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 قسم هندسة القدرة والمكائن الكهربائية  رئاسةكلمة 

 

 أذ, دٌالى جامعة/  الهندسة كلٌة فً أفتتحت التً األلسام أول من هو الكهربائٌة والمكائن المدرة هندسة لسم

 وااللكترونٌة الكهربائٌة الهندسة بكلٌة آنذان تسمى كانت والتً 8991 سنة الكلٌة تؤسٌس بدء مع تؤسس

 مختصٌن بخرٌجٌن البلد لرفد التخصصً المسم هذا تؤسٌس جاء. أخرى ألساما   لتضم بعد فٌما توسعت والتً

 النظري الجانب بٌن وٌجمعون بها الملحمة الكهربائٌة والمعدات وبالمكائن الكهربائٌة المدرة بمنظومة

 فً موجود هو كما عامة كهربائٌة هندسة لسم ولٌس تخصصً المسم هذا كون التطبٌمً التمنً والجانب

 الكهربائٌة للصناعات دٌالى شركة بوجود الهندسة وكلٌة المسم مولع ٌتمٌز. األخرى العرالٌة الجامعات أغلب

 تحوي دٌالى محافظة أن كما العراق فً الكهربائٌة للمحوالت مصنع أضخم تضم والتً منه الجوار الى

 فً الموجودة العالً الضغط وخطوط الكهربائً التحوٌل محطات من كبٌر عدد و حمرٌن كهرباء محطة

 مشارٌع و الصناعة ووزارة الكهرباء لوزارة المستمبلٌة و الحالٌة المشارٌع الى باألضافة حالٌا المحافظة

 .الخاص المطاع شركات

 منظومة من المختلفة الموالع فً العمل مجال فً مإهلة هندسٌة مالكات أعداد المسم عاتك على ٌمع       

 تلبً دراسٌة خطة وفك الحبٌب بلدنا مساحة على األطراف والمترامٌة التركٌب المعمدة الكهربائٌة الطالة

 تؤهٌلٌا   برنامجا   الدراسٌة الخطة تتضمن حٌث المختلفة الهندسٌة التخصصات من البلد فً التنمٌة متطلبات

 .بالتخصص العاللة ذات والمنشآت المحطات فً الصٌفً التدرٌب لبرنامج باألضافة والعملً النظري بشمٌه

 فً الجدٌة ومحاولته الرائدة ومكانته رصانته على حداثته من الرغم على العلمٌة بمسٌرته المسم برهن        

 للهٌئة المتمٌزة الجهود خالل من البلد فً المتطور العمل حمل وأحتٌاجات والتنمٌة البناء لمتطلبات األستجابة

 مشتركة ندوات وألامة الدولة دوائر مع التعاون لنوات فتح خالل من المختلفة المجاالت فً التدرٌسٌة

 فً الكاملة لمساهمتهم بهم تفتخر أن والمحافظة للكلٌة ٌحك مإهلٌن خرٌجٌٌن تمدٌم ومحاولة نماشٌة وحلمات

 .والصناعً الكهربائً المطاع دعم
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اتيجية      القدرة والمكائن الكهربائيةهندسة لقسم فريق إعداد الخطة االستر

فريق عمل اعداد الخطة  القدرة والمكائن الكهربائيةهندسة رئاسة قسم شكلت 
اتيجية لمدة خمس سنوات   يتكّون من السادة أعضاء هيئة التدريس 0206-0202االستر

 واللجنة العلمية ولجنة ضمان الجودة 

 عضوا رئيس القسم  رغد عل  مجيدا.م.د   .2

 رئيسا رئيس لجنة ضمان الجودة ا.م.د. بالسم دمحم حسي     .0

 عضوا عضو لجنة ضمان الجودة م. عمار عيىس اسماعيل  .3

 اعضو  عضو لجنة ضمان الجودة م. عل  نجم عبد هللا  .4

 اعضو  عضو لجنة ضمان الجودة م. عل  ساجت كيطان  .5

 اعضو  لجنة ضمان الجودةعضو  م.م. اسامة صاحب جعفر  .6

 اعضو  عضو لجنة ضمان الجودة  م.م. رشا ياسي   عبد  .7

 اعضو  عضو لجنة ضمان الجودة م.م. زينة خميس كرج     .8
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 المقدمة 

ا لمإه إلمهددكي إلهن سدد ة ؤىل تخدد  دددد  هن سددة إلردد رل كإلم ددكهر إليه  كه ددة يهدد ق ق ددم  ا إافددكه مدد هدن  مهن سددن 

