
 

  

يجية الخطة االسترات 2021/2022 

 كلية الهندسة



 
 

 

 

  :عالميفي التعليم التقني والبحث العلمي على المستوى الوطني وال التميز والريادةالرؤية. 

  ية، زويد الطلبة بالخبرات والمهارات الحديثة في املجاالت الهندسييييييوت وفاعليته، التقني و الرتقاء بكفاءة التعليم الهندسيييييي يا: الرساااااا ل

 ، وأن تكون الكلية مركز اشعاع علمي للمجتمع املحلي األردني.والتشبيك مع الصناعة وقطاعات االنتاج

 االلتزام ، المسييييييييتمر التعلم، العمل في والشييييييييفافية النزاهة، األداء المتميز ومكافأة واإلبداع التميز، االجتماعية المسيييييييي ولية: القيم

 الم سس ي. بالعمل

 :الغ ي ت 

مع المراجعة الدائمة و التحسين  ة ومطلوبة في سوق العملالغاية األولى: طرح برامج هندسية وتخصصات تقنية متميز  -

 المستمر للخطط الموضوعة بما يتناغم مع رؤية الجامعة و تطلعاتها.

تحفيز البحث العلمي التطبيقي مع التركيز اإلبداع والريادة واإلبتكار، و تشجيع أعضاء الهيئة التدريسية على الغاية الثانية:  -

 الزيارات العلمية البحث العلمي. المشاركة في الم تمرات و

ية بمستوى التدريس لدى أعضاء الهيئة التدريس االرتقاءالتطوير و التحسين المستمر للعملية التدريسية  و الغاية الثالثة:  -

 .وذلك بإعتماد أساليب تعليم وتعلم حديثة



 
 

نب و العالمية لتمكينهم من تطبيق جميع الجواأشراك الطالب وتشجيعهم في المشاركة في المسابقات املحلية الغاية الرابعة:  -

 النظرية التي تم دراستها خالل الحياة الجامعية.

 .يالعمل على تحقيق التنمية المستدامة و ذلك بتعزيز دور الكلية التنموي والريادي في خدمة املجتمع املحلالغاية الخامسة:  -

 ني ومختبرات ومشاغل هندسية.الغاية السادسة: تطوير البنية التحتية في الكلية من مبا -

الغاية السابعة: السعي للحصول على شهادات الجودة املحلية والدولية ملختلف التخصصات الهندسية ونشر ثقافة الجودة في  -

 الكلية.

 الموارد المالية للكلية وتعزيز مصادرها. إلدارةالغاية الثامنة: رفع الكفاءة  -

 اع الخاص لتبادل الخبرات على مستوى الطالب وأعضاء الهيئة التدريسية.تفعيل الشراكة مع القطالغاية التاسعة:  -

 

 

 

 

 



 
 

 توفير بيئة جامعية جاذبة تستبقي وتستقطب األفضل من أعضاء هيئة التدريس والطلبة: الهدف االستراتيجي األول
 نيةالميزا مؤشرات االداء جهات التنفيذ    البرنامج الزمني وسائل التنفيذ التنفيذي اإلجراء

  ابتعاث موفدين الى جامعات

بحثية عالمية في تخصص 

هندسة الطاقة المتجددة 

 .المتكاملة

  ابتعاث للحصول على درجة

الدكتوراه في تخصص األنظمة 

 الذكية

  ابتعاث للحصول على الدكتوراه

في تخصص الهندسة 

 الميكانيكية التطبيقية 

 

  التنسيب بجاجة قسم هندسة القوى

 الميكاترونيكسالكهربائية وهندسة 

 لالبتعاث وتحديد التخصص الدقيق.

  التنسيب بجاجة قسم هندسة االتصاالت

وااللكترونيات وهندسة الحاسوب 

 لالبتعاث وتحديد التخصص الدقيق.

  ك الميكانيالتنسيب بجاجة قسم هندسة

 لالبتعاث وتحديد التخصص الدقيق.

  اجراء االمتحان التحريري للمفاضلة

 بين المتقدمين.

 ات االقسام وتنسيب مجلس توصي

 الكلية باالبتعاث.

