية و طينية و وفرة الا
 

 

 لللكية اال سرتاتيجية راحملاو  -8

مجموعة من احملاور الاسرتاتيجية لتحقيق رؤية ورساةل واهداف اللكية اليت تتوافق مع  اتسيسلقد مت 

حتسني والعمل عيل عة س هبا وابلتايل اماكنية قياس تكل الاهداف اخلطط العامة الهداف جام

 احملمتل هبا مس توايت الاداء او النقص

 الاداء الااكدميي   •

 البحث والانتاج العلمي  •

 داء الشامل اجلودة وتقيمي الا •



لكلية هندسة الطاقة والتعدين  اإلسرتاتيجيةاخلطة   2019 -2022      

 

9 

 

 التطوير والتدريب املس متر  •

 فتح وانشاء الاقسام العلمية واس تحداث برامج أاكدميية  •

  الرشاكة مع املؤسسات العامة  •
 

. 

 الاهداف الاسرتاتيجية لللكية  -9

للكية يف وعاء زمين حمدد البد من وجود اهداف اجرائية اسرتاتيجية ل لتنفيذ اخلطة الاسرتاتيجية 

 ويه اكلتايل:تعمتد عيل احملاور الاساس ية الس تكامل مراحل اخلطة قابةل للقياس 

 

 الهدف الاسرتاتيجي لالداء الااكدميي 9-1

 من مجموعة خالل من توايت ممتزية ايل مس   للوصول التعلميية هتااجخر مب الارتقاءلزايدة  عي اللكية تس

  :والعوامل نقاطال 

من خالل  م لدلراسة ابللكيةمعايري قبوهلو  رفع مس توىو العالية  ادلرجاتجذب الطالب ذوي  -1

 للكية.اليت تتبع الس ياسات العامة اليت تضعها اقسام ا أ نشطة التسويق املس هتدفة
للقيام يف التدريس ذوي اخلربة املؤهلني و و من أ عضاء هيئة التدريس النشطني اجتذاب وفرة  -2

 .العالية اجلودة وفقًا ملعايريابداء اخلطط ادلراس ية ابالقسام العلمية 
من خالل الاس تفادة من والابتاكري  والتواصيلتفاعيل ال أ ساليب متنوعة للتعلمي تطوير  -3

 استنادا عيل رؤية ورساةل اللكية. الثقنيات احلديثة هبذا اجملال
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تساعدمه عيل التفكري العلمي واجلاد ابداهئم ليصبحوا مس تقلني  طالبالتوفري بيئة تعلميية حتفز  -4

تزويد املعامل ابللكية ابالهجزة و تفعيل دور الوسائل التعلميية من خالل  اهدافهمتحقيق ل 

 ةامداد املكتبة بكتب حديثة واس تكامل منظومة املكتبة الكرتونيو احلديثة لتالمئ طبيعهتا 

   ادلولية وحتسني اداء موقع اللكية عىل ش بكة املعلومات
 

 ث والانتاج العلمي للبحالهدف الاسرتاتيجي  9-2

 

التصممي و تطوير من خالل ال العلمي لطلبة الباكلوريس واملاجس تري وضع خطة واحضة للبحث  -1

 والعمل عيل حتديهثا. التنفيذ للخطة واماكنية يداجل 

ماكانت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لت  -2 وفقا  العلمية حسني الية البحوثاس تغالل ا 

ىل موارد املكتبة و  .والتقيمي الحدث التغريات  ةالرمقية عالية اجلودضامن الوصول ا 

داخل اجملمتع  لللكية وردللبحوث التطبيقية ابعتبارها جزًءا رضوراًي وحيواًي القيام ابز يتعز  -3

 وتطوير اليات تقيمي البحوث تعزيزا ملبدا املنافسة والارتقاء.  ال اكدميي واجملمتعات ال وسع

ابراز الانشطة العلمية من ورش معل وحلقات حبث ومؤمترات مبجال ختصصات اللكية ما  -4

 للمسامهة بعمليات التمنية للمجمتع.يعزز ادلور العلمي النشط 

 

 الهدف الاسرتاتيجي للجودة وتقيمي الاداء الشامل  9-3

 

