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 هندسة الطاقة والتعدين لكية من مقدم س نوي تقرير

 م  2018/2019خريف  للعام ادلرايس

  عامة بياانت - 1
 

 2016( 7)  رمق قرار التأ سيس    2016     اترخي التأ سيس: هندسة الطاقة والتعدين  /امس اللكية

جازة      دبلوم تأ هيل باكلوريوس   /ادلرجات العلمية اليت متنحها اللكية  دكتوراه        ماجس تري       ا 

  م 30/07/2019  اترخي اعامتد التقرير

 

  أ هدافهارسالهتا و رؤية اللكية و  -2
 

  رؤية اللكية

المتزي يف تقدمي اخلدمات التعلميية والبحثية يف اكفة جماالت هندسة الطاقة والتعدين مبا يسهم يف حتقيق رؤية جامعة س هبا واليت تسعى  

 طوير اجملمتع والرفع من الاقتصاد الوطين لدلوةل.اىل حتسني  وت

 اللكية  رساةل
عداد همندسني مؤهلني ومدربني قادرين عىل تلبية متطلبات وحاجات سوق العمل عىل املس توى احمليل والقيام ابل حباث العلمية  ا 

املهنية واملسؤولية املعمتدة عيل قمي املؤسس ية التطبيقية واليت ختدم جماالت ختصص اللكية واقساهما. هذه الرساةل تنطلق من مبادي ال

بداع والعمل امجلاعي.  والعداةل وال مانة واال 

 أ هداف اللكية
خترجي همندسني ممتزيين و مسلحني ابلعمل و املعرفة و قادرين عىل املنافسة و بلك جدارة و اقتدار و القيام ابملهام املولكة هلم  -1

 عىل أ مكل وجه.

 ط ادلراس ية مبا يتواكب مع التطور التكنولويج واملعايري العاملية وسوق العمل.التطوير املس متر للخط -2

 اس تقطاب الكفاءات من أ عضاء الهيئة التدريس ية املمتزيين والسعي لتطوير أ داهئم. -3

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

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

 توفري البيئة البحثية املالمئة واس تقطاب طلبة ممتزيين علميًا واملسامهة يف خدمة اجملمتع احمليل. -6

لية للعمل عىل املسامهة يف بناء الاقتصاد الوطين عن طريق خترجي كوادر علمية متخصصة تعمل ابلرشاكت احمللية مهنا و ادلو  -7

اس تغالل املوراد اليت تسخر به بالدان من خمزون هائل للموارد الطبيعية من نفط و غاز و خامات معدنية و طينية و وفرة 

 الاشعاع الشميس.
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 الاهداف لل قسام العلمية ورساةل الرؤية و ال -3
 

 الاهداف الرساةل الرؤية القسم العلمي

 هندسة النفط والغاز 

عداد وخلق المتزي وا  

همندسني متخصصني يف 

 هذا اجملال

عداد الكوادر العلمية املؤهةل يف  ا 

حمال هندسة احلفر  و هندسة 

نتاج وهندسة املاكمن تقدمي  اال 

جراء  الاستشارات العلمية وا 

وحل  والاختباراتالبحوث 

 .املشألك التقنية والفنية

مداد سوق العمل مبهندسني أ كفاء قادرين  • ا 

لف قطاعات صناعة عىل العمل يف خمت

 .النفط والغاز

تفاقيات  • التعاون والتبادل العلمي وا 

الرشاكة مع ال قسام املناظرة واملؤسسات 

 .املعرفية يف ادلول املتقدمة

 هندسة املواد والتألك 

تقدمي تعلمي عايل اجلودة  

يدمع طالبنا يف جمال 

البحوث واالتصاالت 

والرشاكة مع الصناعة ، 

فضال عن تقدمي 

 . مات للمجمتعاخلد

 

 املناسب،تزويد الطالب ابلتعلمي 

كهنم من القيام بدور ميواذلي 

فعال يف تعزيز املامرسة املناس بة 

. وتطبيق مبادئ  ملهنة الهندسة

املواد الهندس ية من خالل 

مع الصناعة احمللية  ةرشاكال 

 .واملؤسسات احلكومية

 

تزويد الطلبة مبس توى عال من التعلمي  •

 جمال علوم املواد والهندسةوالتدريب يف 

سرتاتيجيةوضع خطط واملساعدة ب يف اجملاالت  ا 

منبثقة من أ فاكر الصناعية يف املس تقبل 

 .الطالب واخلرجيني من القسم

 