كقددددكمر ر خددددل إل ا ددددكر كإب ددددكم إلحدددد  إل دددد إ   قددددكمرل خددددل مخددددوم إلم امدددد  كممكرسددددة إلمهنددددة إلمنوطددددة  هددددم 

  تحاددك  ؤىل كإلسددا ك ة لمابدتددكت سددول إل مدد  ك 
  إلربكخددكت إلدد  

ا
قددكمر ر خددل خ مددة إلددوطر  لفددكهل خكل ددة  

إي  أخالق كت إلمهنة إلخاصكصكت إلهن س ة ا  .م  إللت 

كت  دد إم  م دددا ضددمكد إل ددومل ك ددهدد ق ؤىل إلرترددكه  كل مد ددة إلا د م ددة إحدد  تبق ردد ب اددته هددلإ إلار  دد       

  م كم إل دوي إلهن س ة كتبق ركتهك. 
ا
 كتبو  هك مر إج  إلوصوم لدم اوى إل كلم   

ا إلم ددام  لاحرمددو مابدتددكت م ددكيت  إل دددومل          نددكه كتنف ددل خبددس إلاح ددن 
ا
  خبددول  

ب اددته إلارمدد م إلددلإو 

. كهددددو خبددددول  كإلخامكمبددددة    ط  ددددو ضددددمكد إل ددددومل كإممإه ك  دددد  إلخامددددكم إم ددددكمبم 
ا
كر ددددة جدددد إ    مهمددددة كيا

ب ددددذ  هددددلإ إلار  دددد  مدخدددد  خددددر إلر ددددم ك رددددكط إلرددددول كإللدددد   كإلفدددد   كإلمخددددكط  تحدددد  م ددددم تحد دددد  

ا أمإهه  ب  رة منه  ة كمت د دة قت  إلا  ق خل كد   سوإت  ح ث إ د أي ق م خدم  ل ي ابم  تح ن 

ل دق كت أي ؤد إلر م بحاك  ؤىل م موخة مدر خمد دكت إلاردو م  كإلاردو م بملدر أد بلدود مر إلب ك  كت كإ

ذإت دددددك أك إخامدددددكم خدددددكرده  ك ملددددددر أد  تددددد أ   مد دددددة إلارددددددو م ذإت دددددك ب رقهدددددك إخامدددددكم أ ددددددكمبم  خدددددكرده  مدددددر ؤحدددددد ى 

 إلم س كت إل كلم ة. 

اتيج      التخطيط االستر

إت جه     ح ث ب م  خل تحرمو تصور فمهك  إلف كلة إإلمإرلأكلو كت  أح   لدر مبمث  إلاخب س إلست 

إلساخ إي إممث  لدموإرم إلمكمبة إلماكحة  كرسكلاه فلال خر هأه إفكرؤ اه ك  إلر مكإضح حوم م ارت  

  مح م  كمك كإلد م  ل إلر مكإليفكهإت إلبشر ة إلموجومل مإخ  
  ؤطكر زم ا

ا
 ت  خل إلب  و إلصحمح  

  ؤص إر إلر إرإتب نب إلا إخ  أك إلال إر 
ا
إت   ة مإخ   .    كإلضكفة ؤىل مك سقو فإد كجوم إلخبة إلست 

إمجه  كتف     ظم إل ومل إلمابدتكته  مر أهم  إلر م  هك. فم كإلمإه لاحرمو إلخامكم إلم سس  كإلته

اتيجية    نموذج عمل الخطة االستر

إت   ة ه  ؤخ إم كإخامكم 
إت   ة  ح ث كك   أكىل مهكي ف  و إلخبة إلست   موذ  خم  إلخبة إلست 

  خ ل جكم كت محد ة  كتحد   تم  مرإسة
ا
إت   ة إلم اخ مة   خ م مر قوإلب خم  إلخبس إلست 

    كلنموذ   كق  تم إلتفكل خل إل م  كإقد م ة كخكلم ة
ا
  إلانف ل كإل هولة  

ا
ا  كلب كطة   إلاكىل  إللي يامت 

  لخبوإت ؤخ إم إلخ
إت   ة. تتق  إلت د   إلمنبق   بة إلست 
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اتيجية   القدرة والمكائن الكهربائيةهندسة لقسم نموذج عمل الخطة االستر

0202-0206  

 

اتيجية  الركائز األساسية للخطة االستر

إت   ة   -رإ  ف  و إل م  إل ككهز إلاكل ة:  خن  ؤخ إم إلخبة إلست 

كإلم ام ل  كإلم كهر إليه  كه ةإلر رل هن سة  ر م أد يام إساخ إي آل كت إل م  إلخكصة  -2

