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 كلـمــة سـعادة عـمـيــد كليــة الهنـدسـة

ل كلية ة، تواصــــــــيالهندســــــــالعلوم ها نحو الريادة والتم ز في في مســــــــ   

الهندسة تم زها ورياد ها على مستوى الجامعات املحلية واالقليمية، 

 اء مجتمع املعرفةمخرجا ها ومســـــــــاهم ها في  ن وذلك محصـــــــــلة لجودة

من خالل اال حاث العلمية التطبيقية ومشـــــــــــــارف ها ال اعلة في خدمة 

 املجتمع.

مراجعــــــة  رام   ته تمــــــ1437-1436فـ   خالل العــــــام الجــــــامعي 

مـــاد عتهنـــدســـــــــــــيـــة في الكليـــة من قبـــل مجل  ا   كـــالوريول العلوم ال

 لتجديد االعتماد التي حصلت عليه قبل ست سنوات، وكانت نتائ  املراجعة ممتازة.  (ABET)االمريك  

بت ول وهندســــة ال الكهربائية واملســــاحية والصــــناعيةالهندســــة فما تمت مراجعة اربعة  رنام   كالوريول )

، ويتوقع صــــــــــدور القرار ال ها   (NCAAA)للتقويم والقيال ( من قبل هيئة االعتماد الوطني والغاز الطبيعي

، علما  ان  رام   كالوريول الهندســـــــــــــة املدنية هــــــــــــــــــــــــــ1438في  داية عام لالعتماد الدولي واالعتماد الوطني 

والهندســــــة امليكانيكية والهندســــــة الكيميائية قد حصــــــلت على االعتماد امكادياي الوطني مع مع  هاية العام 

 هـ.1435/1436الدراس ي 

ندسة الطالب أهمية فب  ة حيث أنه محور العملية التعليمية وتعمل الكلية بشكل جاد على كلية اله يوتول

توف    يئة تعليمية متم زة واشراك الطالب في جميع املراحل وفي اتخاذ القرار من خالل مجل  طالب  يمثل 

ياضية ور  جميع اقسام الكلية اضافة الى اندية طال ية تخصصية تسهم في انشطة ثقافية واجتماعية

ي ف ال تكار الطالب  لكلية الهندسةمن خالل مرفز اال داع وا الكلية طالبوشارك العديد من   متنوعة.

ماراثون شل البيئي للسيارات الصديقة للبيئة في العام الجامعي السا ق وهذا العام، وقاموا يتصنيع سيارة 

تعمل  البنزين واخرى تعمل  الكهرباء. فما نظمت الكلية  الشرافة مع شرفة "علم" مسا قة لال تكار 

ب املتم زين  إيجاد  رام  تح  زية للطال  واهتمت الكليةالهندس ي للطالب لتنمية روح اال داع واال تكار لديهم. 

مثل  رام  الرعاية الطال ية وا  تعاث الداخلي وبرام  التدريب العملي الدولي اضافة الى تعزيز جهود 

وحدات ا رشاد امكادياي في امقسام لتقديم كل مايحتاجه الطالب من توجيهات ونصائح خالل دراسته 

 وبعد تخرجه.

ن خالل مومشارف ها ال اعلة في تم ز الجامعة البحثي في رياد ها البحثية العام الجامعي هذا استمرت الكلية و 

لنشر ا، اضافة إلى ستوى الوطني وا قلياي والعامل علمية على املحصولها على  راءات إخت اع وجوائز  

 د. وليد بن محمد زاهد
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وطالب الباحث ن  تكريمو وتقيم الكلية سنويا"يوم التم ز البحثي" لدعم  .العلاي املتم ز في الدوريات العاملية

اع خالل شراكا ها مع القطدعم البحث العلاي من تسعى بشكل حثيث على و  ،الدراسات العليا املتم زين

 الخاص.

من اعضاء هيئة التدري   30وتعاون حوالي اعارة في خدمة الجامعة واملجتمع من خالل ايضا وتسهم الكلية 

في فث   من مشارفة عدد من الزمالء اضافة الى  ،والخاصةللعمل في العديد من القطاعات الحكومية 

 .املناصب ا دراية في الجامعة

والتقدير  دارة الجامعة وكافة وحدا ها وعلى رأسها معالي   متنانأتقدم  اصدار هذا التقرير بمناسبة إو 

ة شكري لزمال   منسوب  الكلي ع مستمرين للكلية. فما أقدممدير الجامعة على ما يقدمه من دعم وتشجي

على جهودهم املبارفة في رفع مستوى التعليم والبحث العلاي ودعم مس  ة صناعة الهندسة في مملكتنا 

 الغالية.
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 رـريــقـلتص اـخمل( 1)

 عـن إنجازات وفعاليات ونشاطات كلية الهندسة ومنسوبيها خالل العام الجامعي 
ً
يـقـدم هـذا التقرير ت صيال

 هـ، ويـتـضمـن التـقرير ما يلي:1436/1437

  وأعـضاء مجــل  الكلية واملجـــل  ا سـتـشاري للكلية.وحدات الكلية 

 .املعــاهـد والكـراس ي العــلمـية والبحــثـية 

 .امقــسام والبـرامـ  امكاديـمـية 

 .معـلــومــات احـصائــيـة عـن منسوب  الكـليـة وطـال ـها 

 .امنشطة الـطال ـيـة 

 .التدريب العملي للطالب 

 دري  البحـثـية وخـــدمة املجتــمع.أنشطة أعضاء هـيئة الـتـ 

 .أنشطة وفـاعــلــيات الكليــة 

عدد طالب مراحل ، ومتوسط 322حاضرين ومعيدين لهذ العام معدد منسوب  الكلية من أعضاء هيئة التدري  و   لغ

خريجا ملرحلة  25طالبا، و 418 وبلغ عدد خريجي مرحلة البكالوريول ،طالبا 3029البكالوريول واملاجست   والدفتوراه 

 خريج ن ملرحلة الدفتوراه. 8 املاجست  ، و

ستوى العامل  علمية على املائزة ج (16)على  كليةالحازت فقد  ،عام العديد من ا نجازات العلميةحققت الكلية لهذا ال

مجالت علمية  ، وكان نشاط البحوث العلمية املنشورة في راءات اخت اع (10) حصلت علىفما  الجامعة. واملحلي ومستوى 

