أهم انجازات الكلية خالل الست سنوات الماضية
(من 1432/1431هـ إلى 1437/1436هـ)
عملت كلية الهندسة خالل السنوات املاضية على املحافظة على ماتتمتع به من مكانة رائدة من خالل
مبادرات ومشاريع تطويرية متنوعة متبنية في ذلك اإلبداع والتميز للوصول الى الرؤية التي حدددتها الخطة
اإلستراتيجية الثانية بالكلية (1437-1432ه) " أن تـكـون كلـيــة الهنـدســة كليــة عـالـمـيــة ورائ ــدة في مج ــال
الـتع ــليــم الهـنــدســي والبحــوث العلمية املبـت ـكــرة ،وب ـنـاء مـج ـت ـمـع املع ــرف ــة" واعتمدت الكلية في ذلك على
العمل الجماعي ومايتميز به منسوبيها من والء وانتماء للرقي بمخرجات الكلية األكاديمية والبحثية.
ونعرض هنا بداية أهداف الخطة اإلستراتيجية التي تم تطويرها ذاتيا ويلي ذلك اهم اإلنجازات التي تم
تنفيذها وما يتم تنفيذه حاليا (العام الجامعي 1438/1437هـ).
األه ــداف اإلس ـتــراتـيـجـيــة
 الهدف اإلستراتيجى األول :تـقـديـم بـرامج أكاديـميــة متميزة تـعـكـس االحتـيــاجــات واملتــطلـبـات للمهـنــة.
 الهدف اإلستراتيجى الثاني :اسـتـقـطاب طالب متميـزيــن ورعــايـتهم واملحـاف ـظــة عـليـهم
 الهدف اإلستراتيجى الثالث :اسـتـقـطاب أعـضاء هـيـئــة تــدريـس متـميــزيــن ورعــايـتهم واملحـاف ـظــة عـليـهم
 الهدف اإلستراتيجى الرابع :رفــع كفــاءة البحـث الع ـلـمي بالكلـيــة
 الهدف اإلستراتيجى الخامس :إيجـاد روابـط قــويـة وتـعـاون مستـمر ومثـمر مع القطاعات الصنـاعـية
والخــدمـية والتـجـاريــة والحـكـومـيـة وغـيـرهـا من مـؤسسـات املجـتــمع
 الهدف اإلستراتيجى السادس :إيجـاد خــدمـات مسـانــدة ومـرافــق وب ـنـيــة ت ـحـتـيـة فـاعــلة وكافـيــة
املشاريع والبرامج التطويرية
اإلعتماد األكاديمي أساس تـقـديـم بـرامج أكاديـميــة متميزة تـع ـكـس االحتـيــاجــات واملتــطلـبـات للمهـنــة
اهتمت كلية الهندسة بجودة مخرجاتها األكايديمية وحرصت على مراجعة برامجها الدراسية وتقييمها من
جهات معتمدة وكان اإلعتماد األكاديمي هو األساس لتطوير جودة مخرجاتها وكانت برامج الكلية الرئيسة
(املدنية والكهربائيةو امليكانيكية والكيميائية والبترول والصناعية) قد حصلت على  ABETبدءا من اكتوبر
 2010م واستمرت الكلية باهتمامها باالستمرار في عمليات االعتماد االكاديمي على النحو التالي:
 .1أتمت الكلية وهلل الحمد خالل العام الدرس ي 1437/1436هـ اجراءات تجديد اإلعتماد األمريكي
الدولي للبرامج الهندسية  ABETوكانت النتيجة الحصول على تجديد هذا اإلعتماد لجميع برامج
الكلية ملدة ستة سنوات.