  كد ة إلهن سة 
ا
  .جكم ة مبكىل –رسم ك ضمر مل   إلساح إث إلخك   كلر م إل دم   

إت   ة - -0 مامكش ة م  إلخبة هن سة إلر رل كإلم كهر إليه  كه ة لر م أد تلود إلخبة إلست 

إت   ة   لد كم ة. لدكد ة ك إلست 

  إخاتكرهك إلمابدتكت  -3
ا
  م كيت  إلخامكم إلم سس  لم س كت أد تأخل إلخبة  

ا
إلمالمنة  

  للمكد إل وملإلإلصكمر خر  إل  إق ة إلا د م إل كىل  
   م كز إلوط ا

ا
  إل  إل .  
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 التحليل البيئ 

إت   ة  فكد إلخبول   كلر ممر خالم  موذ  قكلب إل م  إلم ام  إلخ إم إلخبة إلست 

  
 .لدر متحد   إلقيئة إل إخد ة كإلخكرج ة خر ط  و   كذلك إلر مإمكىل ه  إلاحد   إلقم  

   
إت إلف د ة كإرإه أصحكب إلمصكلح كسول إل م  لدر مأخام  إلاحد   إلقم    خل كإق  إلخته

مر خالم إستتك كت كإسابالخكت أكل ة  )إل كإه  كم س كت إل كلة إلحلوم ة كإلربكع إلخك (

مر أخلكه  إلر مفلال خر جمم  فئكت  إلر مكمرك الت إساه ف  أهم أر كب إل م  لخ  جه  

ا -إلم   ير-همئة إلا ريا . تم     ذلك ؤج إه تحد   -إلبالب -إلموظفن  ا  ككللك إلخ   ن 

(SWOT كلخامكم خل  اكه  إلستتك كت  ) كأبلك مر خالم   إلماحص  خدمهك كإلسابالخكت

إت   ة  هن سة إلر رل لر م كإلمنكظ ل إلر  تة  لالق كي إل دم ةإلم ح إلملا ه  لدخبس إلست 

  كإلم كهر إليه  كه ة 
ا
إت إل  كس ة كإلقاصكمبة كإلجامكخ ة   ظ   م  إلخل   إلخاتكر إلماغت 

. مر هله إلاحكل   تم إساخال  خنكي إلرول  كإلارن ة كإلقيئة كإلرك و  ة مإخ  إلم ام  إلمحل 

  توإجهه. كسيام   ملدر  كأبلك م  فة أهم إلف   إلماكحة إلر مكإلل   مإخ  
كإلم وقكت إل  

 ف مك بل  خ ض هله إل نكي

 Strengthنقاط القوة  أ. 

  :إل  ب  مر  ركط إلرول كه   إلر ممادك ب 

كجوم إخلكه همئة ت ريا ككوإمر سك  ل خل م اوى خكىل  مر إلاأه   إل كمع  كإلت  وي  -2

 .ك كلركب خدم ة خكل ة

  جكم كت خكلم ة إ ا كث -0
ا
   .خ م مر أخلكه همئة إلا ريا كإلم   ير لد رإسة  

 مانوخة خدم ة أخلكه همئة إلا ريا كإليوإمر إلم ك  ل مر فئكت خم  ة مخادفة ذكك خدف كت -3

 .مر جكم كت محد ة كخكلم ة كتخ جوإ 

 إلبكقة كلربكع خمومك لدم ام  كإلم ارتد ة إلحكل ة  كلحا كجكت كإضحة رؤ ك إلر مبمادك  -4

ا  ك وخ ة خدم ة موإصفكت مر ذلك يابدته كمك خصوصك إليه  كه ة  خدم ة كخبس لدخ   ن 

  .إلحا كجكت هله لادق ة

ل مإخ  إلكد ة -5 ا    كإلر م.  ؤقكمة مشكرككت م ام  ة ك يئة مامت 

  م حد -6
ا
  .إلت كلور وس ةت ريا خ ل   إم  هن س ة مانوخة  

  إل  ب  مر خمد كت إلت     لدمر رإت إل رإس ة  -7
ا
ك  ة   إلخامكم خل إلمنظومكت إإلليت 

 كأبلك إلحصوم خل إلناكه  إلنهكه ة  كس الت إل رجكت. 