 لهذا العام، فقد تم نشر
ً
 وملحوظا

ً
  ارزا

ً
ورقة علمية في مجالت علمية محكمة، وتم  293 عاملية للبحوث العلمية نشاطا

، وبلغ عدد املشاريع البحثية املدعومة  12، وتم إنجاز ت وندوات علميةمؤتمرا  علمية في ورقة 104 عرض
ً
 ومت جما

ً
مؤل ا

.  (41)التي مازال العمل قائما عليها واملشاريع التي ان هت والتي تم اعتمادها خالل هذا العام الجامعي 
ً
  حثيا

ً
 مشروعا

، للدراسات وام حاث  ومعـهــديـن ـاربعة مرافز تم ز  حثو  ،موزعة على أقسام الكلية ةس ي علميافر  عشرةكلية وتضم ال

رصة لطالب الكلية ال الذي يتيح  لإل داع واال تكار الطالب  رفزمو  مـرفـز ا  تـكار الـتـقـني للـراديـو والـضـوئـيـات االضافة إلى 

 للسنة  االثرا   موهبة  رنام  هـ1437وقد استضاف املرفز في شهر ذي القعدة  . لتن يذ مشاريع ا تكارية ذات قيمة مضافة

 اال تكار ا قةمس" عـلــم" شرفة مع  الشرافة اال داع واال تكار الطالب  لكلية الهندسة مرفز نظمفما  . التوالي على الثانية

  لغ وقد. الجامعة طالب لدى واال داع اال تكار روح تنمية هـ، بهدف1437 منتصف عام في اسبوع ن فت ة خالل الهندس ي

 شارف نامل الطالب جميع من عمل فرق  وتشكلت. املسا قة دخول  في افكار ثمانية م ها نجح فكرة 14 املطروحة االفكار عدد

وتم منح املرافز  اسبوع ن، ملدة االسبوع  هاية عطلة خالل ساعة 50 ملدة العمل واستمر املطروحة، االفكار وتن يذ لتصميم

 الثالثة امولى جوائز مالية.

ماراثون »في فعاليات ماراثون شل البيئي من خالل مرفز ا  داع واال تكار الطالب  شارك فريق من طالب كلية الهندسة فما 

 134شارك في هذه املسا قة و  .في العاصمة ال لبينية مانيال م2016مارل  6-2الذي أقيم خالل ال ت ة « 2016شل البيئي 
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، وقد طالب من جميع أنحاء العالم للمنافسه من أجل ف اءة الطاقة على الطريق 3000دولة، وأفث  من  16من  افريق

 بنزين وامخرى فهربائية.تعمل  البسيارت ن أحدهما طالب الكلية شارك 

ملدنية ادي الهندسة ان وى الجامعة، فقد حققالطالب  على مست النشاطفي  الجوائز من جملة على الهندسة كلية حصلتو 

 الجامعة سانفر  مسا قةفي  امول   املرفز أيًضا الكلية فازت فما .املرفز الثان  الكيميائية الهندسة ناديو  ،املرفز امول 

 .الثقافية

من اقسام الهندسة الكهربائية الب ط 9هـ فرص تدريبية خارجية لـ 1436/1437قدمت الكلية في صيف العام الجامعي 

في  طالب ن، و EDFلدى شرفة اي دي اف  طالب في فرنسا 6وامليكانيكية واملدنية، في عدد من الجامعات والشركات العاملية: 

 .Aroa Biosurgeryشرفة اروا  ايوسرجري لدى  نيوزيالنداب في الط، و Max Planck معهد ماف   النكأملانيا لدى 

 في شهر ،"الثالث الخريج ن ملتقىالكلية " نظمت العمر،  دران الدفتور  امستاذ سعود امللك جامعة مدير معالي برعايةو 

 وقد. ريجيهاخ مع والتواصل الـعالقة لتعزيز الكلية بها تقوم التي الجهود ضمن وذلك الرئي ، الجامعة بهو في 1437 شعبان

 150 حوالي وبحضور  الروي ، عبد العزيز الدفتور  امستاذ املعلومات وتقنية االتصاالت هيئة رئي  معالي امللتقى شرف

 الكلية دوعمي العثمان عبد العزيز الدفتور  وامكاديمية التعليمية للشؤون الجامعة وفيل إلى اضافة الكلية، خريجي من

  امقسام ورؤساء الكلية ووفالء الحم زي  خالد الدفتور  امستاذ
ً
 .ليةالك ادارة ومنسوب  التدري  هيئة اعضاء من وعددا
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Summary of the Report 

This report provides detailed information on the achievements and activities of the college of engineering 

and its employees during the academic year 1436/1437. The report includes the following:  

 

 College units, members of the college council and the college advisory council. 

 Scientific and research institutes and chairs. 

 Departments and academic programs. 

 Statistical information about the college staff and students. 

 Student activities. 

 Practical training for students. 

 Research activities and community service of faculty members. 

 Activities of the college. 

The number of employees of the college including faculty members, lecturers and teaching assistants 

reached 322. The number of students in bachelor, master and doctoral programs was, on the average 3,029 

students. 418 students graduated from the undergraduate programs, 25 from the M.Sc. programs, and 8 

from the PhD. programs. 

The college has achieved this year many scientific accomplishments. The college won 16 scientific awards 

on global, local and on level of the University. The college also received 10 patents.  There was also a 

remarkable activity during this year in publication in international scientific journals with the publication of 

293 scientific papers in refereed journals and the presentation of 104 scientific papers in scientific 

conferences and symposia. 12 books were authored/translated. Moreover, the number of funded research 

projects that are still running or have ended or were approved during this academic year is 41. 

. 

The college hosts ten scientific chairs spread over the college departments, and four centers of excellence in 

research and two institutes for studies and research, in addition to the center for technical innovation in 

radio and photonics and a center for student creativity and innovation that provides an opportunity for 

college students to carry out value-added innovative projects. The center hosted in Dhu Qiada of 1437 the 

“Mawhiba” (Talent) enrichment program for the second year in a row. The student’s creativity and 

innovation center also organized in partnership with the company "Elm" an engineering innovation 

competition that lasted for two weeks in mid-1437 H with the aim of developing the spirit of innovation 

and creativity of university students. The number of ideas that were put forward reached 14 of which 8 
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ideas succeeded in entering the contest.  Different teams were formed from all participating students to 

design and implement the ideas put forward, and the work continued for 50 hours over the weekend for a 

period of two weeks.  Prizes were awarded to the top three wining places. 

