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قد أستغرق فريق أعداد الخطة مدة شهر من العمل المتواصل لوضع خطة التحسين الخاصة بقسم 

 تقنيات هندسة القدرة الكهربائية.

:
 

 1998 عا  افتتاحه تم حيث الكلية في الهندسممية األقسمما  من هو الكهربائية القدرة تقنيات هندسممة قسممم

 التوليد منشممممم ت من العديد المنطقة هذه في يوجد إذ الحيوي، االختصممممما  لهذا المنطقة لحاجة نظرا  

 على القسممم أعتمد حيث متعثرة البداية كانت ولكن القسممم، خريجي تسممتوع  التي الكهربائية والتوزيع

 الزيارات على االعتماد وتم المختبرات تتوفر لم كما التدريسي كادره معظم في الخارجيين المدرسين

 هي كانت التي المسمممممممي  التقني المعهد مختبرات وعلى القريبة والكليات المعاهد لمختبرات العلمية

  .فقيرة األخرى

 حاليا   القسم يضم حيث تدريجيا   بالتكامل القسم في والتدريبي التدريسي الكادر عدد بدأ 2003 عا  بعد

 لق  يحملون( 8) و المدرس لق  يحملون( 6) و المساعد األستاذ لق  يحمل( 4) منهم تدريسيا( 18)



 

 شمممممهادة بمنح حاليا   القسمممممم ويقو  فنيا   وموظفا   مهندسممممما( 9) القسمممممم يضمممممم وكذلك المسممممماعد المدرس

 .دراسية سنوات أربع الطال  يكمل أن بعد الكهربائية القدرة تقنيات هندسة تخصص في البكالوريوس

 بأعدادأهدافها قا  قسم الكهرباء  رغبة القسم ان يكون انطالقها نحو العالمية وتحقيق الجودة وضمان

 هذه الخطة.

دليل ضمان الجودة ومعايير االعتماد البرمجية والمؤسسي الصادرة عن المركز الوطني  .1

 .سسات التعليمية والتدريبيةلضمان جودة واعتماد المؤ

 .أرشيف القسم .2

 .واقع القسم .3

: 

 :تم اعتماد جميع قيم الجامعة والكلية كقيم لقسم تقنيات هندسة القدرة الكهربائية

المستمر في جميع خدماتها وبرامجها االكاديمية حيث تهتم الكلية بالجودة والتحسين : الجودة .1

 .تحر  على تطبيق معايير الجودة على الصعيد المحلي والعملي والتحسين المستمر

 الفردي.تعزيز ثقافة العمل الجماعي داخل الكلية والقسم بدل العمل  :العمل الجماعي .2

تعزيز قيمة الثقة واالحترا  المتبادل بين إدارة الكلية والمستفيدين من  :الثقة واالحترام المتبادل .3

 .خدماتها بين أدارتها وبين طالبها وجميع العاملين بها بمختلف فئاتهم

 

 



 

: 

 مستقبال العليا والدراسات البكالوريوس لمرحلة التعليم برنامج في الحديثة العلمية التطورات مواكبة

 القدرة لقطاعا خدمة في للتطبيق القابلة البحثية الطاقات وتوظيف وتطويره العلمي البحث وتوجيه

 .الكهربائية

 

 على قادرين وباحثين تقنيين مهندسين بأعداد القسم يلتز  المسي  التقنية الكلية رسالة أطار في

 الكهربائية القدرة قطاع تطوير في االسها 

 ونقل توليد محطات في للعمل ومؤهلة البكالوريوس بمستوى متقدمة ومالكات هندسية كوادر أعداد

 .المحطات بهذه الملحقة وااللكترونية الكهربائية المعدات وصيانة وتشغيل الكهربائية الطاقة

: 

 .النظر ووجهات اآلراء وتبادل التعبير وحرية المسؤولة والبحثية االكاديمية الحرية .1

 .الجامعية والتقاليد األخالقية القيم احترا  .2

 األداء في الجودة .3

 .التعليم طرق تحديث نحو والفكر والوقت الجهد وبذل المستمر االلتزا  .4

 .علمية بحوث واجراء المشترك التدريس خالل من الواحد الفريق بروح العمل .5

 العملية بناء في المشتركة والمساهمة التعاون عالقات وتدعيم بناء في والمساوات العدالة .6

  التعليمية

 الرقابة في الجميع مشاركة خالل من الحوكمة .7

 والشفافية النزاهة .8



 

نسبة 

 االنجاز

 المالحظات
 الضعف االجراء المسؤولية

موووووووو وووووووووووووو  

 المحور
 ت

 الزمن النجاح مؤشرات

 

 

 

 

 

 

80% 

  اعووءووواء تووووووووالحوويوووات

لرئاسوووووة القسووووو   ت ا  

تووو ووو  الوووقوووررات الوووتوووي 

الءالب والتوووسرنسووووووين 

والوووتوووي توووحووو  عووو ووو  

 دنمومه العمل.