 .2حصلت برامج الهندسة املدنية وامليكانيكية والكيميائية على اإلعتماد الوطني  NCAAAمع نهاية
العام الدراس ي 1436/1435هـ كأول برامج هندسية في اململكة تتحصل على األعتماد الوطني ،
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كما حصلت برامج الهندسة الكهربائية والصناعية والبترول والغاز الطبيعي وهندسة املساحة
على األعتماد الوطني في نهاية العام الجامعي 1437/1436هـ حيث اعتمدت برامج الهندسة
الكهربائية والبترول والغاز الطبيعي والهندسة الصناعية بشكل كامل ملدة سبع سنوات حتى 30

ابريل 2023م واعتمد برنامج الهندسة املساحية ملدة  4سنوات وبذلك تصبح جميع برامج الكلية
معتمدة من الهيئة الوطنية لألعتماد األكاديمي )(NCAAAوهي اول كلية هندسية في اململكة يتم
اعتماد جميع يرامجها.
 .3انهت الكلية متطلبات زيارة نظام الجودة الداخلي بالجامعة  QMSلجميع البرامج خالل الفصل
الدراس ي الثاني للعام الجامعي 1437/1436هـ  ،ومن املتوقع ان يسهم هذا النظام في عمليات
التحسين املستمر والذي تتطلبه أنظمة اإلعتماد األكاديمي.
 .4طورت الكلية برنامج حاسوبيا  ENG-OBEيساعد في متابعة الطلبة وادائهم وتقييم مخرجات
املقرر الدراس ي وتم تطبيقه بداية من العام الدراس ي املا ي 1437/1436هـ على مجموعة من
املقررات.
من املؤمل ان تؤثر نتائج اإلعتماد والجودة على مخرجات البرامج األكاديمية بشكل ايجابي وان يستفاد من
نتائج ومالحظات املحكمين في تعزيز نقاط القوى ومعالجة اي قصور في هذه البرامج ومن املهم جدا ان
تتحول عمليات اإلعتماد الى ممارسة عملية في جميع اقسام الكلية.
تطوير البرامج الدراسية لتتالئم مع احتياجات املجتمع
 -1اجرت الكلية تعديال في خططها الدراسية بهدف اعطاء مرونة اكبر للبرامج الدراسية في تقديم
مقرراتها التخصصية اإلختيارية والتي تطرح في اخر فصلين دراسيية ،ونتج عن ذلك الغاء
املسارات التخصصية في برامج الهندسة املدنية والهندسة الكهربائية والكيميائية وتطوير مقرري
اللغة أإلنكليزية لطلبة الهندسة واستحداث مقرر بحثي اختياري لطلبة البكالرويوس.
نأمل ان يسمح هذا التعديل في مرحلة قادمة في مرونة اكبر لطرح مواضيع ومقررات جديدة اختيارية وان
يتاح لطلبة الكلية دراسة مقررات اختيارية مشتركة بين األقسام ومن املؤمل ان يسهم املقرر البحثي في
تطوير املهارات البحثية لطلبة البكالورويس املتميزين.
 -2بادرت الكلية في تقديم برنامجين  Minor Degreeفي تخصصات هندسة البترول والغاز الطبيعي
وهندسة املساحة ،ونأمل ان يتاح لطلبة التخصصات املختلفة دراسة هذين البرنامجين خالل
النصف الثاني من العام القادم .ومن املهم جدا اإلستفادة من اللوائح الجديدة املتعلقة بتقديم
برامج بينية وبرامج  Double Majorوبرامج Minor Degreeقي تقديم برامج دراسية متميزة
تسهم في تلبية متطلبات املجتمع وتعمل بشكل تكاملي مع البرامج القائمة.
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 -3تطوير املقررات الدراسية باستخدام احدث الطرق التعليمية املناسبة للتخصصات الهندسية
والعمل على جعل اللطالب مشاركا بشكل فعال في العملية التدريسية ،وتم التركيز على مقررات
الهندسة العامة وبعض املقررات التخصصية وشمل ذلك انشاء معمل للمحاكاة في مقرر
اإلستاتيكا وتطوير مقررات الرسم الهندس ي والتصميم الهندس ي واعداد مواد مصورة مرئية عن
املقررات العملية واستخدام نظام  clickersفي التواصل مع الطالب اضافة الى التركيز على
استخدام جميع امكانات القاعات الذكية التي تتوفر في القاعات الدراسية بالكلية
 -4تبنت الكلية مبادرة لدعم مشاريع التخرج متعددة التخصصات بين اقسام الكلية وبين الكلية
والكليات األخرى وتميزت هذه املبادرة بتفاعل رائع بين اعضاء هيئة التدريس والطلبة وساهمت في
انتاج مشاريع تطبيقية وفي تعريف الطالب بالتخصصات األخرى وتعميق مهارة العمل الجماعي
بينهم.