 Also, a team of college students participated through the Center of Creativity and Innovation in the activities 

of «Shell Eco-marathon 2016», which was held during the March 2-6, 2016 period in the Philippine capital 

Manila. A total of 134 teams from 16 countries and more than 3,000 students from all over the world 

participated in the event in order to compete for energy efficiency on the road. The college students 

participated with two cars, one powered by gasoline, and the other by electricity. 

The college also received a number of awards for student activities at the University level.  The civil 

engineering club achieved the first place while the chemical engineering club achieved the second place. 

The college also won the first place in the Knights cultural contest held at the University level. 

The college offered in the summer of the academic year 1436/1437 H nine external training opportunities 

for students in the departments of electrical, mechanical and civil engineering, in a number of universities 

and international companies: 6 students in France in the EDF company, 2 students in the Max Planck 

institute in Germany, and one student in New Zealand Aroa Biosurgery company. 

Under the patronage of King Saud University Rector Prof. Dr. Badran AlOmar, the college organized  in the 

month of Shaaban 1437 H the "Third Alumni Forum"  that was held in the main University lobby as part of 

efforts by the college to strengthen the relationship and communication with its alumni. The forum was 

honored by the participation of His Excellency the president of the Communications and Information 

Technology Commission Prof. Dr. Abdul Aziz Al Ruwais, in the presence of about 150 college graduates, in 

addition to the University vice-rector for educational and academic affairs, Dr. Abdul Aziz Al-Othman, the 

College dean Prof. Dr. Khalid Humaizi, the college vice deans, heads of departments and a number of faculty 

members and employees of the college administration. 
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 كـليـةالعـن ( 2)

 ةــدسـة الهنـليـن كـية عـخـاريــة تـملح 2-1

 
 
لعربية السعودية ومنظمة م فمشروع مشت ك   ن حكومة اململكة ا1962هــ املوافق 1382ام ـة في عـدسـنشئت كلية الهنأ

امللك سعود، وقد سارت منذ البداية في طريق التطور نضمت الكلية إلى جامعة م أ1968املوافق هــ 1388ـام وفي ع اليونسكو.

 
ً
  والنمو، ويظهر ذلك جليا

ً
ها بعد عام، وفذلك في إنتاج في الزيادة امللحوظة في أعداد الطالب وأعضاء هيئة التدري  عاما

 
ً
، وفي املستوى العلاي واملنهي الرفيع لخريجيها، حيث كان ع العلاي والبحثي فّما

ً
جامعي داية العام الالكلية مع  دد طالب ــوفي ا

( 17)هـ 1382/1383
ً
  3029 )حوالي دد إلى أن  لغ ـذا العـرج هدـوت طالبا

ً
هـ، وباملثل زاد 1437-1436في العام الجامعي  (طالبا

. (322)في هذه ال ت ة من أربعة أعضاء إلى  ومن في حكمهم عدد أعضاء هيئة التدري 
ً
 عضوا

إنشائها تضم ثالثة أقسام هي الهندسة املدنية والهندسة الكهربائية والهندسة امليكانيكية. وفي وقد كانت الكلية في  داية 

هـ إلى كلية مستقلة 1404/1405هـ تم إنشاء قسم العمارة الذي تحول في  داية العام الجامعي 1387/1388العام الجامعي 

هـ تم إنشاء قسم ن آخرين هما الهندسة 1394/1395وفي العام الجامعي  تحت اسم كلية العمارة والتخطيط العمران ،

 1423/1424 وهندسة الن ط، وفي العام الجامعيالكيميائية 
ً
هـ تم إنشاء قسم الهندسة الصناعية حيث أنه كان  رنامجا

 في قسم الهندسة امليكانيكية، وبذلك يصبح عدد أقسام الكلية ستة أقسام هي: الهندسة املدنية، الهندسة الكهربائية،

هـ تمت املوافقة على 1427وفي العام  .الصناعيةالهندسة امليكانيكية، الهندسة الكيميائية، هندسة الن ط، الهندسة 

 تعديل مساى قسم هندسة الن ط إلى قسم هندسة البت ول والغاز الطبيعي.

وقد حظيت كلية الهندسة  نصيب وافر من التسهيالت امكاديمية في املدينة الجامعية، حيث   لغ عدد القاعات الدراسية 

،  ا ضافة إلى الكث   من قاعات االجتماعات واللقاءات، فما تضم الكلية مدرج ن مجهزين   كافة الوسائل قاعة 90الذفية 

 السمعية والبصرية، أما املعامل التدريس
ً
 ومختب ا

ً
ية واملختب ات البحثية فلدى الكلية م ها مايزيد عن مائة وخمس ن معمال

مزودة  كافة التجه زات وتمديدات املاء والغاز، ويعمل املسؤولون في الكلية بشكل مستمر على تطوير هذه املعامل 

حد  الطالب وأعضاء هيئة التدري  على واملختب ات وتوف   أحدث امجهزة واملعدات لها لجعلها قادرة على تلبية احتياجات

وترفز الكلية على النشاط البحثي من خالل العديد من الكراس ي واملرافز واملعاهد البحثية املتخصصة التي تحتض ها  سواء.

 ول مرفز  حثي ينشأ في جامعة امللك سعود.أوالذي يعد  لى مرفز  حوث الكليةإافة ضإ

 ـةـليـالك ةــرؤي 2-2

 .املعـــرفــــة ـتــمـعكلـيــة الهنـدســة كليــة عـالـمـيــة ورائـــدة في مجـــال الـتعـــليــم الهـنــدســ  والبحــوث املبـتــكــرة، وبـــنـاء مـجـأن تـكـون 

 يـةـلـالك الةــــرس 2-3

ـتــقـدمـة تــتـميـ لتي ـز  الجـــودة العـالـيــة، و هـتـم  املتـغـيـــرات املستـقـبــلـيــة اتــعـمل كليـة الهنـدسـة عـلى تـقــديـــم  ــرام  تـعــليــمية م 

ـخـتــل ـة واملسا
 
ــمـة في تــأمـيـن هتــواجــه املهنــدسـيـن، وتـسعى الكليــة إلى تـعــزيــز الـممارســة املهـنـيـة في املجـاالت الهنـدسـيـة امل
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ل ا  ــداع واال ـتــكار املعـرفـ  ونـقــل املعــارف الهـنـدسـية إلى امجــيـال الصـاعـــدة عــبـر احتــيـاجـات املجـتـمـع، وذلك من خـال

 التــعــليــم والبحـث العـلـمـ  وعـبـر الشــرافـة مـع املـؤسـسات الصناعــية والهـيئـات الحـكـومـيــة.