  م كلت إلحكسوب  إلر مإات كب خ  جه   -8
ا
  ض إلمهكرإت إل كمة كإلملت تة بش   ج    

م ة كفر إللركه كإل م   هك إل مك   كإلته  .كغت 
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ل كد خكمدة بش   سنوي  ح ث بروي  إلر م  تشل   إل رإس ةكجوم م إج ة مكر ة لدمنكه    -9

  إ  كز كماك  ة ش كد إلر م إل دم ة ك 
ا
إق رهكسة إلر مت كهم    .إإلمإر ة كتح  إشر

 صورل مكر ة مإخ  ككش كحدركت  ركش ة    كإت كمكرإت ؤقكمة نشكطكت مانوخة مر  -22

  كزإرإت إل كلةك كلا ككد م  إلم س كت  إلر م
ا
 .إلمنكظ ل  

  كلتحث إل دم   -11
ا إلتحث إل دم   كلر م م ام   فل  إلهامكي إلم ام  مر قت  إلا ري من 

إت  .    ككجوم إلمخاته

 

 (Weaknesses)  نقاط الضعف -ب 

  إلاكىل  إلر متوج   ركط ض   مإخ         
ا
  :  تامث   

إت مإخ  خ ي كجوم ككمر ككق مر أخلكه همئة إلا ريا  -2   إلمخاته
ا
ا   ا إل كمدن  ا كإلفنمن  كإلمهن سن 

  .إلر م

  إلم تم إت إل كلم ة -0
ا
 مستكب خ ل منهك إقاصكمبة غكلتك ص و ة إلمشكركة  

ا   -3 ا كإلبدتة إلمنت قن  ا ة لدر مض   إلمهكرإت إلملت تة لدخ   ن    م كم إلدغة إإل  دت 
ا
 . 

  خ مة شتلة إلم دومكت -4
ا
  إلر م)إإل ت   (  تل لب  

ا
 .   

إت خ ي كجوم تن مو ككق م  إل هكت إل كمة كإلخكصة لالسافكمل مر  -5  .إلر مإم ك  كت كمخاته

ا لانم ة إلموإرم إللإت ة -6 ا أخلكه همئة إلا ريا كإليوإمر إلم ك  ل كإلموظفن    .غ كب كسكه  تحفت 

  إمجهزل كإلم  إت  -7
ا
إت ر     .إلا د م ة كإلمخاته

 .المناظرةللجامعات  التنظٌمًللجامعات لالطالع على الهٌكل والزٌارات  اإلٌفاداتللة  -8

 إلى ٌحتاج الذيات  المختبر فً الهندسً العمل على للسٌطرة الفنٌٌن من اكبر عدداج المسم إلى ٌحتا -9

 .بها المعمول الهندسٌة المواصفات تطابك لكً الفحوصات فً الدلة حٌث من فائمة عناٌة

 : مثل أدق بشكل وتخصصٌة حدٌثة بمختبرات المسم تجهٌزللة  -81

 .(Power Systems Lab) الكهربائٌة المدرة نظم هندسة مختبر •

 .( High. Voltage Lab)العالً الضغط مختبر  •

 .(Power Plants Lab) التولٌد محطات مختبر •

 الحدٌثة.عدم إدخال الكوادر الفنٌة من المهندسٌن فً دورات تدرٌبٌة على األجهزة المختبرٌة   -88

 بحصة لالهتمام الطلبة دافعٌة ٌضعف% 81 الى التمٌٌم فً المادة من العملً الجزء وزن تملٌل  -81

 .المختبرات
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عدم وجود تخصٌص مالً خاص بالبحث العلمً ضمن الموازنة حٌث ٌمتصر ذلن على شراء  -81

 .األجهزة المختبرٌة المحددة

 

 Opportunitiesالفرص   ج. 

   إلر مهنكك إل  ب  مر إلف   إلماكحة أمكي  
 : ع  إىل إساغاللهك كه  يكإل  

ا  -1  .تزإب  إلحا كجكت إلم ام  ة لدا د م إل كىل  إلمامت 

إمجه   -2   .مخم ؤمإرل إل كم ة كإلكد ة لثركفة إل ومل كإلخامكم إلم سس  كإلته

ا ر لدكد ة -3   .إلموق  كإلم كحة إل غ إف ة إلمامت 

ككت إلصنكخ ة كإلم إاز إل دم ةكجوم خ ل إتفكق كت  -4  .محد ة كمكل ة لدكد ة كلد كم ة م  إلشر

  مر خالم  -5
كوا   ؤمإرل إلكد ة كأخلكه همئة إلا ريا خل إلاوإص  إإلليت 

ا
إب    ا   كإلمت 

إلخامكم إل زو 

  
كوا   إإلليت 

إضا ك  ة إلمغدرة  كإلفص  إلفت    إل كمع  كإل كإه  إإلليت 
كوا  .إلته   إإلليت 

  إلم ينة كإلمنبرة إلمح بة مركر ة  كلكد كت كإلم كه  إلارن ة ذإت تاما   -6
ا
ل   ا إلكد ة ب م ة مامت 

ا إل كي كإلخك    إلربكخن 
ا
 .إلبك   إلهن س   

 التواصل و االطالع على البرامج و الممررات الدراسٌة للجامعات العالمٌة الرصٌنة. -7

 

 Threatsالتهديدات   د. 