  تسوووووو يوول  ع  االمور

االدرانة التي تعزز الثقة 

 التسرنسووووووين وانتظامه 

 مع رئاسه القس  .

 

2020    رئيس القس 

  مج س القس 

  مقرر القس 

  ال جنة الع مية 

  اعءاء تالحيات لمج س القس 

  و ووووووع اسووووووتراتيجيووة لتءونر

 كون القس القس  إدارناً و حثياً 

  تسوو يل اسووتمارة التقيي  واعساد

 .محاور س  ة التنفيذ

  قاب من عسد اكبر اشوووووورا  االل

 .القس  لجان في الع مية

 لجان  شوووو ل العمل م ام توزنع 

 متعسدة.

  الصووووووالحيات الممنوحة لمج س

  .القس  محسودة

  ال نم ن و ووووووع اسووووووتراتيجيووة

ً و حثيوواً  لتءونر القسوووووو  إدارنووا

أكوووادنميووواً كون القسوووووو  مرتب  

 سوووووويووواسوووووووووة ال  يوووة وال ي وووة 

 •والوزارة

  عووسم الو وووووووح في توتوووووويف

 .العمل األداري

   نحوووسل ت  ؤ في عم يوووة تقيي

التووسرنسووووووي أو المو ف و لوو  

 سوووووبم اسوووووتمارات التقيي  التي 

تحتوي ع   محووواور تووووووعبوووة 

التنفيووذ في الو ووح الحووالي الووذي 

تمر  ه معظ  األ سام في ال  يات 

 والجامعات العرا ية

 

 ظي  القس تن
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70% 

وثوووائووا وتووقوووارنوور االجووتوومووواعوووات 

واالسووووووتبيانات والنسوات وال قاءات 

مع م ت ف االطراف المعنيووة دا وول 

توووووياية ر نة  إلعادةو ارج ال  ية 

ورسووووووووالووة القسوووووو  لت ون محووسثووة 

 ومعتمسة ومع نة

مسنرة وحسة الضمان  .1 2020

 والجودة التع ي 

 ورئاسة القس  .2

   والرسالةمراجعة ر نة القس 

    نت  اعووادة النظر  ووف ووساف البرنووام

التع يمي دورناً كل سوووووونتين لتءونر ا 

اموواكن  مع التءورات الحوواتووووووو ووة في

حيووو  نت  زنوووارة عينوووات من موا ع 

العمووول من  بووول  ع  التوووسرنسوووووووين 

لمالحظة التءورات واعساد التوتيات 

الالزمووووة ل قسووووووو  ليت  اعووووادة النظر 

 وووواأل ووووساف الووتووعوو وويووموويووووة لوو ووبوورنوووواموو  

كووادنمي واجراء التيييرات الالزمووة األ

ً ل تءورات الحووواتووووووو وووة  لوووذلووو  تبعوووا

والمؤشرة في السراسة المعسة من  بل 

لجنووة زنووارة موا ع العموول مع اال ووذ 

االعتبوووار عوووسم ال روج عن  نظر 

 ر نة القس .

ال  اعادة  القس  واال سافتحتاج رسالة 

تووووياية حي  لن  تظ ر رسووووالة القسوووو  

 السعي الموسسي ل تميز

 

 

 

 

 

 