 يةـداف األستراتيجـاأله 2-4

 .ممتــازة تـعــكـ  االحتـيــاجــات واملتــطلـبـات الحـاليــة للمهـنــةتـقـديـم  ـرام  أكاديـميــة  .1

 .اسـتـقـطاب طالب متميـزيــن ورعــايـ هم واملحـافــظــة عـليـهم .2

 .اسـتـقـطاب أعـضاء هـيـئــة تــدريـ  متـميــزيــن ورعــايـ هم واملحـافــظــة عـليـهم .3

 .يــةرفــع ف ــاءة البحـث العــلـاي  الكلـ .4

وغـيـرهـا من  .إيجـاد روا ـط قــويـة وتـعـاون مستـمر ومثـمر مع القطاعات الصنـاعـية والخــدمـية والتـجـاريــة والحـكـومـيـة .5

 .مـؤسسـات املجـتــمع

 .ومـرافــق وبــنـيــة تــحـتـيـة فـاعــلة وكافـيــة إيجـاد خــدمـات مسـانــدة .6

 نشرة مجتمع كلية الهندسة 2-5

ا مله. وتم ارسا اللغت ن العربية واالنجل زيةمن النشرة  سابعالالسادل و  يناصدار العددخالل هذا العام الجامعي تم 

النشرة متاحة على موقع الكلية اعداد  الب يد االلكت ون  لخريجي الكلية وعدد من جهات القطاع الخاص والعام. و 

 االلكت ون . 

شرة  اصدار أول عدد من ن "خـدمــة املـجـتــمــع والـتــعـلــيم املســتمـر" لجودة من خالل وحــد هاوكالة الكلية للتطوير وا وقد قامت

، فنشرة فصلية تصدر في  داية كل هـ.1433/1434للعام الجامعي  الدراس ي ال صل الثان في  داية  "مجتمع كلية الهندسة"

ريج ن واعضاء هيئة خواصل   ن منسوب  الكلية من تال تعزيز إلى فصل دراس ي  اللغت ن العربية واالنجل زية. و هدف النشرة

اء زات الزمالء اعضتدري  ومحاضرين ومعيدين وفني ن واداري ن من خالل التعرف على انجازات وفعاليات الكلية وانجا

مع  الكلية لتعريف املجت، و والخريج ن وكل ما يتعلق بشؤون واملرافز واملعاهد والكراس ي العلمية  الكلية هيئة التدري 

 والتعلم. فة الشرافة والتواصل فيما يخدم عملية التعليموفعاليا ها لتعزيز ثقا
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 ةـليـيمي للكـظـنـكل التـيـاله 2-6 
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 ة ـليـكاللس ـمج 2-7

 وحــدات الكـليـة 2-8

 .داترؤساء ومشرفي تلك الوحـ، و ملبينة  الهيكل التنظيايوحـدات العـمل املختــل ة ادناه أيب ن الجدول 

 إلدارة الكليةأسماء مشرفي الـوحـدات التابعة 
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 أسماء مشرفي الوحدات التابعة لوكالة الكلية للشؤون األكاديمية

 ث العلميأسماء مشرفي الوحدات التابعة لوكالة الكلية للدراسات العليا والبح

 أسماء مشرفي الوحدات التابعة لوكالة الكلية للتـطـويـر والجـودة

 أسماء مشرفي الوحـدات التابعة إلدارة الكلية
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 لجان الكلية 2-9

: لجنة الخطة االستراتيجية
ً
 أوال

 : ما يلي هـ1436/1437خالل العام الجامعى  تضمنت اهم االعمال التي قامت بها اللجنة

  اللجنة )تحســــــــــــــ ن عملية تدري  املعامل والتمارين لطلبة كلية متابعة تن يذ املشــــــــــــــروع التطويري املســــــــــــــئولة عنه

الهنـدســــــــــــــة( املمول من طرف عمـادة التطوير في الجـامعـة، وإعـداد تقـارير االنجـاز الـدوريـة وقـد تم اعـداد التقرير 

ن م ال ها  . ويأت  هذا املشــــــروع في إطار تن يذ مبادرات الخطة االســــــت اتيجية لكلية الهندســــــة التي  هدف إلى الرفع

املســـــــــتوى العلاي واملنهي للطالب وذلك  إيجاد طرق فاعلة للتدري ، والعمل على توف   ما تســـــــــتلزمه هذه العملية 

 .من تسهيالت ووسائل وإمكانيات بشرية ومادية

  إعـداد تقـارير املتـابعـة الـدوريـة النصــــــــــــــف ســــــــــــــنويـة لعمـادة الجودة  ـالجـامعـة والخـاصـــــــــــــــة  تن يـذ مبـادرات الخطة

 .والتي لها عالقة بهذه املبادرات ؤشرات امداء الخاصة  بطاقة امداء املتوازن االست اتيجية وم

: لجنة الجودة واالعتماد األكاديمي
ً
 ثانيا

 هـ: 1436/1437العام الجامعى نة خالل جهم امعمال التي قامت بها اللفيما يلي أ

 ة والغاز الطبيعي وهندســـة املســـاح متابعة اســـتعدادات  رام   كالوريول الهندســـة الكهربائية وهندســـة البت ول

 .عةقد أفث  من اجتماع لهذه املتابوالهندسة الصناعية لزيارة مراجعي الهيئة الوطنية لالعتماد امكادياي، وقد ع

  نظمت اللجنة  التعاون مع الهيئة الوطنية لالعتماد امكادياي ورشـــــــــــة عمل محدى مســـــــــــتشـــــــــــاري الهيئة )الدفتور

 .العتماد امكاديايات زيارة مراجعي الهيئة الوطنية لج  جى مافيت( لشرح متطلب

 ( متــابعــة خطط تطبيق نظــام إدارة الجودة لجــامعــة امللــك ســــــــــــــعودQMS مع عمــادة التطوير والجودة  ــالجــامعــة )

 .التن يذية الزمنية لتطبيق النظاموتحديد الخطة 

 ( إعداد جدول زيارة مراجعي نظام إدارة الجودة لجامعة امللك ســـــــــــــعودQMS ) ـــــيق مع ممثلي لجان الجودة ــ ــ ــ  التنســ

