الخطة السنوية للعام الجامعي 2021/2020
قسم هندسة الطاقة المتجددة وقسم تكنولوجيا الطاقة البديلة
كلية الهندسة والتكنولوجيا

 -1رؤية القسم:
تخريج كوادر هندسية ﻣﺘخﺼﺼة ﻓﻲ ﻣجال هندسة الطاقة المﺘجددة وتكنولوجيا الطاقة البديلة بهدف
دعم وتطوير ﻣشاريع بدائل ﻹنﺘاج الطاقة الكهربائية وايﺼالها الى كاﻓة ﻣراﻓق المجﺘمع وتقليل كلﻒ
اﻻنﺘاج وﻓقدان الطاقة.

 -2رسالة القسم:
• تهيئة الخريجين للحﺼول على ﻓرص عمل ﻓﻲ الﺘﺼميم والﺘطوير وإدارة المشاريع المﺘعلقة
بالطاقة.
• تطوير القيم اﻹبداعية واﻻخﻼقية.
• المساهمة الفعالة ﻓﻲ تطوير واسﺘمرارية بيئة للﺘعليم المسﺘمر ﻣع القابلية اﻹضاﻓية للﺘطبيقات
الهندسية ﻓﻲ السوق المحلية آخذين بنﻈر اﻻعﺘبار المحددات الفنية واﻻقﺘﺼادية.

 -3اﻻهداف اﻻستراتيجية للقسم
سيﺘم الﺘركيز ﻓﻲ قسم هندسة الطاقة المﺘجددة على تحقيق ثﻼث غايات اسﺘراتيجية رئيسية ﻣسﺘمدة ﻣن
الخطة اﻻسﺘراتيجية للجاﻣعة  2020-2018وهﻲ:
 تطوير عمليﺘﻲ الﺘعليم والﺘعلم. اﻻرتقاء بالبحث العلمﻲ. اسﺘقطاب الطلبة.وبناء على هذه الغايات تم وضع اﻻهداف اﻻسﺘراتيجية الﺘالية:
 -1تطوير اساليب الﺘعليم والﺘعلم وآلية تقييم الطلبة.
 -2تعزيز البحوث ﻣﺘعددة الﺘخﺼﺼات وتنشيط البحث العلمﻲ.
 -3زيادة اعداد الطلبة ﻓﻲ القسم واسﺘبقائهم وتحفيزهم.
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 -4البرنامج التنفيذي للقسم
اسﺘنادا الى اﻻهداف اﻻسﺘراتيجية لقسم هندسة الطاقة المﺘجددة وبناء على المبادرات ﻓﻲ الخطة
اﻻسﺘراتيجية للجاﻣعة ،تم اسﺘحداث جدول البرناﻣج الﺘنفيذي الﺘالﻲ:
اﻻهداف
اﻻستراتيجية

المدة الزمنية للتنفيذ )كﻞ  3شهور(
9-6
6-3 3-12 12-9

المهام التنفيذية
ﻣراجعة الخطة الدراسية وتطويرها وتعديلها
ﻣﺘابعة وتطوير وتحديث المخﺘبرات والﺘجارب
والﺘجهيزات والﺘركيز على ﻣهارات الﺘحليل والﺘﺼميم
وحل المشاكل وكﺘابة الﺘقارير
تحديد الﺘجارب وكﺘابة المادة العلمية لمخﺘبر طاقة الرياح
وﻣخﺘبر الطاقة الشمسية

تطوير اساليب الﺘعليم
والﺘعلم وآلية تقييم
الطلبة

تحديث المادة العلمية وربطها بالجانب العملﻲ وتطويرها
بما يﺘناسب ﻣع العلم والﺘكنولوجيا الحديثة وحاجات سوق
العمل
تحديث آلية الﺘدريس لﺘشمل تشجيع الطلبة على الﺘفاعل
ﻣع ﻣدرس المادة وﻓﺘح باب الحوار وعمل ﻣجموعات
نقاشية وعرض لفيديوهات علمية
اﻻرشاد اﻷكاديمﻲ المسﺘمر وﻣﺘابعة الطلبة ﻣمن ﻣعدﻻتهم
ضمن )المقبول( بشكل دوري
تحديث اساليب تقييم الطلبة والﺘركيز على ﻣهارات
الﺘواصل والﺘحليل والﺘﺼميم للطلبة
ادخال برﻣجيات ﻣﺘخﺼﺼة الى المساقات