 األ ساف التع يمية
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نسبة 

 االنجاز

 المالحظات
 الضعف االجراء المسؤولية

موووووووو وووووووووووووو  

 المحور
 ت

 الزمن النجاح مؤشرات

70% 

  تعيين ة عووووسد من ال رجين في

 دوائر السولة والقءا  ال اص

 ل تووسرنووم لجنووة القسووووووو  في توجووس 

 عم يووووة  تنظي  تقوم المن جي

 الصووويفية العء ة في الء بة تسرنم

 ترد اسوتمارات  الل  بل من و ل 

 موا ع إل  وترسوووووووول الوزارة من

 وتسوووووووت   سوووووووري   تاب التسرنم

تسرنم ج ة ردود ال جنة  والتي ال

 فترة  الل الءووووالووووم تقيي  تبين

 التسرنم

2020 

 وحسة شؤون الء بة 

  ووحوووووسة الوووووموووووو وووووع

 االل تروني

  رئاسة القس 

 الشعبة الع مية 

 تعرف ل م  ع   ا برا ل ميووووة ا ي ع  ت ل  ا

 الجامعات عن ا تع ن التي والتسرنبية

 الءالب وتوجيوووه والعوووالميوووة العر يوووة

 .من ا لالستفادة

  توووفوويوور روا وو  الوو ووتوورونووي أو وحووووسة

ل تواتل مع ال رنجين )وحسة التف يل 

 والتو يف(

 لبرنوام  ل ترون  آليوة إنجواد محواولوة 

 أو العرب الءالب السوووووتقءاب القسووووو 

 .األجانم حت 

  التسرنم المن جي من  تحسووين  رنام

 الل زنادة زنارات المشرفين وتشسنس 

ع   مو ع التسرنم من  بل المشرفين 

 والقس  وال  ية

 ن ون أن نحصوووووووول األحيووان  ع  في 

  ا تياره ليس القسوووو  في الءالم  بول

 اسووتمارة في  ءف أو المعسل  سووبم أما

 .القبول

 ترع  وحووسة أو شوووووووعبووة وجود عووسم 

 .مع   وتتواتل ال رنجين شؤون

 ل قسووووووو  ال رتوني را   وجود عووووسم 

 نم ن ل  رنجين ال  يووة مو ع  ووووووومن

 أراء من واالسوووووتفادة مع   التواتووووول

 عم يووة تحسوووووووين في الراجعوة التيوذنوة

 .والتع   التع ي 

 المن جي التوووسرنوووم  رنوووام   وووووووعف 

 جسنة عسم  سوووووووبم أ ميته من  الري 

 من المتا عة و وووووووعف التسرنم موا ع

 الموا ع  ذه و عس الم تصة ال جان  بل

 المو ع ن تووار عووادة الءووالووم أن حيوو 

 .س نه محل من القرنم

 

 

 

 

 الءــــالب
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85% 

  أعوووادة ترتيوووم وتنظي  المفردات

المء و ة ل ل مادة مع اال سوووووووام 

 المنا رة

  نسوات والقاءات ل جنة الع مية ال

مع اال سوووام المنا رة في ال  يات 

 اال رى

 وحاليا تءبيا نظام المقررات 

  ت بية متء بات سوووووع العمل التي

تتيير وتتءور دائموووواً من  الل 

 المنا   السراسية.

2020 

  ال جنة الع مية ل قس 

  والوووجووووان الوووعووو ووومووويووووة

 لأل سام المنا رة

 القءاعية ال جنة 

  لسى الجودة  وووووومان مفا ي  شوووووويو 

يادات ية الق  التع ي  وزارة في األكادنم

 إل  أدى ممووووا والجووووامعووووات العووووالي

 السوووووووعي أجل من القناعات حصوووووووول

 االعتموووواد ع   ل حصوووووووول الحثيوووو 

 .األكادنمي

 رتوووينة عالمية جامعات مع التنسووويا 

 األكوووادنمي االعتمووواد ع   حووواتووووووو وووة

 الو ووح ا تصووووووووار أجوول من لبرامج ووا

 متقسمة مرح ة إل  ل وتووووووول والج س

 .المنا   تءونر في

 تتيير التي العمل سوع متء بات ت بية 

ً  وتتءور ئمووووا  المنووووا    الل من دا

 .السراسية

 

 لتحوووسنووو  م زموووة  ءوووة وجود عوووسم 

 كفن) محسوووووووو ة فترات  الل المنا  

 (.سنوات أر ع كل ت ون

  بم عسم  وووووووعف الجانم العم ي  سووووووو

 توفير المتء بات الم تبرنة

  ووووعف مشوووواركة الءالب في تحسووووين 

 ال ءة السراسية

 

ال ءووووة الووووسراسووووووويووووة 

 والمنا  
4 

 نسبة االنجاز
 المالحظات

 الضعف االجراء المسؤولية
مووووووو ووووووووووووو  

 المحور
 ت

 الزمن النجاح مؤشرات

90% 

  المشاركة الفعالة في

 المؤتمرات 

  المشاركة في السورات

والح قات السراسية 

 والنسوات الع مية

   في التسرنسيون نسا 

 البحول من  عسد القس 

 عن تقل ال و نسبة الع مية

 تسرنسي ل ل واحس  ح 

 ً  في معظم ا نشر نت  سنونا

 مجالت

   ت  تفعيل التعاون المشتر

 ين التسرنسيين وعسد من 

 السوائر الح ومية

 ال جان الم تصة  2020

 التسرنبية البرام  دع  زنادة 

  بل من التسرنسووووووية ل  وادر

 أكبر إطال  ليرض الوزارة

 التسرنسوووووويين من مم ن عسد

 الحوووسنثوووة األسوووووووواليوووم ع  

 التع ي  أنظموووة في المتبعوووة

 .العال  في العالي

 القسووووو   ين االتفا يات تفعيل 

 العال  في المنا رة واأل سووام

 .التسرنسيين  برات لزنادة

 ع   الحصوووووول فرص زنادة 

 ليرض الووسكتوراه شوووووو ووادة

 األولية السراسوووة  رام  دع 

  وورنووواموو  فووتوو  وإموو وووانوويوووة

 .القس  في الع يا ل سراسات

 