 .عمادة التطوير والجودة  الجامعة  ب ام  الكلية وإيضاح مع

 (متـــابعـــة تن يـــذ جـــدول زيـــارة مراجعي نظـــام إدارة الجودة لجـــامعـــة امللـــك ســــــــــــــعودQMS ـــــبعــة ــ ــ ــ ( للب ام  الكليـــة الســـ

 .م2016ومرافقة املراجع ن خالل زيار هم التي تمت في امسبوع الثالث من شهر ا ريل 

 البت ول  –فيميائية  –ميكانيكية -فهربائية-)هندســــة مدنية ةمتابعة اســــتعدادات  رام   كالوريول الكلية الســــت

ــــنــاعيــة( لتجــديــد االعتمــاد امكــادياي الــدولي ) –والغــاز الطبيعي  ــ ــ ــ ــ ( وزيــارة مراجعي االعتمــاد وذلــك بعقــد ABETصــ

 .ية وعمل زيارات للب ام  املختل ةاجتماعات دور 

  يذ جدول زيارة مراجعي االعتماد امكادياي الدولي )* متابعة تنABET ـــــت ومرافقة املراجع ن ــ ــ ــ ( للب ام  الكلية الســـ

 .م2015خالل زيار هم التي تمت في امسبوع امول من شهر نوفمب  
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 :
ً
 لجنة السالمة املهنيةثالثا

 هـ: 1436/1437قامت اللجنة  امعمال التالية خالل العام الجامعي 

  م صلة  االحتياجات امساسية للمعامل فيما يخص السالمة املهنيةعمل قائمة. 

  اتمام جاهزية املعامل لزيارة فريق االعتماد امكاديايABET  لتقييم  رام   كالوريول الهندسة لتجديد

 االعتماد.

   صيانة رشاشات املياه في املعامل.توجيه مشرفي معامل ومختب ات الكلية 

 د الكلية  زيارة ت قدية ملعامل الكلية والتأفد من أ واب الطوارئ للمعامل واستالم عمي قيام رئي  اللجنة مع

القائمة امل صلة التي قام  إعدادها مشرفي املعامل  جميع االحتياجات والوقوف على أمافن تخزين مخل ات 

 .املعامل والتأفد م ها

  ير والجودة.انشاء ص حة للجنة في املوقع االلكت ون  للكلية تحت وكالة التطو 

  عضاء اللجنة في  رنام  م إنشاء مجموعة تواصلWhatsApp  لجنة السالمة  كلية الهندسة"وتسمي ها". 

 .زيارة ت قدية ملختب  الهندسة النووية  الكلية ورفع تقرير  ذلك لعميد الكلية 

 في الكلية والرفع بها للجامعة حصر أسماء العامل ن واملتعامل ن  ا شعاعات املؤينة. 

 .التعميم على جميع امقسام بشأن التخلص من املواد القا لة لالن جار 

 لزيارات الدورية التي تقوم بها اللجنة ال نية لدراسة وتحليل أنظمة ا ط اء والصيانة الوقائية ملعامل التنسيق ل

 من وكالة الجامعة للمشاريع، والعمل  توجيها ها. ومختب ات الكليات  الجامعة

  مـجـــلـة جـامعــة الـمـلك سـعــود )فـرع العــلـوم الهنـدسـية( 2-10

 هـيـئة تــحــريـر املـجـلة:

 

  اللغة االنجل زية، وتنشر من قبل 
ً
تصدر مجلة جامعة امللك سعود )فرع العلوم الهندسية(  انتظام  معدل عددين سنويا

وتب ن الجداول   اللغة العربية ينشر من قبل مطابع جامعة امللك سعود. الناشر العامل  اليس   ، عالوة على عدد سنوي 

 هـ وتوزيعها حسب التخصص.1436/1437الل العام الجامعي التالية وضع البحوث الواردة للمجلة خ

 هـ1437 -1436ي عــدد الـبحــوث الـواردة للمجـلة للعـام الجـامعـ

 وضع البحـوث
 املجـمـوع مـصدر البحـوث

 الـنـسبة الـعـدد خـارج اململكة خـارج الجامعة داخـل الجامعة

 %30 26 21 3 2 تحت التحكـيم

 %8 7 5 1 1 تحت التعـديـل

 %20 17 13 2 2 مقـبـولة

 %41 35 33 2 0 مـرفــوضة
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 %1 1 0 1 0 مسحـوبـة

 0 0 0 0 0 مسقـطـة

 %100 86 72 9 5 املجـموع

 هـ1437 -1436ي توزيع البحوث الواردة إلى املجلة حسب التخصص للعام الجامع

 املجموع الوضع العام للبحوث التخصص

تحت  

 التحكيم

تحت 

 التعديل
 النسبة العدد مسقط مسحوب مرفوض مقبول 

 %18 15 0 0 8 5 1 1 هندسة مدنية

 %22 19 0 0 5 3 1 10 هندسة فهربائية

 %14 12 0 0 3 2 2 5 هندسة فيميائية

 %43 37 0 1 18 6 3 9 هندسة ميكانيكية

 %2 2 0 0 1 0 0 1 هندسة صناعية

 %1 1 0 0 0 1 0 0 هندسة البت ول

 0 0 0 0 0 0 0 0 مواضيع ذات عالقة

 %100 86 0 1 35 17 7 26 املجموع

 موقع الخريجين والتوظيف 2-11

هـ(، ويمكن الوصول إلى املوقع من 1435/1436تم اطالق املوقع االلكت ون  للخريج ن والتوظيف خالل العام الجامعي )

 . (http://engineering.ksu.edu.sa)خالل موقع الكلية االلكت ون  

 املوقع إلى:يهدف 

للخـريجــ ن من خالل تسجـيلهم عـلى املوقع وتحـديث  يـانا هم الشخصية واملتعلقة  العمل ات ــومـلـعــدة مــاعــاء قـنـ  .1

 .وس  هم الذاتية بشكل دوري

املساهمة في تواصل الخريج ن بعضهم  بعض ومع كلية الهندسة من خالل مدونة الخريج ن واملحرك البحثي  .2

 .وص حة التواصل مع وحـدة الخريج ن والتوظيفللخريج ن 

 .مساعدة خريجي الكلية على الدراية  أخبار وإعالنات الكلية .3

 .معرفة آراء الخريج ن عن الكلية من خالل استبانات االعتماد امكادياي والتي تعبأ إلكت ونيا من خالل املوقع .4