  تح  مر إلساغالم إممث  لدف   كمر أهمهكتم م  فة م موخة مر      
  :إلم وقكت إل  

  م كم إلاخص  إلر مص و ة حصوم   ض خ  جه   -2
ا
  .خل إلوظ فة إلمنكستة  

ا كتشر  كت مر خكر  إلكد ة تر   كتح  مر فكخد ة إتخكذ إلر إرإت  -0   .هكفمكجوم قوإ ن 

ا ككوإمر م  -3   إلوق  إلحكىل  ص و ة ؤتمكي إلا كق  م  أخلكه همئة ت ريا كموظفن 
ا
  .ك  ل ج ب ل  

إ  ة إل كمة  لدر مخ ي كفكبة إلموإرم إلمكل ة إلمخصصة  -4 ا   .لدكد ةمر إلمت 

ا  -5   ؤبفكم أخلكه همئة إلا ريا مر حمدة إلمكج ات  كإلم   ير إلحكلمن 
ا
 إلاأخ   

ا  -6  .إلر ممر ف   إل م  لخ  جه   برد تشق  إلربكع إل كي  كلموظفن 

فً المختبرات العلمٌة سٌإدي إلى عدم استغاللها واالستفادة منها إن النمص فً عدد المهندسٌن  -7

 بالشكل األمثل لعدم تناسب عدد الكوادر الهندسٌة مع ما متوفر من أجهزة.

 .صٌنة إلنجاز الخطة البحثٌة للمسمعدم وجود تواصل مع المإسسات العلمٌة العالمٌة الر -1

 التغطٌة المالٌة الملٌلة لمحور البرامج و المناهج الدراسٌة.  -9
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اتيجية  تحديد مسارات الخطة االستر

  هله إلم حدة تم تح ب  ك  مر رؤ ة كرسكلة 
ا
   كلر مه إق إلخكصة لكأبلك إلر م كإ إلر م 

أن ب  إلخا كر كد لد ؤ ة كإل سكلة كإلر م كم  كر  فر  تم تصم م إستق إلر مكللمكد مشكركة منت  ه  

  ت ته خر إلم حدة إلركممة 
 .لدر مإل تكرإت إل  

  إلر مرؤ ة: 

 الكهربائٌة الطالة ولمطاع عموما للمجتمع والمستمبلٌة الحالٌة باالحتٌاجات واضحة رإٌا المسم لدى

 .االحتٌاجات هذه لتلبٌة علمٌة وخطط للخرٌجٌن ونوعٌة علمٌة مواصفات من ذلن طلبتٌ وما خصوصا

  إل سكلة: 

   االبتكار على لادرٌن و  بهم المنوطة الهندسٌة المهام ألداء مإهلٌن أكفاء مهندسٌن تخرٌج

 من نظرائهم مع التنافس على ولادرٌن العمل سوق لمتطلبات واالستجابة اإلبداعً والحل

 ذات والدراسات بالبحوث المساهمةو .المهنة بؤخاللٌات االلتزام مع األخرى الجامعات

 وزارة ومدٌرٌات شركات على االنفتاحثم .  الهندسٌة والتمنٌة العلمٌة بالنهضة العاللة

 .التطبٌمً الفنً والجانب النظري الجانب بٌن تكامل لعمل الصناعة وزارة و الكهرباء

. 

  :إمه إق 

 المتعاظمة األهمٌة من الكهربائٌةوالمكائن  المدرة هندسة بمسم المناطة األهداف مجمل تنطلك

 الحضاري النهوض عناصر بنٌان فً الزاوٌة حجر الكهربائٌة الطالة تعتبر أذ الكهرباء لمطاع

 المسم ٌهدف لذا,  والخدمٌة المادٌة األنسان متطلبات تلبً خدمات من تمدمه بما وااللتصادي

 :ٌلً ما لتحمٌك

 فً الكهربائٌة الشبكات وأداره تشغٌل فً الفعالة المساهمة على لادرٌن مهندسٌن أعداد -8

 :التالٌة المجاالت

 والكهرومائٌة  والغازٌة والبخارٌة الحرارٌة المحطات فً الكهربائٌة الطالة تولٌد. 