 من

  1 2021/10/ 

 الى

 1/20/0200 

 

 كلية الهندسة 

  قسم هندسة القوى

الكهربائية وهندسة 

 الميكاترونيكس

  قسم هندسة

االتصاالت 

وااللكترونيات 

 وهندسة الحاسوب

 

 توصيات االقسام 

 نسخ االمتحان التحريري 

 كشوف المفاضلة 

 

270.000 

قسام من اجات األمناقشة احتي

 االبتعاث

توصيات االقسام وتنسيب مجلس 

 الكلية.
 أولتشرين 

 مجلس كلية الهندسة 

 أقسام كلية الهندسة 
 توصيات االقسام

 

  استحداث برنامج بكالوريوس

 .هندسة ميكانيك عام

 برنامج بكالوريوس تطوير 

ليصبح  هندسة المركبات

هندسة المركبات الميكانيكية 

 والهجينة

 ان استحداث البرامج تشكيل لج

  .االكاديمية

 تنسيب باستحداث البرامج ال

 .األكاديمية

 من 

 1 2021/10 

 الى

 1/09/2022 

 

 

 مجلس كلية الهندسة 

 قسم هندسة الميكانيك 

 توصيات اللجان

 توصيات القسم

 نموذج االستحداث

 نموذج االعتماد

 

 

تحفيز أعضاء هيئة التدريس على 

ية المشاركة في المؤتمرات العلم

 المتخصصة والعالمية

تسهيل  وتسريع اجراءات التقدم بالمشاركة 

 في المؤتمرات

 مجلس كلية الهندسة على مدار العام  

 أقسام كلية الهندسة

 توصيات االقسام

 عدد المشاركات 

نماذج التقدم بالمشاركة في 

 المؤتمرات

 

اقامة يوم علمي في كلية 

 الهندسة 

 

 لعلميتحديد مواضيع ومحاور اليوم ا

التواصل مع الخبراء والمختصين في 

 المجاالت الهندسية الحديثة

 تجهيز واعالن برنامج اليوم العلمي

 

 

 نيسان          

 عمادة كلية الهندسة

 أقسام كلية الهندسة

نسخة من برنامج اليوم 

 العلمي

نسخة من االعالنات عن 

 برنامج اليوم العلمي

 تقرير عن اليوم العلمي

 



 
 

لمركبات خاص با رانشاء مختب

 الكهربائية والهجينة

دبلوم بدعم من مشروع ايراسموس بلس "

التدريب المهني للمركبات الكهربائية 

 Vocational Training" والهجينة

Diploma on Electrical and 

Hybrid Vehicles 

 قسم الهندسة الميكانيكية 0201-0202

 األتحاد األوروبي

 

 نسبة التجهيز للمختبر.

 ر بسير عملية التجهيز.تقاري

 

للذكاء  انشاء مختبر

 االصطناعي والروبوتات

طوير بدعم من مشروع ايراسموس بلس "ت

" مناهج للذكاء االصطناعي والروبوتات

Developing Curricula for 

Artificial Intelligence and 

Robotics   

قسم هندسة القوى  0201-0202

الكهربائية وهندسة 

 الميكاترونيكس

قسم هندسة االتصاالت  

وااللكترونيات وهندسة 

 الحاسوب.

 نسبة التجهيز للمختبر.

تقارير بسير عملية 

 التجهيز.

 

استكمال تجهيز مختبر خاص 

عن الهندسية الجراء التجارب 

 Engineeringبعد )

Remote Laboratory)  و

اتباعه الى قسم هندسة 

 االتصاالت و الحاسوب 

من خالل  بدعم من االتحاد األوروبي

 .e-LIVES  المشروع االوروبي  

 تشرين األول 

 تشرين الثاني 

 كانون األول 

 كانون الثاني

قسم هندسة القوى 

الكهربائية وهندسة 

 الميكاترونيكس

قسم هندسة االتصاالت 

وااللكترونيات وهندسة 

 الحاسوب

 األتحاد األوروبي

تقرير بانتهاء عملية 

 تجهيز المختبر.