ة ة لها على يتم ا عالن ع ها من قبل الشركات املسجلمساعدة خريجي الكلية على إيجاد فرص وظي ية والتقديم مباشر  .5

 . املوقع

 ناء قاعدة معلومات للشركات من خالل تسجـيلهم في املوقع وتحديث  يانا هم بشكل دوري وإتاحة تلك املعلومات  .6

 .للخريج ن

 .ا عالن عن أخبار وفعاليات وأنشطة الشركات وعرضها على الخريج ن .7

ت عن التوظيف وخـريجي الكلية  واسطة استبانات االعتماد امكادياي والتي تعـبأ إلكت ونيا معرفة حاجات وآراء الشركا .8

 .من خالل املوقع
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 ستشاريةاملجالس اإل ( 3)

 ةـليـاري للكـشـتـسـلـس اإل املج 3-1

الثان   حتى  هاية ال صل الدراس ي جلسات 3دد ـع، وتــم عـقـد هـ4/1430تم تشكيل املجل  ا ستشاري  لكلية الهندسة في 

 لكلية.ء املجل  ا ستشاري لأعضاوفيما يلي اسماء  ،هــ1435/1436للعام الجامعي 

 السا ق وعميد كلیة الهندسة ال يصل جامعة الحيدر عبدالرحمن  ن محمدد. 

 مدير العالقات الجامعية بشرفة ارامكو العودة عوده  ن عوض د.

 للمهندس ن السعودية أم ن عام الهيئة غازي محمد العباس ي د.

 رئي  مجل  إدارة مجموعة الزيد علي  ن عثمان الزيد م.

 الدفاع  وزارة العسكرية امشغال عام مدير ان ــــبـــد قــالــخم. 

 القا ضة الزامل مجموعة ادارة رئي  مجل  الزامل بدهللــع  ن بدالرحمنـــعد. 

 نائب الرئي  لوحدة البوليب ين )سا ك( رــاملاف مدــ ن مح وضـــعم. 

 لس اإلستشاري لقسم الهندسة املدنيةـاملج 3-2

ويتكون املجل  من  ،انشائه ذ، وتم عقد جلست ن منهـ1432تم تشكيل املجل  ا ستشاري  لقسم الهندسة املدنية في 

 امعضاء التالية اسمائهم:

 وفــيل وزارة النــقل م. هـذلول الـهذلول 

 مدير عام مكتب املرفز املتطور  ستشارات الهندسة املدنية إ راهيم الضبيبد. 

 الهيئة العامة للسياحة واآلثار - نائب الرئي  املساعد للت اخيص م. أحمد محمد العيس ى

 الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض - مدير إدارة التخطيط البيئي واملرافق العامة م. إ راهـيم الشـايع

 آ يتون ( –املدير العام املساعد )الراشد  إ راهـيم الـخراش يم. 

 لس اإلستشاري لقسم الهندسة الكهربائيةـاملج 3-3

، وتم عـقـد جلسة واحدة منذ انشائه. ويتكون هـ1435عام لقسم الهندسة الكهربائية في  ستشاري تم تشكيل املجل  ا  

 املجل  من امعضاء التالية اسمائهم:

Chief Academic Advisor, Al-Faisal University (Private University) Dr. Mohammed Al-Haider 

Principal Advisor, Communication and Information Technology Commission Dr. Ibrahim Al-Kady 

Al-Rajhi Endowment Company Dr. Zeyad Alhekail 

Member of Majlis Ash-Shura Council Dr. Awad Alasmari 

Member of Majlis Ash-Shura Council Dr. Hamed Al-Sharari 
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 لس اإلستشاري لقسم الهندسة الكيميائيةـاملج 3-4

، ويتكون املجل  منذ انشائه وتم عـقـد ثالثة جلسات، هـ1435في  كيميائيةتم تشكيل املجل  ا ستشاري  لقسم الهندسة ال

 التالية اسمائهم:من امعضاء 

General Manager , ARASCO) Dr. Abdulmlek Alhusaini 

General Manager, Chemical Research-SABIC Dr. Fahad Abdulaziz Al-Sherehy 

Head of Research and Development, SWCC Dr. Ahmed Suliman Alrifi 

Deputy Manager, Saudi Industrial Development fund Eng. Abdulaziz  Hamad Al-Owaid 

Senior Operation Engineer, ARAMCO Eng. Ibraheem  Alomair 

President, Tasnee Petrochemicals Complex Eng. Saleh Fahad Alnazha 

 لس اإلستشاري لقسم الهندسة امليكانيكيةـاملج 3-5

ويتكون املجل   .منذ انشائه، وتم عقد جلسة واحدة هـ1432الهندسة امليكانيكية في  تم تشكيل املجل  ا ستشاري  لقسم

 من امعضاء التالية اسمائهم:

Georgia Institute of Technology Dr. Said Abdel-Khalik 

KACST Dr. Mohammad Al-Majid 

Saudi Aramco Dr. Ammar Al-Nahwi 

SABIC Dr. Waleed Al-Shalfan 

Al-Essa Industries Group Eng. Yousef Al-Mutlaq 

BAE Systems Eng. Fahad Al-Yousef 

Advanced Electronics Company Eng. Hesham Ghonaim 

 بيعيـاز الطــالبترول والغة ـدسـنـهلقسم تشاري ـلس اإلسـاملج 3-6

تم عقد جلست ن.  منذ انشائه ، وهـ 23/5/1429في هندسة البت ول والغاز الطبيعي تم تشكيل املجل  ا ستشاري  لقسم 

 امعضاء التالية اسمائهم:هندسة البت ول والغاز الطبيعي املجل  ا ستشاري لقسم ويمثل 

Director General Eastern Province Branch, Ministry of Petroleum and 

Mineral Resources (MOPM), Dhahran, Saudi Arabia. 
H. E. Eng. Yahya J. Shinawi 

Private Petroleum Consultant and Former Faculty Member in Petroleum 

and Natural Gas Engineering Department, College of Engineering, KSU 

Prof. Mohammed S. Al-

Blehed, 

SPE President 2007 and Chief Executive Officer of Dragon Oil Company, 

UAE, Former Head of Petroleum Engineering Section, Saudi Aramco. 

Dr. Abdul-Jaleel A. Al-

Khalifa, 
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Senior Petroleum Engineering Consultant, Saudi Aramco, and Part-Time 

Faculty Member of Petroleum Engineering Department, King Fahd, 

University of Petroleum and Minerals. 