   فً المستهلكٌن الى التولٌد محطات من العالً الضغط أبراج عبر الكهربائٌة الطالة نمل 

 .والمرى المدن

   التوزٌع محوالت من هائل عدد تشمل والتً المختلفة بؤنماطها التوزٌع شبكات فً العمل 

 .والمدرة
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  من وصٌانتها الكهربائٌة الشبكة من جزء لكل والسٌطرة الحماٌة منظومات وتنفٌذ تصمٌم 

 .األعطال

 التجارٌة لألبنٌة واإلنارة الكهربائٌة التؤسٌسات أعمال على واألشراف والتنفٌذ التصمٌم 

 .وغٌرها وللمستشفٌات والصناعٌة

 :التالٌة المجاالت فً طلبتهم الى باإلضافة ومهندسٌن تدرٌسٌٌن من المسم كادر تطوٌر دعم  -1

 الكهربائٌة المدرة بمنظومة والتحكم التشغٌل فً الحدٌثة البرامجٌات أستخدام فً التطور مواكبة 

 الشبكة فً وتطبٌمها ها أنتشار ودعم المختلفة تطبٌماتها على وطلبته المسم كادر وتدرٌب

 . الوطنٌة الكهربائٌة

 الرٌاح وطالة الشمسٌة كالطالة ومصادرها المتجددة الطالة تطبٌمات فً الحاصل التوجه مواكبة 

 النظرٌة التدرٌسٌٌن بحوث خالل من األرض باطن وطالة حٌوي كولود المخلفات استغالل و

 التوجه وهذا,  الرابعة للمرحلة التخرج ومشارٌع للمسم الدراسٌة المناهج الى وإدخاله والعملٌة

 .العرالٌة الوزرات من عدد خطط ضمن حالٌا ٌمع

 

اتيجية   والخطة التنفيذية  للقسماالهداف االستر

إت جه   لدر مإ بالقك مر تحد   إلوض  إلحكىل    إلخبة  ت ام   إلمح م كم  فة إلت كه إلست 

إت   ة  إت   ة إلسار إر  لدر مإلست    م مدهك خل إست 
ا
دظ كق ل مالهماهك إلما ر   ح بإلاوس  ك  

ا  جهة مر  إل إهنة كإلقيئة إلمح بة كت 
 لاحرموخل إلساغالم إممث  لدماكح مر إلموإرم  كإل ع   كإلت 

ا كإلفكخد ة    ك  مر إل مد ة إلا د م ة كإإل اك  إل دم  كخ مة إلم ام  كإل وملإلامت 
ا
 .مر جهة إخ ى  

إت   ة  م موخةتم تح ب  كخد ه فر   ل إلخما سنوإت  إلر م ع يأه إق إست  لاحر رهك خالم فت 

إت   ة  تدك م  خ ض إلركممة   إلخبة إلست 
ا
إمه إق  كساخ إي  موذ  مشك ه لدنموذ  إلم اخ ي  

 :جكم ة مبكىل كإللي يالمر -دكد ة إلهن سة ل

إت جه  إل كي ♦   تحردو إله ق إلست 
  .إمه إق إلف خ ة: كه  م موخة إمه إق إل  

  سابدرهك إلكد ة  كإل هكت إلم  كلة خر إلخبة إلانف د ♦
  إخا كر إلمتكمرإت إل  

ا
لبدة: كتامث   

إت لر كس م ي    لاحرمو إمه إق إلف خ ة. كمك تلمن  إلخبة م شر
إلانف ل  كإإلطكر إلزم ا

 تحرمو هله إمه إق. 
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 الية تنفيذ الهدف االول

  تبقو إك تحكفظ خل
إم  إل   . م شر إلمإه إل هيس  هو ن تة إلته   إك إل كىل 

  مابدتكت إلخامكم إلوط ا

ات االداء المبادرات  ت  مؤشر
 مابدتكت إلخامكم إل كمبم  كضمكد  1

ا تكمن 
إل ومل

  تحكفظ خل مابدتكت إلخامكم 
إم  إل   خ م إلته
  
 إل كىل  كإلوط ا

إم   كلا ككد م  جهكت  2 إلابو   إلم ام  لدته
 صنكخ ة

إم  إلمبورل م  إلربكع   إلصنك   خ م إلته

إم  إل كمبم ة 3   إلته
ا
ا    خ م إلمر رإت إلمبورل إت ز ز إلا د م إلم ام   ت ز ز جوإ ب إلامت 