زة قائمة بعدد االجه

 ونوعها.

 

من االتحاد األوروبي من خالل بدعم  انشاء مختبر األمن السيبراني 

 .IREEDERالمشروع االوروبي 

 

 

قسم هندسة القوى  0201-0202

الكهربائية وهندسة 

 الميكاترونيكس

قسم هندسة االتصاالت  

وااللكترونيات وهندسة 

 الحاسوب

 األتحاد األوروبي

 طرح العطاء.

بر ختنسبة التجهيز للم

 وقائمة االجهزة.

 

 

 عاليةانشاء مختبر المعالجات 

 األداء 

  

 

الدعم المباشر من الجامعة او تحصيل 

 دعم من مشاريع االتحاد األوروبي 

قسم هندسة االتصاالت  0201-0202

وااللكترونيات وهندسة 

 الحاسوب

 

 طرح العطاء.

نسبة التجهيز للمختبر 

 وقائمة االجهزة.

 

 



 
 

  نظمة المضمنةاألانشاء مختبر 

الدعم المباشر من الجامعة او تحصيل 

 دعم من مشاريع االتحاد األوروبي 

 

 
0201-0202  

قسم هندسة االتصاالت 

وااللكترونيات وهندسة 

 الحاسوب

 

 طرح العطاء.

نسبة التجهيز للمختبر 

 وقائمة االجهزة.

 

 

   الشبكاتمختبر 

الدعم المباشر من الجامعة او تحصيل 

 ع االتحاد األوروبي دعم من مشاري

 

 
0201-0202  

قسم هندسة االتصاالت 

وااللكترونيات وهندسة 

 الحاسوب

 

 طرح العطاء.

نسبة التجهيز للمختبر 

 وقائمة االجهزة.

 

 

  البرمجةمختبر 

الدعم المباشر من الجامعة او تحصيل 

 دعم من مشاريع االتحاد األوروبي 

 

 
0201-0202  

قسم هندسة االتصاالت 

نيات وهندسة وااللكترو

 الحاسوب

 

 طرح العطاء.

نسبة التجهيز للمختبر 

 وقائمة االجهزة.

 

 

  يبراني مختبر األمن الس

الدعم المباشر من الجامعة او تحصيل 

 دعم من مشاريع االتحاد األوروبي 

 

 
0201-0202 

قسم هندسة االتصاالت 

وااللكترونيات وهندسة 

 الحاسوب

 

 طرح العطاء.

 رنسبة التجهيز للمختب

 وقائمة االجهزة.

 

 

  مختبر الروبوت 

الدعم المباشر من الجامعة او تحصيل 

 دعم من مشاريع االتحاد األوروبي 

 

 
0201-0202 

قسم هندسة االتصاالت 

وااللكترونيات وهندسة 

 الحاسوب

 

 طرح العطاء.

نسبة التجهيز للمختبر 

 وقائمة االجهزة.

 

 

  1مختبر الحاسوب_

عة او تحصيل الدعم المباشر من الجام

 دعم من مشاريع االتحاد األوروبي 

 

 
0201-0202 

قسم هندسة االتصاالت 

وااللكترونيات وهندسة 

 الحاسوب

 

 طرح العطاء.

نسبة التجهيز للمختبر 

 وقائمة االجهزة.

 

 

  0مختبر الحاسوب _

الدعم المباشر من الجامعة او تحصيل 

 دعم من مشاريع االتحاد األوروبي 

 

 
0201-0202 

م هندسة االتصاالت قس

وااللكترونيات وهندسة 

 الحاسوب

 

 طرح العطاء.

نسبة التجهيز للمختبر 

 وقائمة االجهزة.