تعزيز البحوث ﻣﺘعددة
الﺘخﺼﺼات وتنشيط
البحث العلمﻲ

تطوير ﻣهارات أعضاء الهيئة الﺘدريسية ﻣن خﻼل
حضور بعض الدورات المﺘخﺼﺼة
تطوير وزيادة عدد اﻷبحاث المنشورة ﻓﻲ ﻣجﻼت عالمية
وذات عاﻣل تأثير عالﻲ ،بحيث توائم ﻣواضيع هذه
اﻷبحاث اﻷولويات الوطنية والمحلية والﺘخﺼﺼية
تفعيل دور المجموعات البحثية واشراك أكبر قدر ﻣمكن
ﻣن الﺘدريسيين ﻓﻲ هذه المجموعات والﺘحفيز على العمل
ﻣع أقسام أخرى وجاﻣعات ﻣحلية وعالمية
تشجيع الطلبة المﺘميزين لعمل ﻣشروع بحثﻲ ﻣدعوم ﻣن
قبل عمادة البحث العلمﻲ
اجراء لقاءات دورية ﻣع طلبة القسم لمناقشة المشاكل
وﻣحاولة ايجاد الحلول

زيادة اعداد الطلبة ﻓﻲ
القسم وتحفيزهم

الزيارات الميدانية لبعض ﻣشاريع الطاقة المﺘجددة ﻓﻲ
المملكة
إقاﻣة ورشات عمل للطلبة ﻓﻲ ﻣواضيع الطاقة المﺘجددة
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جهة التنفيذ
أعضاء الهيئة
الﺘدريسية
أعضاء الهيئة
الﺘدريسية وﻣشرﻓﻲ
المخﺘبرات
أعضاء الهيئة
الﺘدريسية وﻣشرﻓﻲ
المخﺘبرات
أعضاء الهيئة
الﺘدريسية
أعضاء الهيئة
الﺘدريسية
أعضاء الهيئة
الﺘدريسية وﻣشرﻓﻲ
المخﺘبرات
أعضاء الهيئة
الﺘدريسية
أعضاء الهيئة
الﺘدريسية

أعضاء الهيئة
الﺘدريسية

رئيس القسم
أعضاء الهيئة
الﺘدريسية
أعضاء الهيئة
الﺘدريسية

 -5مؤشرات القياس ونسبة اﻻنجاز والحد المستهدف
اسﺘنادا الى البرناﻣج الﺘنفيذي لقسم هندسة الطاقة المﺘجددة ،تم اسﺘحداث ﻣؤشرات القياس والحد
المسﺘهدف لكل ﻣنها ونسبة اﻻنجاز للمهام الﺘنفيذية حسب الجدول الﺘالﻲ:

اﻻهداف
اﻻستراتيجية

المهام التنفيذية

مؤشرات القياس

الحد
المستهدف/نسبة
اﻻنجاز

ﻣراجعة الخطة الدراسية وتطويرها وتعديلها

رضا الطلبة عن الخطة الﺘدريسية
)اسﺘبانة(

اكثر ﻣن %85

ﻣﺘابعة وتطوير وتحديث المخﺘبرات والﺘجارب والﺘجهيزات
والﺘركيز على ﻣهارات الﺘحليل والﺘﺼميم وحل المشاكل
وكﺘابة الﺘقارير

تطوير اساليب الﺘعليم
والﺘعلم وآلية تقييم
الطلبة

ﻣعدل عﻼﻣات الطلبة ﻓﻲ المخﺘبرات

تحسن بنسبة %20
عن العام الماضﻲ

تحديد الﺘجارب وكﺘابة المادة العلمية لمخﺘبر طاقة الرياح
وﻣخﺘبر الطاقة الشمسية

نسبة اﻻنجاز

اكثر ﻣن %85

تحديث المادة العلمية وربطها بالجانب العملﻲ وتطويرها بما
يﺘناسب ﻣع العلم والﺘكنولوجيا الحديثة وحاجات سوق العمل

