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 جــــامـــعة بـــنـــها

 كلــيــة الهنـــدســـة بــشبــــرا
 برنامج هنـــدســـة الطاقة و الطاقة المستدامة

 

 

 

 
 تحسينالخطة 
 9201/2020للعام الجامعى 
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 9201/2020خطة تحسين للعام الجامعى 
تأخرت دراسة التغذية الراجعة فلقد   2020-2019فى العام الجامعى  نظرا لجائحة كورونا التى ضربت العالم كله

فيدى الخدمة المجتمعية و توصيات المراجع الداخلى على متطلبات سوق العمل و توصيات مست المتمثلة فى دراسة
العمل على التغلب على نقاط الضعف الواردة   و 2019-2018للعام الجامعى  توصيف و تقارير مقررات البرنامج

 نقاط الضعف كثير من التغلب على تم و فور إستقرار الوضع فقد 2019-2018للعام الجامعى بخطة التحسين 
 على النحو التالى 2019-2018الواردة فى خطة التحسين 

 

من  4فالمادة  للبرنامج المخصصة اإلنفاق الميزانية أوبنود بنود أوليات لتحديد رسمية إجراءات تتوافر  -1
الالئحة المالية تنص على عدم جواز الصرف من إيرادات البرنامج إال فى األغراض المخصصة لها بموجب 

                      الالئحة المالية و بناء على مستندات معتمدة مقدمة من رئيس مجلس إدارة البرنامج أو من ينيبه 

باإلضافة الى   16الى  12و المادة  9الى  6حددت الالئحة المالية و اإلدارية بنود اإلنفاق الرئيسية فى المادة  -2
مايستجد من بنود إنفاق بما ال يخالف بنود الالئحة و سنسرد على سبيل المثل و ليس الحصر بعض نماذج لبنود 

 اإلنفاق.  

حيث أن اإليرادات أعلى من  لتحقيق رسالة و اهداف البرنامجحجم التمويل من هذا المصدر كافى  -3
قد تم الموافقة على شراء معمل طاقة الرياح و  المصروفات بما يتيح للبرنامج التطوير و شراء اإلحتياجات و

 و المصادقة بمجلس  2020-7-19بتاريخ  79إدارة البرنامج رقم  معمل محاكاة الطاقة الشمسية بقرار مجلس
            مما يؤكد أن موازنة البرنامج قادرة على الوفاء بمتطلبات التطوير 2020-7-19بتاريخ  11رقم الكلية 

امجى نيعد البرنامج من البرامج الجديدة )برنامج ساعات معتمدة( يستعين بأعضاء هيئة التدريس من بر -4
الهندسة الكهربية و الهندسة الميكانيكية فى أعمال التدريس و إدارة البرنامج و تخضع سياسات المحاسبة و 

بداية من التنبية الشفوي مرورا بالتنبية الكتابي و صوال الي خصم حافز المساءلة الى سياسات تلك البرامج 
                        بتاريخ 85اسبة فى مجلس إدارة البرنامج رقم و لكن قام البرنامج بإعتماد سياسة للتحفيز و المح الجودة

وائح لويعتبر قانون تنظيم الجامعات وال 2021-1-19بتاريخ  4و المصادقة بمجلس الكلية رقم  6-1-2021
 .امجنرالبالمنظمة له مرجعية لنظم المساءلة والمحاسبة المعتمدة ب

فى تقييم مقررات البرنامج و فى لجان اإلشراف على التدريب  اخليتم استخدام لجان الممتحنين من الد -5
 و يتم اإلستعانة بلجان ممتحنين من الداخل و من الخارج فى لجان تقييم مشاريع التخرجالميدانى 

 