Dr. Sami A. Al-Neaim, 

Director of Schlumberger Dhahran Carbonate Research Center, Dhahran Dr. Mohammed Badri, 

Chief Geoscientist, Exploration and Reserves Replacement - Exploration and 

Development Department, Al-Khafji Joint Operations, Saudi Aramco Gulf 

Operations Company, Al-Khafji 

Eng. Abdul-Rahman A. Al-

Rashed, 

Director of Oil and Gas Center, King AbdulAziz City for Science and 

Technology (KACST), Riyadh 

Dr. Abdul-Rahman A. Al-

Quraishi, 

Petroleum Consultant at the Ministry of Petroleum and Mineral Resources 

(MOPM), Riyadh 
Eng. Musaed Al-Mubarak, 

Private Petroleum Consultant and Former Faculty Member in Petroleum 

and Natural Gas Engineering Department, College of Engineering, KSU 
Dr. Mansour S. Al-Malik, 

Senior Director for Halliburton Dhahran Technology Center for Middle East 

and North Africa, Dhahran, Saudi Arabia. 
Dr. Michael Bittar 

 يةــلس اإلستشاري لقسم الهندسة الصناعـاملج 3-7

، ويمثل املجل  منذ انشائه ، وتم عقد جلست نهـ1432تم تشكيل املجل  ا ستشاري  لقسم الهندسة الصناعية في 

 التالية اسمائهم:عضاء ام 

 العميد السا ق لكلية الهندسة أ.د. عبدالعزيز الحامد

عبدهللا  ن مساعد  ن عبدالعزيز  -صاحب السمو امللك  امم   

 ال سعود
 شرفة صناعة الورق

 فت ونيات املتقدمةالرئي  التن يذي لشرفة ا  د. خالد البياري 

 املستشار بشرفة سا ك م. عبدالعزيز امحمد

 وزارة الصناعة والتجارة م. أحمد السدحان
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 االبتكاراالبداع و مراكز ( 4)

 ةالهندس الطالبي لكلية االبتكار اإلبداع و مركز  4-1

فتتح املرفز
 
يا والبحث العلاي، وتم خالل م(  رعاية سعادة وفيل الجامعة للدراسات العل2015هـ )مايو 1436في شهر رجب  ا

ات اقية شرافة وتعاون است اتيجي تقـني   ن شرفة "علم" وكلية الهندسة  جامعة امللك سعود، لرعاية  التوقيع على الفتتاحا

 مرفز اال تكارات الهندسية في الكلية.

وقد  دأ العمل في تأسي  املرفز منذ ما يقارب ثالث سنوات  دعم من وكالة الجامعة للشئون التعليمية وامكاديمية وفذلك 

وتعزيز  للطالب، وا  داعي ا  تكاري  الت ك   للدراسات العليا والبحث العلاي، ويهدف املرفز الى تنميةمن وكالة الجامعة 

ن داعمة لال تكار  يئة توف   طريق عن ومعارفهم مهارا هم
ّ
 ذات عملية نماذج وتجسيدها في إ داعية أفكار توليد من تمك

 .مضافة قيمة

يحتوي املرفز على التجه زات امساسية للتصميم والت فيب والقيال في مختلف املجاالت العلمية التي تقدمها كلية و 

الهندسة  جامعة امللك سعود إضافة الى الدعم ال ني  تاحة ال رصة لطالب الكلية لتن يذ مشاريع ا تكارية ذات قيمة 

 طة الص ية ولكنه يهدف الستقطاب كل طالب لديه افكار ا تكارية يطمحمن امنش  أيمضافة. وال يرتبط املرفز  الضرورة 

ه والدعم اللوجستي.  أن ينجزها مست يدا  ذلك من ا مكانيات وامجهزة املتوفرة، إضافة للتأط   املوجَّ

  داع ا مرفز في ممثلة سعود امللك وجامعة الشباب لرعاية العامة الرئاسة   ن ت اهم مذفرة توقيعخالل هذا العام  وتم

 ومعالي الشباب ةلرعاي العام الرئي  مساعد  ن هللا عبد امم   سمو املذفرة  توقيع وقام .الهندسة كليةالطالب  ل واال تكار

 لإل داع ةتح  زي  رام   يجاد والجامعة العامة الرئاسة   ن التعاون  لتعزيز املذفرة و هدف. العمر  دران. د. أ الجامعة مدير

 لرفع متخصصة دورات تقديم في الجامعة تساهم أن ويمكن الشباب لدى املسئولية مستوى  لرفع للشباب واال تكار

  تبني الرئاسة عمالأ تطوير مجال في والتعاون  التطبيقية، والهندسية العلمية املجاالت في للشباب واملهاري  القياي املستوى 

 للشباب طوعيالت العمل ودعم الهدف، هذا لتحقيق الكلية طالب بها يقوم تطويرية مشاريعاال داع واال تكار الطالب   مرفز

 وا قليمية ليةاملح املسا قات مجال في والتعاون  الرئاسة، مع  التعاون   الكلية الطال ية وامندية رفزامل خالل من السعودي

 واملادي وي املعن الدعم توف   خالل من فيها السعودي الشباب مشاركات وتعزيز املسا قات هذه نشر على والعمل والدولية

 سباقات لبيئة،ل الصديقة السيارات سباقات: املثال سبيل على تشمل والتي) املسا قات هذه رعاية على والعمل لها وال ني

 املرفز رق ف فيها تشارك أخرى  مسا قات أي أو املدنية، وتطبيقا ها الصغ  ة الطائرات سباقات ،(الروبوت) اآللي الرجل

 (والهندس ي اال تكاري  الطابع ذات الدولية املسا قات في للمنافسة

 كلية مع  التعاون  االثرا   موهبة  رنام  م2016 أغسط  املوافق هـ1437القعدة  وقد استضاف املرفز في شهر ذي

التش     في و الهندس ي التصميم في وحدت ن اثرائية؛ وحدات 7 على ب نام واحتوى ال. التوالي على الثانية للسنة الهندسة

 املرحلة من طالب 140 املشارف ن الطالب عدد وبلغ. املتقدمة وال  زياء والكهربائية امليكانيكية الهندسة في واحدة ووحدة

 علوم كلية من تدري  هيئة وعضوي  الهندسة كلية من تدري  هيئة أعضاء 5 الب نام  بهذا وقام والثانوية، املتوسطة