 ع   الحاتووو ين التسرنسووويين عسد   ة 

 .مساعس أستا  أو أستا  لقم

 المؤسووووسووووات مع االحت ا  فرص   ة 

عالمية األكادنمية باً  نؤثر مما ال  سوووووو 

 األسوووووواليم ع   االطال  إم انية ع  

 .والتع   التع ي  عم يتي في الحسنثة

 الت صووووويصوووووات وجود عسم و سوووووبم 

 في المشوووووواركة نسووووووبة تنعسم المالية

 والعالمية اإل  يمية المؤتمرات

  ل سراسووات  رنام  وجود عسم أن كما 

 في ما حس إل  نسوووبم القسووو  في الع يا

 البحول مسووووووتوى و ووووووعف عسد   ة

 المقسمة

 

 

 

 ال ي ة التسرنسية
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90% 

 الوووسراسوووووويوووة القووواعوووات عوووسد •

ً  المتوفرة ً  نعتبر حووواليوووا  كوووافيوووا

 .المحا رات جسول لتيءية

  سعي القس  ال  رنادة القاعات

 السراسية وتاثيح القاعات 

  امح رئاسوووووووة القسوووووو   بناء 

وك ر ائية ورشووووة االل ترونية 

لتوسووووعة فضوووواء واسووووتقءاب 

الء بووة من اال سوووووووام الع ميووة 

 الم ت فة.

  سووووووعي ال  ية ال  توفير  نانة

 جسنسة

 

 

2020 
 ال جان الم تصة 

 

 المالية الت صوووووويصووووووات زنادة 

 موو ووتووبوورات لووبوونووواء الووالزموووة

 كووافيووة  مسوووووووواحووات نمو جيووة

 والمعوووسات  ووواألج زة ومج زة

 .الحسنثة الم تبرنة

 المالية الت صوووووويصووووووات زنادة 

 الووسراسوووووويووة القوواعووات لتووفثيوو 

 الحووسنثووة  ووالتقنيووات وتج يز ووا

 .الضرورنة

  

 فيما طالم ل ل المتاحة المساحة إن •

 .كافية يير تعتبر  الم تبرات نتع ا

 المتاحة والمعسات األج زة عسد   ة •

 .الم تبرات لبع 

 • السراسية القاعات تفثي  مستوى إن 

ً  نعتبر  .متوا عا

 الووووومووووو وووووتوووووبووووورات

 السراسية والقاعات
6 

نسووووووووووووبووووووة 

 أالنجاز

 المالحظات
 الضعف االجراء المسؤولية

مووووووو ووووووووووووو  

 المحور
 ت

 الزمن النجاح مؤشرات

80% 

  توفير كتم من جية

ل ء بة  من مجانية 

التع ي  من مصادر حسنثة 

 ومتنوعة.

  وزنادة مراجعه الء بة

 ل م تبة 

 ال جان الم تصة 2020

  تج ير الم تبة  ال تم

 المء و ة

  االشترا   الم تبة

 االل ترونية

 ة اعساد ال تم المن جية الحسنثة   

  تير مساحة الم تبة المركزنة و  ة

 عسد المصادر

 عف الم تبة االل ترونية  

 

 

 

 الم تبة
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45% 

 

   تحسنس مبالغ ل ل  سوووووو

ع مي سوووووونونووا ثووا تووة 

وتوزداد سووووووونووونوووا موع 

المتء بات والت صيص 

 ل ا .

  نووووجوووس تووو صوووووووويوووص

ل ل  سوووووو  ومحاسووووووم 

ونسووووم  له  الصوووورف 

لووتووءووونوور والووتووحوووسنووو  

المسووووتمر و اتووووتا ا ا 

2020 

 مج س ال  ية 

  الووووووو وووووووجوووووووان

 الم تصة 

 

 المالية الموارد تفمين س ولة 

 احتياجات لتيءية توفر ا عنس

لقسووووووو   ومواد أج زة من ا

 .أ رى

 المشووووتر  التعاون آلية تفعيل 

 تسوووووواعس مالية موارد لتوفير

 التي النفقات  ع  تيءية في

 أو لووو وووا مووووارد توووتووووفووور ال

 .الموازنة محسودنة

 ع  في المالية الت صيصات   ة  

 الع مي البح  ومن ا الم مة الجوانم

 الم تبرنة األج زة شراء وت صيصات

 العصر  تءورات مواكبة ليرض الحسنثة

 8 الجانم المالــي



 

 

 

كان القس  فية دراسات 

 ع يا ومسائي.
    ح  منتسووووووبي القسوووووو  ع

تيانة م تبرات واثال القس  

 والمحافظة ع   المال العام.

 