 الهندسة الكمييائية 

حتقيق الاعرتاف الوطين 

قلميي من خالل  واال 

ىل  ممتزيبرانمج أ اكدميي  ا 

جانب أ نشطة البحث 

والتدريب عىل مس توى 

 الع

توفري جودة عالية يف التعلمي  

اذلي يعد الطالب للتحدايت 

 .والفرص اليت يوفرها اجملمتع

 

توفري تعلمي ممتاز وتصممي جتربة أ ساس ية  

للخرجيني لدلخول يف ممارسة الهندسة الكمييائية 

 ابجملال. ومتابعة التطوير املهين توالبرت وكاميواي

هندسة الطاقات 

 املتجددة 

قلميية  القدراتبناء  اال 

الرائدة يف جمال الطاقة 

املتجددة من خالل 

 التعلمي والابتاكر

 عاليةجودة ذو  تقدمي تعلمي

خمتلف جماالت  للمهندسني يف

الطاقة املتجددة للمشاركة يف 

 توفريو  وتطويرها،أ حباث الطاقة 

بشأ ن  والاستشارينياخلرباء 

جياد  قضااي الطاقة ماكنية ا  وا 

 احللول املناس بة لها 

 

ملشاركة كقادة يف معاجلة القضااي الاجامتعية ا

والاقتصادية والبيئية اليت تنطوي علهيا 

من خالل تفاعيل  تكنولوجيات الطاقة املتجددة

 الطالب مع هذه القضااي 
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  الهيلك التنظميي -4
 

 الهيلك التنظميي للقسم ) ال قسام العلمية واال دارية ابللكية (

 

 

 

 

 

 

 

 القسم العلمي م

رمز 

 القسم 

لربيد ا

اجلامعي 

 للقسم

 اجلهة املنظمة
اترخي 

 التأ سيس
 التأ سيسرمق القرار 

 الهندسة الكمييائية   1
CHE 

 2016 لكية هندسة الطاقة والتعدين  
( لس نة  7رئاسة الوزراء رمق ) 

 م 2016

 هندسة النفط والغاز 2
PTE 

 2016 لكية هندسة الطاقة والتعدين 
( لس نة  7رئاسة الوزراء رمق ) 

 م 2016

 هندسة املواد والتألك  3
MTE 

 2016 لكية هندسة الطاقة والتعدين 
( لس نة  7رئاسة الوزراء رمق ) 

 م 2016

 هندسة الطاقات املتجددة  4
REE 

 2016 لكية هندسة الطاقة والتعدين 
( لس نة  7رئاسة الوزراء رمق ) 

 م 2016

 القسم العام  5
GS 

 2016 لكية هندسة الطاقة والتعدين 
( لس نة  7اسة الوزراء رمق ) رئ

 م 2016

 ادلراسة والامتحاانت  6
== 

 2016 لكية هندسة الطاقة والتعدين 
( لس نة  7رئاسة الوزراء رمق ) 

 م 2016

 مسجل اللكية  7
== 

 2016 لكية هندسة الطاقة والتعدين 
( لس نة  7رئاسة الوزراء رمق ) 

 م 2016

 مكتب معيد اللكية  8
== 

 2016 طاقة والتعدينلكية هندسة ال 
( لس نة  7رئاسة الوزراء رمق ) 

 م 2016

9 
مكتب وكيل الشؤون 

 العلمية 

== 
 2016 لكية هندسة الطاقة والتعدين 

( لس نة  7رئاسة الوزراء رمق ) 

 م 2016

10 
مكتب الشؤون الادارية 

 واملالية 

== 
 2016 لكية هندسة الطاقة والتعدين 

( لس نة  7رئاسة الوزراء رمق ) 

 م 2016

11 
اجلودة وتقيمي مكتب 

 الاداء 

== 
 2016 لكية هندسة الطاقة والتعدين 

( لس نة  7رئاسة الوزراء رمق ) 

 م 2016

 اخلدمات الالكرتونية قسم  12
== 

 2016 لكية هندسة الطاقة والتعدين 
( لس نة  7رئاسة الوزراء رمق ) 

 م 2016

 العالقات الثقافية قسم  13
== 

 2016 اقة والتعدينلكية هندسة الط 
( لس نة  7رئاسة الوزراء رمق ) 

 م 2016

14 
مكتب البحوث 

 والاستشارات

== 
 2016 لكية هندسة الطاقة والتعدين 

( لس نة  7رئاسة الوزراء رمق ) 

 م 2016
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 ال هداف الاسرتاتيجية لللكية  -5