من خالل معليات  والفنية يةاال دار  كوادرهاب الارتقاءهندسة الطاقة والتعدين عيل  يةلك  تعمل -1

 للوصول ملعايري اجلودة الشامةل يف الاداء املمتزي التدريب والتطوير 
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تهنج اللكية مبادي الاعامتد الرباجمي للجودة الشامةل اليت س تعمل عيل الارتقاء مبعدالت   -2

 .وبرامج ادلراسات العليااخلطط ادلراس ية لالقسام العلمية اعامتدمن خالل  الاداء العام لللكية

تعمل اللكية عيل الايفاء بلك الواثئق الرضورية والالزمة لالعامتد املؤسيس ووضع اكفة  -3

 الس ياسات اليت حتقق اهدافها واحملافظة علهيا وتطويرها ومراجعهتا دوراي لتحسني الاداء هبا. 

 لتدريب املس متر التطوير واالهدف الاسرتاتيجي  9-4

 

اس مترار معليات التدريب والتطوير لكوادر اللكية الادارية والفنية يف جماالت متعددة وذكل  -1

 متاش يا مع معليات تطوير وحتديث العملية التعلميية ابللكية 

تغطية النقص والقصور يف اس تخدام بعض برامج المكبيوتر التخصصية لالقسام العلمية من  -2

املشاركة يف ادلورات ذات الصةل وذكل لرفع مس توي الاداء للك من هيئة اعضاء خالل 

  والطالب عيل حد سوء.واال داريني الفنيني التدريس و 

الزايرات للحقول العملية واملصانع النفطية بغية الاس تفادة من التغذية العلمية املبارشة ما يعزز  -3

  .ادور وهنج العملية التعلميية والرفع من مس توايهت

تفعيل مكنب و وضع الية لتبادل الاساتذة الزائرين بني لكيات اجلامعة اواجلامعات الاخرى  -4

 .والتدريب  البحوث والاستشارات ابللكية ال عداد خطط للبحوث العلمية

 

 

 ربامج أاكدميية الالاقسام العلمية و  س تحداثال  الهدف الاسرتاتيجي 9-5

 

مل عيل انشاء والع) هندسة التحمك ( افتتاح اقسام جديدة تتوافق مع احتياجات سوق العمل  .1

 .مراكز حبثية ختصصية
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برانمج ماجس تري هندسة التألك الكمييايئ بقسم الهندسة  اس تكاملالعمل والارساع عيل  .2

الكمييائية ليكون رافدا قواي لربامج اللكية العلمية وخترجي الكوادر العلمية واليت ستسامه يف 

 تقليل النقص يف توفري اعضاء هيئة التدريس ابللكية بتخصصاهتا اخملتلفة. 

 

 امة  لرشاكة مع املؤسسات العل  الهدف الاسرتاتيجي 9-6

 

ابرام عدد من االتفاقيات احمللية وادلولية مع املراكز البحثية او اجلامعات واليت تتناسب مع  -1

 .اللكية والاس تفادة املثىل مهناوانشطة طبيعة 

ربط التواصل مع الرشاكت النفطية واملؤسسات العامة بغية التبادل املشرتك من خالل  -2

 التعلميية ماداي ومعنواي.ادلراسات والبحوث ودمع العملية 

اقامة الورش واملؤمترات يف اطار مبدا املشاركة والتعاون مع تكل املؤسسات لالس تفادة من   -3

 اكفة الاماكنيات املتاحة. 
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 مصادر المتويل لالسرتاتيجية -10

 :ل ومهنا بصورة عامة هناك عدة مصادر للمتوي

اجلامعة للبحث العلمي والاماكنيات اليت تقدهما  مزيانيةمصدر متويل داخيل: ويتكون من  -1

 املمتزية وبرامج املعارض واملؤمترات اليت تقوم هبا اللكية. اجلامعة للبحوث العلمية

مصدر متويل ذايت: حصة اللكية من املرصوفات لطلبة البحوث والبحث عن بعض اجلهات  -2

 . البحوث املقدمة من الطلبةالعامة واخلاصة دلمع 

 