ل 4 ا ن تة إل حكث إلمنشورل مر رسكه  كإطكر ددددح  تبو     إم  مرإسكت خد ك مامت 
 إلمكج ات  كإل كاورإه

 ضمكد إل ومل كل نة رهكسة إلر م  -إل هة إلم  كلة: 

ل إلزمن ة لدانف ل:   سنوإت  3 -إلفت 
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 الية تنفيذ الهدف الثان

 خل إلم اوى إلمحل  كإل كىل  
ا ا ر كمنكف ن  ا مامت   إخ إم مهن سن 

ا  و  ا إلمداحرن  كه  إك   إم  مرإسكت خد ك     إلاخ   ب اة ظم شر إلمإه إل هيس  هو ن تة إلمهن سن 

 إشه . 

ات االداء المبادرات  ت  مؤشر
منظومة التوجيه واالرشاد  دعم وتطوير  1

 .  الطالن  
 نسبة الحاالت المعروضة عل لجان االرشاد.  ♦

ات االرشادية خالل السنة  ♦ عدد المحاض 
 الدراسية. 

امج  2 ين لت  استقطاب الطلبة المتمت  
 الدراسات العليا 

نسبة الطالب الذين اكملو برنامج  ♦
البكلوريوس ضمن المدة وبمعدالت اعل من 

75.% 

امج المطورة مع القطاع الصناع   عدد ♦  الت 

تطوير الجانب العمل  بما يضمن تحقيق  3
 اهدافه. 

نسبة حاالت التدريب ضمن برنامج تدريئ    ♦
 معتمد. 

مستوى اداء الطلبة حسب راي جهة  ♦
  التدريب. 

تعزيز القدرات القيادية واالبداعية لدى  4
 الطلبة. 

الطالب الذين لديهم مهارات عالية ضمن نسبة 
 .  الفصل الدراس 

 إلرشكم إلت  وي  كل نة مر ر إلر م  -إل هة إلم  كلة: 

ل إلزمن ة لدانف ل:  ا  -إلفت   سنان 
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 الية تنفيذ الهدف الثالث

ا  ا كإلتكحثن   توفت   يئة خم  جكذ ة كمحفزل لدا ري من 

إت   .إلر مم شر إلمإه إل هيس  هو ق كس م ى رضا إلم اف  ير مر إم ك  كت كمخاته

ات االداء المبادرات  ت  مؤشر
1   

ا
ا      إلر مخ م إلز كرإت لموق   ♦ .إلر مت و و جوإ ب إلامت 

كوا  . إلليت 

  إلنشبة إلخكرج ة لمنت  ه  خ م إلم ♦
ا
شكرككت  

 .إلر م

♦   
ا
  ت ر   

ل هكت مر  إلر مخ م إلنشكطكت إل  
 .إلكد ةخكر  

إت  2 ا  إلر متبو   كإتكحة إم ك  كت كت هت 
إته لمنت ب ه.    كمخاته

  إلسافكمل  ♦
ا
ا   ق كس م ى إل ضا ل ي إلمنت قن 

إت إل   كل ة كإلتحث ة. مر إلمخاته
  توز دددد  إلمهكي إلا ري  ة  3

ا
تحرمو إلاوإزد  
 كإلتحث ة كإلمإر ة. 

م  إل كخكت إد بلود )خ م سكخكت إلا ريا  ♦
إاته  35إلملاب ة كخبه إلد كد( مر وي خل 

  . 1.8كإق  كي ككي  1.6كي ككي 
4   

ا
   .إلر مرف  م اوى إلخ مكت إلمر مة  

ا
ا    . إلر مق كس م ى إل ضا ل ي إلمنت قن 

 إلد نة إل دم ة كل نة ضمكد إل ومل  -إل هة إلم  كلة: 

ل إلزمن ة لدانف ل:   سنوإت 3 -إلفت 
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 الية تنفيذ الهدف الرابع 

 توج ه منظومة إلتحث إل دم  لادق ة إحا كجكت إلانم ة كخدو ف   إقاصكمبة ج ب ل. 