 زايدة وحتسني الاداء الااكدميي  •

 العلمي العمل عيل زايدة البحث والانتاج  •

 اتباع متطلبات اجلودة وتقيمي الاداء الشامل  •

 التطوير والتدريب املس متر  •

 فتح وانشاء الاقسام العلمية واس تحداث برامج أاكدميية  •

 الرشاكة مع املؤسسات العامة   •

 

  العامة  ال هدافلبعض  اال سرتاتيجيةال هداف  1 -5
 

 الهدف الاسرتاتيجي لالداء الااكدميي  5-1-1

 والعوامل:  النقاط من مجموعة خالل من ايل مس توايت ممتزية  للوصول التعلميية مبخرجاهتا لزايدة الارتقاء للكية تسعي ا

جذب الطالب ذوي ادلرجات العالية ورفع مس توى ومعايري قبوهلم لدلراسة ابللكية من خالل أ نشطة التسويق املس هتدفة  -1

 لكية.اليت تتبع الس ياسات العامة اليت تضعها اقسام ال 
اجتذاب وفرة من أ عضاء هيئة التدريس النشطني واملؤهلني وذوي اخلربة يف التدريس للقيام ابداء اخلطط ادلراس ية  -2

 ابالقسام العلمية وفقًا ملعايري اجلودة العالية.
 

 الهدف الاسرتاتيجي للجودة وتقيمي الاداء الشامل   5-1-2
 

من خالل معليات التدريب والتطوير للوصول ملعايري اجلودة الشامةل يف  الفنيةو  اال دارية بكوادرها اللكية عيل الارتقاء تعمل -1

 الاداء املمتزي 

تهنج اللكية مبادي الاعامتد الرباجمي للجودة الشامةل اليت س تعمل عيل الارتقاء مبعدالت الاداء العام لللكية من خالل   -2

 عليا.اعامتد اخلطط ادلراس ية لالقسام العلمية وبرامج ادلراسات ال 

تعمل اللكية عيل الايفاء بلك الواثئق الرضورية والالزمة لالعامتد املؤسيس ووضع اكفة الس ياسات اليت حتقق اهدافها  -3

 واحملافظة علهيا وتطويرها ومراجعهتا دوراي لتحسني الاداء هبا. 

  

 العلمية  ال نشطة -6 

 

 عنوان املشاركــــة خيالتار اجلهة املنظمة امس النشاط القسم العلمي امس املشارك م

 ادارة اللكية مسجل اللكية 1
امللتقي العام للطالب اجلدد 

 2018للعام ادلرايس 
  2018 ادارة اللكية

2 
اعضاء هيئة التدريس 

 ابللكية

هندسة النفط والغز 

والهندسة الكمييائية 

املعرض الثاين للنفط والغاز 

2018 

 

 ادارة اللكية
2018  
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  ال داء تقرير- 7

 الاسرتاتيجي التخطيط 7-1
 :ييل ما لكيةال  توحض اجلزء هذا يف

 .ابخلطة احملددة وال داء املتابعة مبؤرشات مقارنة الاسرتاتيجية وأ هدافها هماهماو  الهتارس لتحقيق التنفيذية خططها من بتنفيذه قامت ما لكيةال  تذكر- 

ذا -  .وخطواته التعديل هذا أ س باب ذكرو  اجلزء هذا يف ذكره يمت أ هدافها أ و لرسالهتا تعديل أ و مبراجعة لكيةال  قامت ا 
 

 مؤرشات حتقيق الهدف هدف اللكية التنفيذي هدف اجلامعة الاسرتاتيجي
نس بة 

 اال جناز
 املعوقات

ك حد مراكز  س هباتطوير دور جامعة  .1

طار نظام  اال شعاع العلمي واملعريف يف ا 

اجلودة الشامةل وبرؤى ذات توجه 

 مس تقبيل

 بكوادرها لكية هندسة الطاقة والتعدين عيل الارتقاء تعمل

من خالل معليات التدريب والتطوير  والفنية اال دارية

 الشامةل يف الاداء املمتزيللوصول ملعايري اجلودة 

تدريب عدد من املهندسني 

 يميوالفنيني بقسم اجلودة وتق 

الاداء عيل متابعة متطلبات 

 اجلودة ابللكية

70%  

من  تطوير الربامج ال اكدميية التعلميية .2

خالل تطبيق املعايري مبا يتفق مع فلسفة 

 ومبادئ اجلودة والمتزي يف ال داء

تذاب وفرة من أ عضاء هيئة تسعي اللكية دامئا ايل اج 

التدريس النشطني واملؤهلني وذوي اخلربة يف التدريس 

للقيام ابداء اخلطط ادلراس ية ابالقسام العلمية وفقًا ملعايري 

 اجلودة العالية.