 

 

إنشاء مختبر تكامل أنظمة 

 الطاقة المتجددة 

طرح عطاء مختبر تكامل أنظمة الطاقة 

او من خالل الدعم المباشر من  المتجددة

 للجامعة للمشاريع البحثية للمدرسين 

قسم هندسة القوى  م 0200 من سنة ول األالنصف 

الكهربائية وهندسة 

 الميكاترونيكس

تحضير المواصفات الفنية 

لمختبر تكامل أنظمة الطاقة 

 المتجددة

 



 
 

التنسيق مع الجهات الدولية 

 وطلب الدعم 

 تجهيز احتياجات المختبرات إدامة المختبرات الحالية

عمل صيانة دورية للمختبرات من قبل 

 امعة مهندسي الج
 على مدار السنة

قسم هندسة القوى 

الكهربائية وهندسة 

 الميكاترونيكس

 

تجهيز قائمة باحتياجات 

 المختبرات

 

تقارير عن توافر البنية 

 التحتية

 

 

إنشاء مشغل الطاقة استكمال  

 المتجددة 

او   طرح عطاء مشغل الطاقة المتجددة

تجهيزه من خالل دعم المشاريع 

 معة الطالبية من قبل الجا

 

الفصل األول من العام الدراسي 

قسم هندسة القوى  0201/0200

الكهربائية وهندسة 

 الميكاترونيكس

تحضير المواصفات الفنية 

مشغل الطاقة المتجددة 

التنسيق مع الجهات الدولية 

 وطلب الدعم

  

 

 

تحديث مختبرات قسم هندسة 

االتصاالت وااللكترونيات 

 وهندسة الحاسوب

 

ختبرات قسم صيانة أجهزة م

هندسة االتصاالت 

وااللكترونيات وهندسة 

 الحاسوب

. 

قسم  رفع قائمة باحتياجات مختبرات

هندسة االتصاالت وااللكترونيات 

من األجهزة و   وهندسة الحاسوب

 .المعدات

محلية و خارجية  البحث عن مصادر

لتمويل تجهيز البنية التحتية لمختبرات 

 .القسم

  0201تشرين األول 

 لية الهندسةعميد ك

 نائب عميد كلية الهندسة 

 

قسم هندسة االتصاالت 

وااللكترونيات وهندسة 

  الحاسوب

تجهيز مختبر  طرح عطاء

متكامل لتخصص األنظمة 

 الذكية

تحديث  طرح عطاء

مختبرات قسم هندسة 

االتصاالت وااللكترونيات 

 وهندسة الحاسوب

صيانة أجهزة  طرح عطاء

قسم هندسة  مختبرات

وااللكترونيات  االتصاالت

 وهندسة الحاسوب

 

 

تحديث خطط برامج البكالوريوس 

لتخصصات هندسة الصناعات 

الكيميائية هندسة التعدين و الهندسة 

 

 لجان الخطط الدراسية في القسم 

 

 تشرين األول 

 تشرين الثاني 

 كانون األول 

 

قسم هندسة الموارد 

 الطبيعية والكيماوية

 

 

 نسخ الخطط الُمعدلة

 

 



 
 

الجيولوجية و تغير مسميات 

التخصصات من اجل مواكبات 

 التطورات الحالية 

 كانون الثاني 

  

استمرار تحديث و تعديل خطط 

برامج البكالوريوس لتخصصات 

هندسة االتصاالت وااللكترونيات 

وهندسة الحاسوب وهندسة األنظمة 

 الذكية

  

 لجان الخطط الدراسية في القسم  

 تشرين األول 

 تشرين الثاني 

 كانون األول 

 كانون الثاني

 

قسم هندسة االتصاالت 

وااللكترونيات وهندسة 

  الحاسوب

 

 نسخ الخطط الُمعدلة

 

 

استمرار  تحديث خطط برامج 

البكالوريوس لتخصصات هندسة 

القوى الكهربائية وهندسة 

الميكاترونيكس وهندسة الطاقة 

 المتجددة المتكاملة

 تشرين األول      سية في القسم لجان الخطط الدرا   

 تشرين الثاني 

 كانون األول 

 كانون الثاني

قسم هندسة القوى 

الكهربائية وهندسة 

 الميكاترونيكس

 

 نسخ الخطط الُمعدلة

 

 

استمرار تحديث خطط برامج 

البكالوريوس لتخصصات هندسة 

االنتاج واالالت و هندسة /الميكانيك

 التكييف والتبريد  /الميكانيك

 

 