 -5مشروع تطوير وتحسين تدريس املعامل والتمارين لطلبة كلية الهندسة والعمل على تبني الطرق
الحديثة في العملية التدريسية وعلى استقطاب فريق دعم مساند متميز وتطويره واملحافظة عليه
وهذا املشروع واجه صعوبات وتحديات ومن الضروري اإلستمرار على ايجاد حلول جديدة
إلنجاحه.
رفــع كفــاءة البحـث الع ـلـمي بالكلـيــة
 -1ساهمت كلية الهندسة بشكل فعال في اإلنتاج العلمي لجامعة امللك سعود والذي اسهم في تقدم
مركزها في التصنيفات العاملية حيث تعتبر الكلية ضمن الثالث كليات األوائل في عدد األوراق
العلمية في عام 2015م ،وتتصدر كلية الهندسة الكليات في براءات اإلختراع كما ان خمسة من
افسام الكلية يعتبرون من افضل  40قسم على مستوى الجامعة في البحث العلمي .وعلى مستوى
التصنف العاملي للتخصصات جاءت بعض تخصصات الكلية ضمن افضل  300تخصص
هندس ي في العالم.
 -2استمرت الكلية في اقامة "يوم التميز البحثي" سنويا لتكريم املتميزين في البحث العلمي من اعضاء
هيئة التدريس والباحثين وطالب الدراسات العليا ،ويتزامن ذلك مع معرض لعرض بحوث طالب
الدراسات العليا.
 -3استحداث مقرر بحثي اختياري لطلبة البكالرويوس بهدف تطوير املهارات البحثية لطلبة
البكالورويس املتميزين وان يساهم في جذب هؤالء الطلبة الى برامج الدراسات العليا بالكلية بعد
تخرجهم.
 -4طورت الكلية برنامج جديد في مجال هندسة القطارات بدرجة دبلوم عالي وتم عرضه على جهات
مختلفة ملراجعته ومن املهم التعجيل باجراءات اقراره من املجالس املختصة حتى يتم طرحه مع
بداية العام الدراس ي 1439/1438هـ.
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 -5تقدمت الكلية لعمادة الدراسات العليا ببرنامج مطور ماجستير في الهندسة النووية مقدم من
اقسام الهندسة الكهربائية وامليكانيكية والكيميائية ،ومن املؤمل ان يتم اقراره خالل الفصل
الدراس ي األول القادم ومن املهم لهذا البرامج اإلعتماد على شراكة حقيقية مع الجهات الحكومية
والخاصة املهتمة بمجال الطاقة النووية.
 -6حرصت كلية الهندسة على تحقيق الهدف اإلستراتيجي املحدد من الجامعة لزيادة عدد طالب
الدراسات العليا الى  %30من العدد الكلية للطالب ولكن لم تتعدى النسبة املحققة حتى االن
 . %10وقد بذلت الكلية جهدها في تذليل مصاعب قبول واستقطاب الطلبة وهناك حاجة ماسة
ان تضع الكلية واألقسام خطط جديدةلجذب الطلبة خاصة السعوديين واملقيمين لهذه البرامج
 -7استمرت الكلية في تقديم الدعم لبرامج الدراسات العليا البينية (تحلية املياه ،الطاقة املتجددة،
هندسة املواد  ،هندسة البوليمرات السالمة املهنية) والعمل على ايجاد اتفاقيات مع الجهات
ذات العالقة لألستفادة من هذه البرامج .من املهم جدا كذاك النظر في تأثير البرامج البيينية على
البرامج األساسية لألقسام ودراسة ذلك ويتطلب ذلك عملية مراجعة داخلية لهذه البرامج.