وكذكل ايل تطوير أ ساليب متنوعة للتعلمي التفاعيل 

والتواصيل والابتاكري من خالل الاس تفادة من الثقنيات 

 ذا اجملال استنادا عيل رؤية ورساةل اللكية.احلديثة هب

الاس مترار يف توفري افضل 

الاساتذة والوسائل العلمية 

الاخري لالرتقاء ابالداء 

 الااكدميي لللكية

70%  

عالية  ةتوفري بيئة تعلميية فاعةل وأ من .3

ومناخ جامعي اجامتعي وثقايف  ،اجلودة

حصي, موهجة ابلقمي واملبادئ الثقافية و 

 .عية وال خالقية السلميةوالاجامت

توفري بيئة تعلميية حتفز الطالب ليصبحوا مس تقلني ابداهئم 

وتساعدمه عيل التفكري العلمي اجلاد لتحقيق اهدافهم من 

تفعيل دور الوسائل التعلميية وتزويد املعامل ابللكية خالل 

ابالهجزة احلديثة لتالمئ طبيعهتا وامداد املكتبة بكتب حديثة 

ظومة املكتبة الكرتونية وحتسني اداء موقع واس تكامل من

 ادلولية اللكية عىل ش بكة املعلومات

مت تفعيل معمل قسم 

الطاقات املتجددة ابللكية 

ليقوم بدوره يف املرحلتني 

 اجلامعبة واملاجس تري ابللكية

30%  

تأ هيل خرجيني ممتزيين من حيث  .4

 املعارف واملهارات املهنية والاجامتعية

 وختصصات اللكية مبجاالت ممتزيينخترجي همندسني 

مسلحني ابلعمل و املعرفة و قادرين عىل املنافسة و 

بلك جدارة و اقتدار و القيام ابملهام املولكة هلم عىل 

 أ مكل وجه

تتابع اخلرجيني من اللكية للك 

فصل درايس واخنراطهم 

بسوق العمل ابلرشاكت 

 واملؤسسات العامة

75%  

 وهندسة الطاقات

3 
اء هيئة التدريس اعض

 ابللكية
 اقسام اللكية العلمية 

املؤمتر ادلويل الاول للعلوم 

 والتكنولوجيا
  2018 جامعة س هبا

4 
اعضاء هيئة التدريس 

 بقسم هندسة النفط والغاز
 مؤمتر بنغازي للنفط والغاز هندسة النفط والغاز

املوسسة 

 الوطنية للنفط
2018  

5 

اعضاء هيئة التدريس 

نديس الرشكة ابللكية + هم 

 العامة للكهرابء

 

 الطاقات املتجددة
حتسني اداء الش بكة 

 الكهرابئية ابملنطقة اجلنوبية

قسم الطاقات 

 املتجددة
2019  
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 يف املسامهة يف س هبا جامعة كفاءة رفع .5

 والبيئة اجملمتع وخدمة املس تدامة التمنية

 ذات والوحدات املديرايت وتفعيل

 خدمات وتسويق اخلاص الطابع

 واخلدميـة والبحثيـة التعلميية اجلامعـة

 .(والاستشارية التطبيقية)

اقامة الانشطة العلمية من ورش معل وحلقات حبث 

ور العلمي ومؤمترات مبجال ختصصات اللكية ما يعزز ادل

 النشط للمسامهة بعمليات التمنية للمجمتع.

 

اس مترار اللكية يف اقامة 

العديد من الورش 

واحملارضات التوعوية خالل 

 فرتات ادلراسة

70%  

لتطوير املؤسيس وبناء النظم اال دارية ا .6

ونظم املعلومات من خالل تطبيق نظم 

دارة اجلودة الشامةل  .ا 

يف اس تخدام بعض برامج تعمل اللكية عيل تغطية النقص 

احلوس بة ونظم املعلومات لل قسام العلمية من خالل 

املشاركة يف ادلورات ذات الصةل وذكل لرفع مس توي 

الاداء للك من هيئة اعضاء التدريس والفنيني واال داريني 

 ابللكية.