 تشرين األول  لجان الخطط الدراسية في القسم 

 تشرين الثاني 

 كانون األول 

 كانون الثاني

 قسم هندسة الميكانيك

 

 نسخ الخطط الُمعدلة

 

 

تحديث خطة برنامج البكالوريوس  

 لتخصص الهندسة المدنية 

 تشرين األول  لجنة الخطة الدراسية في القسم 

 تشرين الثاني 

 كانون األول 

 الثانيكانون 

 قسم الهندسة المدنية

 

 نسخة الخطة الُمعدلة

 

 

حوسبة بعض المساقات في كلية 

 الهندسة 

 تشرين األول  تجهيز مادة مصورة للمساقات 

 تشرين الثاني 

 كانون األول 

 كانون الثاني

 عمادة كلية الهندسة

 أقسام كلية الهندسة

عدد المساقات 

 المحوسبة

 

 

 



 
 

 

 تحفيز االبداع والريادة والتجديد والبحث العلمي وتطوير األداء المؤسسي: الهدف االستراتيجي الثاني
 البرنامج الزمني وسائل التنفيذ التنفيذي اإلجراء

(0202) 
 الميزانية مؤشرات االداء جهات التنفيذ

قيام عدد من أعضاء هيئة 

التدريس بأبحاث وتجارب تخص 

الزراعة وتلوث المياه، وتحلية 

ا يتناسب وحل مياه البحر، وبم

 مشاكل المجتمع

البحوث التطبيقية من أعضاء الهيئة 

 التدريسية

قسم هندسة الموارد  0201

 الطبيعية والكيماوية

و مركز الطاقة و المياه 

 و البيئة 

انتاج نوع من التربة الزراعية 

 باستخدام التف البركاني 

 

توجيه أعضاء الهيئة التدريسية 

ة يفي الكلية إلنجاز ابحاث علم

 تخدم مجال الصناعة

 ت امع الصناعلتشابك تفعيل لجنة ا

 المحلية 

 

  إعداد تقارير بأهم المشاريع التي

يمكن تنفيذها من قبل القسم لخدمة 

 الصناعة

 

 على مدار العام

 أقسام كلية الهندسة

إنشاء لجان البحث العلمي في 

 أقسام كلية الهندسة

 قائمة األبحاث التي تم إنجازها.

م سير اإلنجاز في تقارير تقد

 الخطة البحثية

 

تفعيل المشاركة في برنامج 

Erasmus 

ورشات عمل لكيفية كتابة المشاريع 

 البحثية
 أقسام كلية الهندسة على مدار السنة

عدد المشاريع البحثية التي فازت 

 بها الجامعة

 

تشجيع الزمالء على تقديم 

األبحاث لصندوق دعم البحث 

الوطنية  العلمي والجهات المانحة

 والدولية

 االعالن عن فرص الدعم الممكنة.

 تعبئة نماذج التقدم بدعم مالي.

 دعوة ممثلي الجهات المانحة

 أقسام كلية الهندسة على مدار السنة

عدد المشاريع البحثية التي فازت 

 بها الجامعة.

عدد المشاريع التي يتعاون فيها 

القسم مع أقسام أخرى من 

 .جامعات محلية وعالمية

 

دعم مشاركات الطلبة في 

 مسابقات دولية

تشجيع الطالب على المشاركة في هذه 

المسابقات لما لها اثر ايجابي على زيادة 

 الخبرة العملية و تطبيق المعارف المكتسبة.

 

 أقسام كلية الهندسة على مدار العام

عدد الطلبة المشاركين في 

 المسابقات الدولية

 

 

 

 



 
 

 

 احداث تأثير ايجابي فاعل وملموس في المجتمع المحلي: الثالهدف االستراتيجي الث
 البرنامج الزمني وسائل التنفيذ التنفيذي اإلجراء

(0202) 
 الميزانية مؤشرات االداء جهات التنفيذ

عقد دورات الصيانة 

 المنزلية
 على مدار السنة  الدورات التدريبية

قسم هندسة القوى 

الكهربائية وهندسة 

 الميكاترونيكس

تقارير عن الدورات 

والورش التدريبية 

 والندوات

 