نسبة اﻻنجاز

ﻣادتين على اﻻقل

رضا الطلبة عن اساليب الﺘعليم والﺘعلم
)اسﺘبانة(

اكثر ﻣن %85

تحديث آلية الﺘدريس لﺘشمل تشجيع الطلبة على الﺘفاعل ﻣع
ﻣدرس المادة وﻓﺘح باب الحوار وعمل ﻣجموعات نقاشية
وعرض لفيديوهات علمية
اﻻرشاد اﻷكاديمﻲ المسﺘمر وﻣﺘابعة الطلبة ﻣمن ﻣعدﻻتهم
ضمن )المقبول( بشكل دوري

تحديث اساليب تقييم الطلبة والﺘركيز على ﻣهارات
الﺘواصل والﺘحليل والﺘﺼميم للطلبة
ادخال برﻣجيات ﻣﺘخﺼﺼة الى المساقات
تطوير ﻣهارات أعضاء الهيئة الﺘدريسية ﻣن خﻼل
حضور بعض الدورات المﺘخﺼﺼة
تطوير وزيادة عدد اﻷبحاث المنشورة ﻓﻲ ﻣجﻼت عالمية
وذات عاﻣل تأثير عالﻲ ،بحيث توائم ﻣواضيع هذه اﻷبحاث
اﻷولويات الوطنية والمحلية والﺘخﺼﺼية
تعزيز البحوث ﻣﺘعددة
الﺘخﺼﺼات وتنشيط
البحث العلمﻲ

تفعيل دور المجموعات البحثية واشراك اكبر قدر ﻣمكن ﻣن
الﺘدريسيين ﻓﻲ هذه المجموعات والﺘحفيز على العمل ﻣع
أقسام أخرى وجاﻣعات ﻣحلية وعالمية
تشجيع الطلبة المﺘميزين لعمل ﻣشروع بحثﻲ ﻣدعوم ﻣن قبل
عمادة البحث العلمﻲ

زيادة اعداد الطلبة ﻓﻲ
القسم واسﺘبقائهم
وتحفيزهم

رضا الطلبة عن المخﺘبرات )اسﺘبانة(

اكثر ﻣن %85

ﻣعدل عﻼﻣات الطلبة
ﻣعدل عﻼﻣات الطلبة
رضا الطلبة

عدد اﻻبحاث المنشورة لكل عضو هيئة
تدريس ﻓﻲ ﻣجﻼت عالمية وذات عاﻣل
تأثير عالﻲ
عدد اﻻبحاث المنشورة لكل عضو هيئة
تدريس ﻓﻲ ﻣجﻼت ﻣعﺘمدة
عدد اﻻبحاث المشﺘركة بين اﻻقسام
والجاﻣعات المحلية والعالمية
عدد المشاريع البحثية ﻣع الطلبة
عدد اﻻبحاث المنشورة ﻣن طلبة
الماجسﺘير او البكالوريوس بالﺘعاون ﻣع
اعضاء الهيئة الﺘدريسية

تحسن بنسبة %10
عن العام الماضﻲ
تحسن بنسبة %10
عن العام الماضﻲ
اكثر ﻣن %85

واحد على اﻻقل
واحد على اﻻقل
اثنان على اﻻقل
واحد على اﻻقل
اثنان على اﻻقل

اجراء لقاءات دورية مع طلبة القسم لمناقشة المشاكل
ومحاولة ايجاد الحلول

ﻣعدل تقييم الطلبة ﻷعضاء الهيئة
الﺘدريسية وﻣشرﻓﻲ المخﺘبرات )اسﺘبانة(

اكثر ﻣن %85

الزيارات الميدانية لبعض مشاريع الطاقة المتجددة ﻓﻲ
المملكة

عدد الزيارات

واحدة على اﻷقل

إقامة ورشات عمل للطلبة ﻓﻲ مواضيع الطاقة المتجددة

ﻣعدل رضا الطلبة عن النشاطات
الﻼﻣنهجية )اسﺘبانة(
عدد النشاطات الﻼﻣنهجية
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اكثر ﻣن %70
اثنان على اﻻقل