حصول عدد من املوظفيني 

ابللكية واعضاء هيئة 

التدريس عيل ادلورات 

جمة التدريبية مبجال بر 

 احلاسوب ونظم املعلومات

50%  

 

   لكفني مبهام املـ  8
 

 رمق القرار اترخي الاس تالم املوقع اال داري الامس

  م 2017 معيد اللكية د. مويس محمد عبدالرمحن يم

  م 2016 وكيل اللكية للشؤون العلمية د. طه ابراهمي عيل عبدهللا

  م2018 رئيس قسم الطاقات املتجددة د. ابراهمي سلامين نرص

  م 2016 مدير مكتب ادلراسات العليا د. محمد عبدهللا حسني

  م2018 رئيس القسم العام د. . عامثن ابوبكر القايض

  م2019 رئيس قسم العالقات الثقافية د. محمد نوري حسني

  م2018 رئيس قسم هندسة النفط والغاز أ . براهمي ابوبكر ادلواكيل

  م2018 رئيس قسم هندسة املواد والتألك .ابراهمي باكري العريبأ  

  م2018 رئيس قسم الهندسة الكمييائية أ .محمد امحيد حمرز

  م2018 مدير مكتب الشؤون الادارية واملالية ا.ابوالقامس معر ابوالقامس

  م2019 رئيس مكتب اجلودة وتقيمي الاداء / امللكف أ .عبدالقادر عيل ابوبكر

  م2019 قسم اخلدمات الالكرتونيةرئيس  عبدالقادر عيل ابوبكرأ .

  م2019 رئيس قسم ادلراسة والامتحاانت أ .خدجية خمتار حسن

  م 2016 مسجل اللكية أ .اسامعيل امحد ابراهمي اجملربي
 

 

 

 املوارد البرشية من موظفني -9

  حسب ال قسام  .أ  

 لوظائف اال دارية والفنيةا القسم /ادلائرة /الشعبة
 اجاميل عدد

 الفنيني أ .هـ.ت املوظفني
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 0 1 1 رئيس املكتب مكتب معيد اللكية

 0 1 1 رئيس املكتب مكتب وكيل اللكية للشؤون العلمية

 1 1 1 رئيس القسم قسم الطاقات املتجددة

 0 1 1 رئيس القسم مكتب ادلراسات العليا

 2 1 2 رئيس القسم القسم العام

 0 1 0 رئيس القسم قسم العالقات الثقافية

 1 1 1 رئيس القسم قسم هندسة النفط والغاز

 1 1 1 رئيس القسم قسم هندسة املواد والتألك

 1 1 2 رئيس القسم قسم الهندسة الكمييائية

 0 0 4 رئيس املكتب مكتب الشؤون الادارية واملالية

 0 1 2 رئيس املكتب مكتب اجلودة وتقيمي الاداء / امللكف

 0 1 1 رئيس القسم ت الالكرتونيةقسم اخلدما

 0 1 2 رئيس القسم رئيس قسم ادلراسة والامتحاانت

 0 0 3 رئيس القسم مسجل اللكية

     اجملموع
 

 اال داريون حبسب املؤهل  -ب

 لوظائف اال دارية والفنيةا القسم /ادلائرة /الشعبة
 اجاميل عدد

 الفنيني أ .هـ.ت املوظفني

 0 0 2 تري املكتب + موظف خدماتسكر  مكتب معيد اللكية

مكتب وكيل اللكية للشؤون 

 العلمية
 0 0 1 سكرتري املكتب

 1 0 0 فين معمل قسم الطاقات املتجددة

 0 0 1 سكرتري املكتب مكتب ادلراسات العليا

 2 0 1 سكرترية املكتب + فين معمل القسم العام

 0 0 1 سكرترياملكتب قسم العالقات الثقافية

 0 0 1 سكرترياملكتب دسة النفط والغازقسم هن

 0 0 1 سكرترياملكتب قسم هندسة املواد والتألك

 0 0 2 سكرترياملكتب قسم الهندسة الكمييائية

 0 0 3 سكرترياملكتب + موظف خدمات مكتب الشؤون الادارية واملالية

مكتب اجلودة وتقيمي الاداء / 

 امللكف
 0 0 2 سكرتري املكتب + موظف خدمات

 0 0 1 سكرتري املكتب قسم اخلدمات الالكرتونية

 0 0 3 موظف رئيس قسم ادلراسة والامتحاانت

 0 0 3 موظف مسجل اللكية

     اجملموع
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 الفنيون حبسب املؤهل -ج

 لوظائف اال دارية والفنيةا القسم /ادلائرة /الشعبة
 اجاميل عدد

 الفنيني أ .هـ.ت املوظفني

 2 0 0 فين معمل قسم الطاقات املتجددة

 2 0 0 فين معمل هندسة املواد والتألك

 3 0 0 فين معمل القسم العام

 2 0 0 فين معمل الهندسة الكمييائية

 2 0 0 فين معمل قسم هندسة النفط والغاز

 10    اجملموع
 

 أ عضاء هيئة التدريس غري ملكفون مبهام  د. 