عقد دورة التمديدات 

 الكهربائية المنزلية
 على مدار السنة الدورات التدريبية

قسم هندسة القوى 

الكهربائية وهندسة 

 الميكاترونيكس

تقارير عن الدورات 

والورش التدريبية 

 والندوات

 

عقد دورات للطلبة درجة 

البكالوريوس في جميع 

 صصات كلية الهندسة تخ

التدريب على البرمجيات 

 ة ثالحدي
 جميع اقسام الكلية  على مدار السنة 

تقارير عن تقدم 

الطلبة و تطورهم في 

 هذه البرمجيات 

 

 بناءألتوفير فرص التدريب 

المجتمع المحلي في 

 المجاالت المهنية 

التشجيع على عقد 

االتفاقيات و المبادرات بين 

ة مثلة بكليجامعة الطفيلة مت

الهندسة و المراكز و 

الغرف الصناعية و 

 تلفةمخالمصانع ال

 ادارة الجامعة على مدار العام

 كلية الهندسة

تقارير عن الدورات 

والورش التدريبية 

 والندوات.

عدد اتفاقيات 

 التدريب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 والعمل على استكشاف مصادر تمويل جديدةاالدارة الحكيمة لموارد الجامعة الحالية : الهدف االستراتيجي الرابع
 البرنامج الزمني وسائل التنفيذ التنفيذي اإلجراء

(0202) 

جهات 
 التنفيذ

 الميزانية مؤشرات االداء

العمل على زيادة 

االيرادات من خالل زيادة 

و عقد دورات  عدد الطلبة

متخصصة للمجتمع 

 المحلي 

ة سياستحداث تخصصات جديدة و تطوير الخطط الدرا

 لمواكبة متطلبات سوق العمل

 

 على مدار العام 
أقسام كلية 

 الهندسة

ازدياد في اعداد الطلبة الملتحقيين في كلية 

 الهندسة.

 

استقطاب الدعم الخارجي لرفد 

سام قألو تطوير البنية التحتية 

 كلية الهندسة

 أقسام كلية الهندسةتحديد االحتياجات البحثية في 

م من صندوق البحث العلمي لدعم التقدم للحصول على دع

 المشاريع البحثية

 التعاون مع صندوق الملك عبدالله 

 

إقامة ورش عمل لتعريف الباحثين بطرق التقدم للحصول 

 على دعم مالي إلنجاز البحوث العلمية

 

 مع الصناعة االتصالتفعيل لجنة 

 

 على مدار السنة
أقسام كلية 

 الهندسة

 أقسام كلية الهندسةالبحث العلمي في  انإنشاء لج

 

 قائمة األبحاث التي تم إنجازها.

 

 تقارير تقدم سير اإلنجاز في الخطة البحثية.

 

 تقرير عن المشاريع البحثية التي تم دعمها مالياً.

 

 قائمة األبحاث التي تم نشرها وفقاً لفئات المجالت.

 

تفعيل المشاركة في 

 Erasmusبرنامج 
 على مدار السنة ريع البحثيةورشات عمل لكيفية كتابة المشا

أقسام كلية 

 الهندسة
 عدد المشاريع البحثية التي فازت بها الجامعة

 



 
 

تشجيع الزمالء على تقديم 

األبحاث لصندوق دعم 

 البحث العلمي

 على مدار السنة دعوة ممثلي الجهات المانحة
أقسام كلية 

 الهندسة

عدد المشاريع التي يتعاون فيها أقسام كلية 

 مع أقسام أخرى من جامعات أخرىالهندسة 

 

 

 

 

 التوجه بالجامعة نحو جامعة تقنية بحثية عالمية: الهدف االستراتيجي الخامس
 البرنامج الزمني وسائل التنفيذ التنفيذي اإلجراء

(0202) 
 الميزانية مؤشرات االداء جهات التنفيذ

استحداث برنامج بكالوريوس هندسة ميكانيك 

 عام

ماجستير جديده في استحداث تخصصات 

 التخصصات الحديثة 

تشكيل لجان استحداث البرامج 

 االكاديمية 

التنسيب باستحداث البرامج 

 األكاديمية

 من

1/12/0201 

 1/9/0200الى 

 