 -8قامت الكلية بتوجيه من وكالة الجامعة للتطوير والجودة بتنفيذ املبادرة السادسة من الهدف
اإلستراتيجي األول للجامعة والخاصة بتطوير مجال التميز في البتروكيميائيات ،وقدمت الكلية
مشروعا خاصة بهذه املبادرة الى الجامعة,
 -9تبنت الكلية اإلشراف على الجائزة السنوية للمهندس طارق القصبي في التميز في الهندسة املدنية
في اململكة العربية السعودية وتم تقديم هذه الجائزة لدورتين حتى االن.
اسـتـقـطاب طالب متميـزيــن ورعــايـتهم واملحـاف ـظــة عـليـهم
ركزت الكلية في خطتها اإلستراتيجية على اإلبداع في مخرجاتها األكاديمية والبحثية وعلى تنمية مهارات
القيادة والعمل الجماعي واإلبداع واإلبتكار لدى طالبها من خالل مبادرات متنوعة الصفية من أهمها:
 -1انشاء مركز اإلبداع واإلبتكار الطالبي والتعاون مع املجتمع في دعم وصقل مهارات اإلبداع لدى
طالب الكليةوتم التركيز في هذا املركز على املشاركات الفاعلة في املسابقات املحلية والعاملية من
اهمها سباقات السيارات الصديقة للبيئة  /اطالق قمر صناعي اكاديمي  /مسابقات ابتكارية لطلبة
الجامعة مدعومة من شركة علم وغيرها
 -2برامج اإلبتعاث الداخلي لعدد من الجهات بمعدل سنوي  150طالب من القوات الجوية وشركة
سابك وشركة  BAE SYSTEMSالسعودية وارامكو
 -3برنامج التدريب الخارجي والذي بدأ بتعاون بين الكلية ومعهد ماكس بالنك في املانيا لتدريب طلبة
من الهندسة الكهربائية عام 1432هـ واستمر بعد ذلك في شركات عاملية مختلفة منها شركات
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اريفا واي دي اف للطاقة النووية في فرنسا و شركة بومبردير في كندا كما تم ارسال طلبة ضمن
هذا البرنامج للتدريب في معامل بحثية غي جامعات عاملية محتلفة
 ، -4تكريم مشاريع التخرج املتميزة وتكريم الطلبة املتميزين في املقررات املهارية في السنة األولى في
حفل سنوي برعاية من شركة

BAE Systems

 ، -5برنامج الطلبة الزائرين لجامعات عاملية حيث ارسلت الكلية  7طالب من قسم الهندسة
امليكانيكية ملعهد جورجيا تك للدراسة كطلبة زائرين خالل الفصل األول للعام الدراس ي
1438/1437هـ.
, -6تكريم املتميزين اكاديميا على مستوى األقسام في نهاية كل فصل دراس ي وتكريم املتميزين على
مستوى الكلية من قبل معالي مدير الجامعة ضمن قائمة العميد للطالب املتميزين
 -7دعم النشاط الطالبي الالصفي من خالل املجلس الطالبي واألندية الطالبية املتخصصة بكل
قسم ،ويستفيد من ذلك نسبة تتعدى  %50من عدد طلبة الكلية والذي جعل كلية الهندسة
تتصدر كليات الجامعة في كثير من األنشطة الثقافية واإلجتماعية والرياضية .ولعل حصول ناديين
من الكلية على املركزين األول والثاني على مستوى الجامعة خالل العام الدراس ي املا ي
1437/1436هـ اكبر دليل على مايتمتع به طلبة الكلبة من قدرات ابداعية متنوعة
 -8دعم اإلرشاد األكاديمي واملنهي للطالب لتعزيز طالب البكالوريوس خالل مرحلة دراستهم والحفاظ
عليهم يتم متابعة الطالب وتقدمهم األكاديمي من خالل وحدات اإلرشاد الطالبي باألقسام والكلية.