جازة ماجس تري دكتوراه القسم /ادلائرة /الشعبة  ا 
جامعة / معهد 

 تقين
 اجملموع أ خرى

 2 0 0 0 1 1 قسم الطاقات املتجددة

 2 0 0 0 1 1 هندسة املواد والتألك

 4 0 0 0 4 0 القسم العام

 1 0 0 0 0 1 الهندسة الكمييائية

 3 0 0 0 3 0 قسم هندسة النفط والغاز

 12 0 0 0 9 3 اجملموع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الربامج التدريبية: -10

 

   العلمية وال نشطة العلمي البحث -11

 ثنيامس الباحث / الباح  ال حباث املنجزة أ و املنشورة القسم
 د. محمد علوة ، د. قامس الزين ، د.محمد نوري، أ .حامد عبداحلق 4 قسم الطاقات املتجددة

 د. عبدالسالم جربيل ، د.طه ابراهمي ، ا. محمد الكيالين 3 هندسة املواد والتألك

 التارخي املاكن عدد املشاركني امس ادلورة

  مركز التدريب ابجلامعة 3 دورة لربانمج الاندنوت

  مركز التدريب ابجلامعة 4 دورة لربانمج العرض التقدميي

  مركز اللغات 3 دورات اللغة الاجنلزيية
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 د.عامثن القايض ، ا. امين سامل 2 القسم العام

 ، أ .خدجية خمنارد. محمد صاحل ، د.مويس يم  3 الهندسة الكمييائية

 ا.محمد مصبه، ا. محمد حمرز ، أ .ابراهمي ادلواكيل 3 قسم هندسة النفط والغاز
 

 

 رمق التسجيل  امس الباحث / الباحثني ال حباث املشرتكة مع هيئات حملية أ و دولية القسم
 0 0 0 قسم الطاقات املتجددة

 0 0 0 هندسة املواد والتألك

 0 0 0 الهندسة الكمييائية

 0 0 0 قسم هندسة النفط والغاز
 

 امس املؤلف/ املؤلفني الكتب املنجزة )هذا العام( القسم

 0 0 قسم الطاقات املتجددة

 0 0 هندسة املواد والتألك

 0 0 الهندسة الكمييائية

 0 0 قسم هندسة النفط والغاز
 

 

 

 بنية التحتية ال ـ  12

 التطوير يف البنية التحتية -أ  

 الهدف )اس تحداث قاعات تدريس ية أ و خمابر أ و ماكتب أ و غريها( القسم

مكنب العميد 

 والوكيل

 مت اس تحداث مكتب لعميد اللكية والسكرترية
اس تكامل املرافق الادارية الرئيس ية ابللكية 

 الاعامل امللكفني هباالجناز 

 مت اس تحداث مكتب لوكيل الشؤون العلمية  اللكية والسكرترية
اس تكامل املرافق الادارية الرئيس ية ابللكية 

 الجناز الاعامل امللكفني هبا

 التطوير يف التجهزيات -ب

 الهدف معدات أ و جتهزيات جديدة املاكن /قاعة خمرب، ... القسم

هندسة 

الطاقات 

 املتجددة 

 

 عمل الطاقات املتجددة م

 

 بعض اهجزة القياس 

 

 اس تكامل بعض جتارب الشق العميل للمهنج ادلرايس 

 التارخي واملدة ماكن انعقادها ال نشطة العلمية امس الندوة القسم
 22-04-2018 قاعة ادلراسات العليا ابللكية  التعلمي الهنديس والتقين يف جماالت الطاقة يع الاقسام ج 

 09-11-2018 قاعة ادلراسات العليا ابللكية اليوم الااكدميى املفتوح للطالب اجلدد ادارة املسجل

 2019-1-10 مركز اللغات ابجلامعة  ةحتسني اداء الش بكة الكهرابئية ابملنطقة اجلنوبي هندسة الطاقات املتجددة 
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 تطوير املكتبة -ت

آلية اجملال  الهدف ال

 العمل جاري ولكن مل يكمتل  الكتب وادلورايت
اضافة الكتب املهنجية واملساعدة ايل ارفف املكتبة 

 لالس تفادة العلمية 

 

 

 

 مالحظات املقرتحات لتحقيق املتطلبات ال س باب مت حتقيقهااملتطلبات اليت مل ي

  اال رساع وتوفري تكل الاحتياجات  اتخري يف التعاقدات واس تالم املواد  املعامل لالقسام العلمية 
 