مجلس كلية 

 الهندسة

قسم هندسة 

 الميكانيك

 توصيات اللجان

 توصيات القسم

 نموذج االستحداث

 نموذج االعتماد

 

 

 

 التشبيك مع الصناعة: لسادسالهدف االستراتيجي ا
 البرنامج الزمني وسائل التنفيذ التنفيذي اإلجراء

(0202) 
 الميزانية مؤشرات االداء جهات التنفيذ

االنخراط بسوق العمل من خالل 

 مبادرة مدرس لكل مصنع

التراسل مع الشركات وعرض 

الحلول البحثية لبعض المشكالت 

 التي تواجههم

سة قسم هند على مدار العام

االتصاالت 

وااللكترونيات 

 وهندسة الحاسوب

التغذية الراجعة من القطاع 

 الصناعي عن الخدمات المقدمة

 التأكد من حل المشكالت القائمة

 

 

توجيه أعضاء الهيئة التدريسية 

 اقسفي األ

م إلنجاز ابحاث علمية تخدم 

 والصناعة المجتمع المحلي

 

 

 مع الصناعة االتصال انتفعيل لج

 

د تقارير بأهم المشاريع التي إعدا

يمكن تنفيذها من قبل القسم لخدمة 

 والشركات المجتمع المحلي

 

 

 أقسام كلية الهندسة على مدار السنة

البحث العلمي في  انإنشاء لج

 أقسام كلية الهندسة

 قائمة األبحاث التي تم إنجازها.

 

تقارير تقدم سير اإلنجاز في 

 الخطة البحثية

 

 



 
 

 

 

 البرنامج الزمني وسائل التنفيذ ذيالتنفي اإلجراء
(0202) 

 الميزانية مؤشرات االداء جهات التنفيذ

جميع  التهيئة لحصول

 على االعتماد تخصصات الكلية 

 .(ABET)الدولي 

 

 

عقد ورشات عمل الستعراض 

 معايير ضمان الجودة ودراستها.

وجود لجنة جودة في قسم هندسة 

االتصاالت وااللكترونيات وهندسة 

 اسوبالح

 مركز االعتماد على مدار العام

 جميع أقسام الكلية 

في  وجود تقارير لجنة الجودة

 جميع أقسام الكلية 

التقدم بطلبات االعتماد  لهيئات 

 االعتماد الدولية

 

استكمال ومتابعة الحصول على 

شهادة ضمان الجودة لكلية 

 الهندسة

تجهيز خطة استراتيجية خاصة 

 بكلية الهندسة

 حضير الوثائق المطلوبةارشفة وت

نسخة من الخطة االستراتيجية  كلية الهندسة 1/12/0200من 

 لكلية الهندسة.

 قائمة بالوثائق المطلوبة.

 

استكمال المحتوى الخاص 

بصفحات الكلية واالقسام على 

 موقع الجامعة االلكتروني

تزويد مركز الحاسوب بالمحتوى 

 بشكل دوري

 على مدار السنة

 كلية الهندسة

 أقسام كلية الهندسة

صفحات الكلية واالقسام على 

 موقع الجامعة االلكتروني.

اكتمال المحتوى صفحات الكلية 

واالقسام على موقع الجامعة 

 االلكتروني. 

 

اضافة االبحاث المنجزة على 

صفحات االقسام على موقع 

 الجامعة االلكتروني

تزويد مركز الحاسوب بقائمة 

 على مدار السنة االبحاث

 كلية الهندسة

 أقسام كلية الهندسة

قائمة باالبحاث المضافة على  

صفحات االقسام على موقع 

 الجامعة االلكتروني.

 

اشهار النشاطات الخاصة بكلية 

 الهندسة

االعالن على صفحات 

التواصل االجتماعي الخاصة 

 بالكلية واالقسام

 على مدار السنة

 كلية الهندسة

أقسام كلية 

 الهندسة

 الناتعدد االع
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