الكوادر البشرية
 -1حرصت الكلية على املحافظة على نسبة محددة ألعضاء هيئة التدريس في كل التخصصات ال تزيد
عن عضو هيئة تدريس لكل  20طالب ،وعملت على ذلك من خالل خطة علمية مبنية على
دراسة شارك بها جميع التخصصات لتعيين واستقطاب واستبقاء اعضاء هيئة التدريس ومن في
حكمهم.
 -2سعت الكلية لدعم الكادر التدريس ي من خالل تعيين معيدين متميزين معظمهم من خريجي الكلية
حيث تم تعيين مايقرب من مائة معيد ومحاضر خالل األعوام الخمسة املاضية ووضعت
الضوابط ومعايير إلبتعاثهم الى الجامعات املتميزة عاملية في التخصصات الهندسية (افضل 100

جامعة في تصنيف شنغهاي او مايكافئها)
 -3وضعت الكلية معايير تبنهتا الجامعة إلبقاء واستقطاب اعضاء هيئة التدريس املتميزين بالكلية
اتاحت عرض رواتب شهرية تصل الى زيادة  %150في العرض املادي
 -4ملواجهة النقص في عدد الفنيين ملعامل ومختبرات الكلية حرصت الكلية على املحافظة واستبقاء
الفنيين العاملين حاليا ،كما قدمت الكلية عدد من املبادرات منها استحداث وظائف جديدة،
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والتعاقد مع شركات تشغيل ،إيجاد برامج تطويرية لدعم املعامل بخدمات مساندة .ونأمل ان
تساهم هذه املبادرات في حل مشكلة نقص الكادر الفني بالكلية.
ايجـاد روابـط قــويـة وتـعـاون مستـمر ومثـمر مع القطاعات الصنـاعـية والخــدمـية والتـجـاريــة والحـكـومـيـة
وغـيـرهـا من مـؤسسـات املجـتــمع
 -1تم عمل نشرة "مجتمع كلية الهندسة" وهي نشرة فصلية بـاللغتين العربيـة واإلنجليزيـة ،وتـم إصـدار
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 4أعـ ــداد منهـ ــا ،ترسـ ــل الكترونيـ ــا إلـ ــى منسـ ــوبي الكليـ ــة وتـ ــوزع علـ ــى الخـ ــريجين والقطـ ــاعين العـ ــام
والخاص.
احتفلــت الكليــة بمــرور  50عامــا علــى تأسيســها بتشــريف مــن صــاحب الســمو امللكــي وزيــر الشــؤون
البلديــة والقرويــة ومعــالي وزيــر التعلــيم العــالي ومعــالي مــدير الجامعــة (1434/6/5-4ه ـ) ،وتضــمنت
االحتفالية معرض يضم جناحا خاصا عـن تـاريا الكليـة وانجازاتهـا العلميـة ،وتشـارك فيـه الشـركات
واملكاتــب الهندســية واملؤسســات والقطــاع العــام للتواصــل مــع الخــريجين واســتقطاب احتياجهــا مــن
الكــوادر والتعريــف بنشــاطها ،واملكتبــات املتخصصــة فــي الكتــب العلميــة واإلداريــة لعــرض رصــيدها
من املراجع والكتب.
نظمــت الكليــة فعاليــات يــوم املهنــة بشــكل ســنوي لثالثــة اعــوام متتاليــة بهــدف تــوفير فــرص وظيفيــة
مناســبة لخريجــي الكليــة وتوقفــت هــذه الفعاليــة بعــد قيــام الجامعــة بتنظــيم اســبوع للمهنــة لجميــع
التخصصات.
ت ــم إنش ــاء وح ــدة الخ ــريجين والتوظي ــف بوكال ــة الكلي ــة للتط ــوير والج ــودة وه ــي تق ــوم بالتواص ــل م ــع
الخريجين ملعرفة حالتهم الوظيفية بعد التخرج بثالثة أشهر.
تم عمل ثالث لقاءات للخريجين خالل األربع سنوات املاضية ،وتم إنشاء موقع الكتروني للخريجين
والتوظيف.