 

 

 خدمة اجملمتع -13

 .حمليطةالبيئة ا تمنيةو  اجملمتع دمةا خلخطهت لتحقيق أ نشطة من بتنفيذه قامت ما اجلزء هذا يفاللكية  تذكر
 

 

 اجلهات املس تفيدة
الاستشارات وادلراسات املهنية والفنية والتطبيقية واخلدمات املقدمة ل فراد 

 اجملمتع وهيئاته ومؤسساته احلكومية واخلاصة

رضا اجلهات اخلارجية عن درجة 

 )ترفق الواثئق( الفعالية

 ال يوجد ئية ابملنطقةتوصيات ورشة العمل خبصوص حسني اداء الش بكة الكهراب رشكة الكهرابء

 
 

دارة املؤسيس التقومي -14   اجلودة وا 

متام ادلراسة اذلاتية لللكية  -  العمل جاري عيل ا 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 العملية ال اكدميية  اثنيًا:
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 واخلرجيون  الطالب -أ

 :ييل ما اللكية تناقش اجلزء هذا يف

 املقيدين : .1

 القسم العلمي

عدد املقبولني 

 )هذا العام(

جيني )هذا عدد اخلر 

 العام(

عدد املنقولني من 

جامعات أ خرى 

 )هذا العام(

عدد املنقولني ا ىل 

جامعات أ خرى 

 )هذا العام(

 املنقطعني الاس تضافة

 ا انث ذكور ا انث ذكور

  حاةل مرضية 1 5 11 - - 15 90 العام

 1 - 1 - 2 3 - 5 هندسة املواد و التأ لك

  - - - 5 3 2 2 الهندسة الكمييائية

 3 - - - 3 15 - 10 هندسة النفط و الغاز

  - 1 - - - 3 10 هندسة الطاقات املتجددة

 13 1 7 11 31 137 اجملموع الهنايئ

 املنقولني ـ املنقطعني  .2

 القسم العلمي

عدد املقبولني 

 )هذا العام(

عدد اخلرجيني )هذا 

 العام(

عدد املنقولني من 

جامعات أ خرى 

 )هذا العام(

ا ىل عدد املنقولني 

جامعات أ خرى 

 )هذا العام(

 املنقطعني الاس تضافة

 ا انث ذكور ا انث ذكور

  1 5 11 - - 15 90 العام

  - 1 - - - 3 10 ه. الطاقات املتجددة

  - 1 - 2 3 - 5 ه. املواد و التأ لك

  - - - 3 15 - 10 هندسة النفط و الغاز

  - - - 5 3 2 2 الهندسة الكمييائية

  1 7 11 31 137 ايئاجملموع الهن

 

 

 

جراءات ادلمع الطاليب .3  خطط وبرامج وا 

هل توجد رعاية املتفوقني ودمع املتعرثين /  هل توجد الرعاية الصحية  عدد أ . هـ . ت 

 أ ذكرها
 اليوجد اليوجد  للك قسم علمي( 1مرشفيني أ اكدمييني ) 5
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 ال نشطة الطالبية .4

 ال نشطة الطالبية الرمق

 و اذلي اقمي ابللكية  2015)قسم هـــــ. النفط( يف اجناح املعرض الاول للنفط و الغاز  شارك الطالب 1

2 
قام طالب قسم هـــ. املواد و التأ لك حبمةل تنظيف ابلقاعات ادلراس ية و املاكتب أ قساهمم العلمية  و كذكل اصالح بعض 

 املقاعد ادلراس ية بأ رشاف بعض اساتذة القسم

3 
. الكمييائية حبمةل تنظيف ابلقاعات مبكتب أ لقسم و كذكل اصالح بعض الاضاءة يف املمرات بأ رشاف قام طالب قسم هـــ

 بعض اساتذة القسم

و اذلي اقمي   2017شارك الطالب )هــ. النفط و الغاز و الطاقات املتجددة ( يف اجناح املعرض الثاين للنفط و الغاز  4

 ابللكية

 

 ية ادلراس   املقررات/ الربامج  -ب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مرحةل الباكلوريوس ال قسام العلمية م

