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 (كلية هندسة الطاقة والتعدين)

 لكية والاقسام العلمية ال  لرؤية والرساةل والاهداف للك من ا 

 

 اللكية    أ هداف و   رساةل رؤية و  - 1

 

   رؤية اللكية 

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

 اىل حتسني  وتطوير اجملمتع والرفع من الاقتصاد الوطين لدلوةل.

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

املهنية واملسؤولية والعداةل املعمتدة عيل واليت ختدم جماالت ختصص اللكية واقساهما. هذه الرساةل تنطلق من مبادي القمي املؤسس ية 

 واال بداع والعمل امجلاعي. وال مانة

 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.

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

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

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

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

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

 الاشعاع الشميس.
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قسام العلمية  ال   - 2  رؤية والرساةل والاهداف لل 

 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 

 .املشالك التقنية والفنية

مداد سوق العمل مبهندسني أ كفاء قادرين  • ا 

عىل العمل يف خمتلف قطاعات صناعة النفط 

 .والغاز

 عقد اتفاقياتالتعاون والتبادل العلمي و  •

رشاكة مع ال قسام املناظرة واملؤسسات 

 .املعرفية يف ادلول املتقدمة

 هندسة املواد والتالك  

تقدمي تعلمي عايل اجلودة  

يدمع طالبنا يف جمال 

البحوث واالتصاالت 

والرشاكة مع الصناعة ، 

فضال عن تقدمي اخلدمات 

 . للمجمتع

 

 املناسب،تزويد الطالب ابلتعلمي 

كهنم من القيام بدور فعال ميواذلي  

يف تعزيز املامرسة املناس بة ملهنة 

. وتطبيق مبادئ املواد  الهندسة

مع  ةرشاك ال الهندس ية من خالل 

 .الصناعة واملؤسسات احلكومية

 

تزويد الطلبة مبس توى عال من التعلمي  •

 ةيوالتدريب يف جمال علوم املواد الهندس  

سرتاتيجيةوضع خطط واملساعدة ب يف اجملاالت  ا 

منبثقة من أ فاكر الطالب الصناعية يف املس تقبل 

 .واخلرجيني من القسم

 

 الهندسة الكمييائية 

حتقيق الاعرتاف الوطين 

واال قلميي من خالل 

ىل  ممتزيبرانمج أ اكدميي  ا 

جانب أ نشطة البحث 

والتدريب عىل مس توى 

 عال

توفري جودة عالية يف التعلمي  

اذلي يعد الطالب للتحدايت 

 .والفرص اليت يوفرها اجملمتع

 

توفري تعلمي ممتاز وتصممي جتربة أ ساس ية للخرجيني  

والبرت لدلخول يف ممارسة الهندسة الكمييائية 

 ابجملال. ومتابعة التطوير املهين  توكاميواي

هندسة الطاقات  

 املتجددة  

القدرات اال قلميية بناء 

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 

بشا ن قضااي   والاستشارينياخلرباء  

جياد احللول  الطاقة ماكنية ا  وا 

 املناس بة لها 

املشاركة كقادة يف معاجلة القضااي الاجامتعية 

والاقتصادية والبيئية اليت تنطوي علهيا 

من خالل تفاعيل  تكنولوجيات الطاقة املتجددة

 الطالب مع هذه القضااي 

 

 