يــتم عقــد اجتمــاع املجلــس االستشــاري الصــناعي للكليــة ســنويا ومنــذ عــدة ســنوات ويضــم املجلــس
نخبة من القطاع العام والخاص.
مجالس األقسام االستشارية تسهم في توطيد العالقة مع املجتمع والصناعة وتطوير مناهجها.
إتاحــة فــرص عديــدة لعــدد مــن الشــركات واملؤسســات لتقــديم فــرص العمــل املتاحــة لــد هم للطــالب
والخريجين من خالل إقامة املحاضرات واملعارض بالكلية.

إيجـاد خــدمـات مسـانــدة ومـرافــق وب ـنـيــة ت ـحـتـيـة فـاعــلة وكافـيــة
 -1اســتمرت الكليــة فــي تجهيــز مركــز الحاســب األلــي و معاملهــا الدراســية فــي جميــع التخصصــات بشــكل
سنوي وبميزانية تتعدى ال  50مليون ريـال خـالل السـت سـنوات املاضـية والـذي اثـر بشـكل ايجـابي
على العملية التعليمية.
 -2تم إنشاء لجنة السالمة املهنية لكلية الهندسة في بداية العام الجامعي  35-34هـ ،،وقامت اللجنـة
بتنفيذ العديد من إجراءات السالمة بالكلية بالتنسيق مع ادارة األمن والسالمة بالجامعة.
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 -3أتمتتة اإلجرءات الطالبية حيث تم تصميم عــدد مـن البـرامج الحاسوبية التي تساعد لجان
التسجيل والجداول وتساعد الطلبة بشكل ميسر إلنهاء اجرءات التسجيل والتواصل مع وكالة
الكلية للشؤون األكاديمية منها :نظام تعديل الجداول الدراسية  .:SMRوتبنت الجامعة هذا
النظام ويطبق حاليا في معظم كليات الجامعة  -برنامج "أج ــد" لبناء الجدول الدراس ي املثالي.
برامج اإلحصاء املساعدة  -برنامج الحاالت الطالبية  -برنامج إعداد الجداول النهائية  -نظام
االمتحانات البديلة – نظام التدريب العملي.
 -4تم أرشفة جميع املعامالت الصادرة من الكلية الكترونيا وذلك منذ عام  1433هـ ،وبذلك
استغنت الكلية عن حفظ صور املعامالت ورقيا تم أرشفة امللفات الشخصية لجميع العاملين في
الكلية من أعضاء هيئة تدريس وموظفين.
 -5اقامــة حفــل ســنوي لجميــع منســوبي الكليــة يــتم فيــه تكــريم املتقاعــدين واملنتهيــة عقــودهم ورؤســاء
األقســام والــوكالء املنتهيــة مــدتهم .اضــافة الــى تنظــيم لقــاء ســنوي مــع املــوظفين والفنيــين ومنســوبي
الكلية للتباحث حول التحديات والقضايا .ويتم خالله تكريم املوظفين املثاليين سنويا.
 -6تم نقل من ما يقارب  % 50من العهد املحفوظة ورقيا ملنسوبي الكلية الى نظام الجامعة بحيث
يستطيع املوظف في الكلية معرفة ما عليه من عهد مباشرة عن طريق نظام الخدمات اإللكترونية
 -7تطبيق نظام ادارة اإلدارية ايزو  9001بهدف تحسين فعاليات العمل وعمليات التشغيل اإلدارية
وتم تجديد الشهادة في عام 2013م
 -8تم تجهيز ممر الكلية واملساحات املتاحة بمقاعد وطاوالت للطالب اضافة الى وضع ملصقات
شفافة تثقيفية عن الكلية وأنشطتها وبرامجها األكاديمية والطالبية ،وضعت على الحوائط
الزجاجية بممر الكلية.
 -9اقامة معرض تعريفي بالكلية بالتعاون مع شركة سابك في مدخل الكلية يفيد الزائر في التعرف
على الكلية وبرامجها وإمكانياتها.
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