كة م  جهكت خكرج ة ت كل  مشك   مإخ  إلتد م شر إلمإه إل هيس  هو   .ن تة إل حكث إلمشت 

ات االداء المبادرات  ت  مؤشر
إلمشكر دددد  إلتحث ة إلم خومة مر جهكت ن تة  ♦ .مخم إلمشكر دددد  إلتحث ة إل  كمبة  1

 . حلوم ة خ إق ة
 

إساربكب كز كمل خ م إاته لبدتة إل رإسكت  2
 . إل د ك 

ن تة خ م طالب إل رإسكت إل د ك إىل طالب  ♦
 .إلت دور وس

إت إلتحث ة كإلمخاته ة  3 ت و و إلخته
  
ا
 .إلر مإلموجومل  

إت.  ♦  م ى رضا إلم اف  ير مر إلمخاته

إت  ♦ تح بث كنشر إلجهزل إلماوف ل مإخ  مخاته
 .إلر م

  تخ ي جهكت خكرج ة.  ♦
إت إل    ن تة إلمخاته

كة م  جهكت  4 تش م  كمخم إل حكث إلمشت 
 .إك مكل ة خكر  إلتد  إلكد ةمحد ة خكر  

كة إىل إل  م إلكل  لدتحوث.  ♦
 ن تة إلتحوث إلمشت 

ق خدمهك  ♦   يشر
ن تة رسكه  إل رإسكت إل د ك إل  

فود مر خكر  إلكد ة.   مشر

كة مر خكر  إلكد ة ت كل   ♦ ن تة إلتحوث إلمشت 
  مشك   محد ة. 

 رهكسة إلر م كإلد نة إل دم ة كل نة ضمكد إل ومل -إل هة إلم  كلة: 

ل إلزمن ة لدانف ل:   سنوإت 3 -إلفت 
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 الية تنفيذ الهدف الخامس 

. ضمكد  إمجه  كإلم سس    إلحصوم خل إلخامكم إلته

  
ا
ا خر إلخ مكت إل ك  ل    .إلر مم شر إلمإه إل هيس  هوم ى رضا إلمنت قن 

ات االداء المبادرات  ت  مؤشر
إم   1 إل م  خل تبقمو أسا كم كيت  إل ومل خل  إلته

  إلر مإلا د م ة 
ا
كإل م  خل إخامكمهك مر قت    

 .إلم س كت إلمخاصة

 لدر مل رإسة إللإت ة إ ♦

إم  إلا د م ة ♦  إل رإسة إللإت ة لدته

إم  إلا د م ة  2 ا إلته إل م  خل إلموإهمة كإل  س  ن 
    كلر م

ا
إم  إلا د م ة إلمر مة   إلكد كت م  إلته

  كإل كم كت إلمصنفة خكلمك 

إم  إلا د م ة  صورل مكر ة  .تح بث كتبو   إلته

3   
كوا  لدر مإلابو   كإلاح بث إلم ام  لدموق  إإلليت 

كمخ جكت إلتح  إل دم  محد ك  إلر مإلظهكر نشكطكت 
 كمكل ك

   صورل مكر ة
كوا  .تح بث إلموق  إإلليت 

    -إل هة إلم  كلة: 
كوا   ل نة ضمكد إل ومل كل نة إلموق  إلليت 

ل إلزمن ة لدانف ل:   سنوإت  3 -إلفت 
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  توفت  إلموإرم إلمكل ة كإلبشر ة كإلا د م ة إلالزمة. 

   م شر إلمإه إل هيس  هو
ا
ا خر إلخ مكت إل ك  ل    .إلر مم ى رضا إلمنت قن 

ات االداء المبادرات  ت  مؤشر
1  .  

كة   كرإت ت ر ب ة لدككمر إلمإري ن تة إلمشكر  ♦ تكه   إلككمر إلمإري كإلف ا
  
 . كإلف ا
 

رف  م اوى إلو    نظم إلمر كإل المة  2
 كإلوقكبة مر إلمخكط . 

♦   
ا
  تر   

خالم إل كي  إلر مخ م إلحوإمث إل  
 .  إل رإس 

  رف  كفكهل إل م  إلمإري  3
ا
ك  ة كتبقمو  ظكي إلخامكم  ♦ .إلر م  إلرشفة إلليت 

 .إلمإري

إمإرل إلم كحكت  فكخد ة لدا دم كإل م   4
ف ه  .كإلت 

♦   
ا
 . إلر مكم إفو   نكبةخ م إلاح يثكت إلمن زل  

  رهكسة إلر م كمر ر إلر م -إل هة إلم  كلة: 

اتيجية  تنفيذ وتقييم الخطة االستر

إت تبق رهك فر  كض   إلر مإ بالقك مر إه إق    لماك  ة  إلر مكم شر
  ح ك كته إخ م ترم م ذإو 

ا
 

 هلهتنف ل هله إله إق بش   سنوي لغ ض تح ب  موإطر إلل   كإلرول إلحكصدة كضمكد تحرمو 

  إلخبة. 
ا
إتهك ح ب مك تم تح ب ه    إله إق كم شر

 