 مغلق مفتوح

  √ قسم هندسة املواد و التألك 1

  √ قسم الهندسة الكمييائية 2

  √ قسم هندسة النفط و الغاز 3

  √ قسم هندسة الطاقات املتجددة 4

 الاقسام اليت افتتحت أ و أ غلقت )خالل هذا العام( مع بيان السبب

 - - ال يوجد -

- - - - 

 م
 مرحةل ادلراسات العليا

 اترخي الافتتاح دكتوراه اترخي الافتتاح ماجس تري

 - - 2017 ماجسرت أ دارة الطاقة 1

- - - - - 

 الاقسام اليت افتتحت أ و أ غلقت )خالل هذا العام( مع بيان السبب

 - - - ال يوجد -

- - - - - 
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 أ س باب التحديث لربامج ال اكدميية و/أ و املقررات املسؤول عن تدريسهاحتديث ا ال قسام العلمية

 I & IIحتديث مهنج مقررات هندسة مياكنيكية  القسم العام

تطوير املسائل الرايضية و الامترين 

اليصال املعلومة للطالب ابلشلك 

 املناسب 

 ل هندسة التأ لكتغدية اخلطة ادلراس ية للقسم مبقررين يف جما هندسة املواد و التألك

تزامنا مع تعديل مسمى القسم هبندسة 

املواد و التأ لك لفتح أ فاق جديدة 

خلرجيي القسم ملا لهذا من دور همم يف 

 ااتحة فرص التوظيف هلم   

 

 الربامج ال اكدميية
حتقيق أ هداف الربامج 

 ال اكدميية
 اال جراءات للتغلب علهيا معوقات حتقيق ال هداف

 نعم  باكلوريوس

 اس تكامل معامل الاقسام العلمية  .1

 . صيانة بعض القاعات ادلراس ية 2

 . صيانة ماكتب الاقسام العلمية 3

. مت اس تكامل جيع الاجراءات من قبل 1

اللكية و ادارة اجلامعة مشكورين 

 الس تجالب الاهجزة املطلوبة

. مت خماطبة ادارة اجلامعة بشأ ن رضورة 2

 معل الصيانة املطلوبة

 نعم  ماجس تري
 دراسات عليا   –اس تكامل معمل الطاقات  

 
 

 

 

 التدريس  هيئة أ عضاء
 

 أ س تاذ القسم
أ س تاذ 

 شاركم 
 حمارض  أ س تاذ مساعد

حمارض 

 مساعد
 اجملموع هيئة فنية معيد 

 10 3 0 6 1 0 0 0 القسم العام 

 9 1 2 0 3 2 1 - قسم هندسة املواد و التألك 

 1 قسم الهندسة الكمييائية
0 

1 2 
0 

3 
0 

7 

 0 قسم هندسة النفط و الغاز
0 

1 1 3 3 
0 

8 

قسم هندسة الطاقات 

 املتجددة
0 2 4 1 3 - 

0 
10 

 44 4 8 12 8 8 3 1 اال جاميل
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 التدريس  هيئة الاحتياج من أ عضاء
 

 اجملموع هيئة فنية معيد  مدرس أ س تاذ مساعد أ س تاذ القسم

  2 1    القسم العام 

قسم هندسة 

 التألك  املواد و
   2 2  

قسم الهندسة 

 الكمييائية
   2 2  

قسم هندسة 

 النفط و الغاز
   2 2  

قسم هندسة 

الطاقات 

 املتجددة

   2 2  

  10 9    اال جاميل

 

 

 

 ال نشطة املنفذة لتمنية قدرات أ عضاء هيئة التدريس  الربامج ال اكدميية 

 اليوجد  ماجس تري 

 اليوجد  دكتوراه 

 

 

 

 

 

 

 التعلميية  للفاعلية املس متر قوميالت

 

 املعوقات ال اكدميية اليت واهجهتا اللكية واملقرتحات املناس بة لتجاوزها .5
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 املقرتحات املناس بة املعوقات ومدى تأ ثريها

 توفري املعامل  املعامل العلمية 

 خلق وزايدة عدد القاعات ابملبين معامل احلاسوب  عدم كفاية القاعات ادلراس ية

 حتوير وصيانة املرسح ليكون هو قاعة املؤمترات ابللكية  ة للمؤمترات والسمينار قاع

 توفريها بشلك يس توعب عدد اكرث من خشص  ماكتب العضاء الهيئة التدريس ية 

 صيانة وجتهزي املقهيي املوجود مقهيي لتوفري خدمات مياه الرشب والشاي 

 جودة صيانة وتوفري املو  قاعة اجامتعات جملس اللكية 

 

 

 

 

        م  30/07/2019التارخي   

 

 

                                                                        

 د اللكيةـــــــــمعي                           
 يم ند. مويس محمد عبدا لرمح / الامس                                   

 

 /  التوقيع                                   
                                                               

 

 