 علمالت على قائمة مكث ة علمية  رام  خاللها يتلقون  أسا يع ثالثة مدة الجامعة رحاب في الطالب وأمض ى. الحاسب
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 والرياضية والثقافية االجتماعية ال عاليات من العديد الب نام  يتضمن فما. والنقاش واملشارفة والتطبيق  الت اعلي

 .امليدانية الزيارات وفذلك

 -( بةموه) وا  داع للموهبة وجاله عبدالعزيز امللك مؤسسة أمناء مجل  عام ام ن – السبتي خالد الدفتور  معالي قامو 

 وأوجه الكلية لطالب املرفز يقدمه ما اهمية ناقشة، مل(م2016 ا ريل 18) ه1437 رجب 11 امثن ن يوم في لمرفزل  زيارة

 ."موهبة" مع املمكنة التعاون 

 مـركـز اإلبتـكار الـتـقـني للـراديـو والـضـوئـيـات 4-2

ه  دعم من مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. ويهدف مرفز ا  تكار التـقـني إلى تحقيق مكانة 1433انش ئ املرفز عام 

 ّعل 
 
تم ز في مجال تقنيات الت ددات الراديوية والضوئيات التي توفر خدمات ت  حثية عاملية وتقديم عطاء ا تكاري م 

سهم في  ناء م
 
عنى النشاطات املعرفية، وت ستدامة. وي 

 
جتمع سعودي متطور قائم على املعرفة وقادر على تحقيق التنمية امل

عط  مصادر جديدة لتوليد الث وة 
 
تجددة التي تستطيع توف   منتجات متطورة ومطلوبة ت

 
املرفز  التقنيات املتقدمة وامل

 ملؤهل ن تأهيال عاليا.من خالل تدريب وإعداد املهندس ن والطالب ا وإيجاد فرص عمل م ناء املجتمع

ل خب ا هم ضمن مجاالت رئيسة ثالثة هي: االتصاالت الالسلكية، واالتصاالت  ويعتمد املرفز حاليا على  احث ن تقع ج 

وسيتم تنظيم هذه املجاالت البحثية الرئيسة حول  واملستشعرات الضوئية، والت ددات الراديوية وموجات امليكروويف.

اململكة. ومن املتوقع أن يؤدى البحث و التطوير في مجاالت عمل املرفز إلى عدد من املحاور االست اتيجية املرتبطة  تطلعات 

إعادة هيكلة مستقبل صناعة االتصاالت السلكية والالسلكية في اململكة العربية السعودية في العقود القادمة وت عيل 

قدم خدمات إلكت ونية عالية الت دد، و  عط  تقنيات متطورة في الشاالست ادة م ها. فنجاح هذا البحث والتطوير سي  بكات ي 

عد، وسينت  عن ذلك تطبيقات تحمل فوائد هامة لكل من: االستشعار البيئي عن بعد، والصناعات  واالستشعار عن ب 

  الن طية والكيميائية، إضافة إلى قضايا الدفاع وأمن الوطن.
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 يةـثـراس ي البحـز والكــراكـد واملــاهـاملع( 5)

 مـركـز البحـوث 5-1

البحوث عمادة البحث العلاي التي يتبع مرفز ، و هـ1394/1395سة في العام الجامعي م إنشاء مرفز البحوث  كلية الهندت

 للدراسات العليا والبحث العلاي. ندرج تحت وكالة الجامعةت

 مقدمم 47وافقة على دعم تمت امل، هـ1436/1437خالل العام الجامعي و 
ً
  حثيا

ً
 شـروعا

ً
من عدد من أعضاء هيئة التدري   ا

( التي ISIورقة في املجالت العلمية املحكمة ) 31 الكلية. فما قام عدد من الباحث ن )أعضاء هيئة التدري   الكلية(  نشر 

تمثل مخرجات البحوث املدعومة من املرفز. وقام الباحثون أيضا  تقديم التقارير ال هائية للمشاريع املن هية التي وصل 

د ذلك ثم تنشر بع -حسـب رغبة الباحث ن -مشروعا إلى إدارة املرفز. وتجري عملية تحكيم لبعض هذه التقارير  35عددها 

 لقواعد نشر البحوث  مرافز 
ً
 البحوث التي أقرها املجل  العلاي للجامعة.تبعا

يقوم املرفز  دعم رسائل املاجسـت   والدفتوراه التي يجريها طالب الدراسات العليا في أقسام الكلية، وقد  لغ عددها و 

عام لدفتواره في مختلف تخصصات امقسام امكاديمية  الكلية خالل ا رسالتيرسالة ماجست   و  19رسالة م ها  21ا جمالي 

 .هـ.1436/1437الجامعي 

 املعاهد البحثية 5-2

 معهدين  حث ن:تضم الكلية 

 مـعــهـد الــتـصنيع املتـقــدم -1

 يهدف املعهد إلى:

o .ـــــاعات املتقــــدمة في اململكة العربية السعودية ـــ ن الصنـ  املساهمة فـــ  نــقل التقنيات الحديثة بغرض توطــ

o  ــــويع مصادر الدخل.املســــاهمة في ـــة في تنـ ــــات الدولــ   نــــاء اقتصاد معرفـ  وتحقيق تطلعـ

o .تكوين  نية أساسية تتمثل في امتالك أحدث تقنيات التصنيع 

o .تدريب كوادر بشرية وطنية مم زة 

o .تجاوز العقبات في نقل التقنيات الحديثة 

o  من 
ً
 املجتمع. هيئة  يئة العمل داخل الجامعة لتصبح أفث  قربا

o  .تحقيق ا نجازات العلمية لجامعة امللك سعود من خالل العمل املتم ز واملشارفة في املحافل العاملية 

 مـعـهـد االمـير ســلطان للتـقـنـيات املتـقــدمــة -2

عـدُّ منارة علمية في الجوانب العسكرية والتقنيات املتقدمة وحلقة الوصل   ن القطاعات امكادي القطاعات مية و املعهد ي 

الصناعية. وتشمل نشاطات املعهد االتصاالت والشبكات، والتصوير الكهرومغناطيس ي، وأجهزة استشعار املوجة املليمت ية 

واملعهد تم تشكيله لتقديم الخب ات ودعم الشراكات  .وامشعة تحت الحمراء، والبحث في النظم الذفية  اختالف أنواعها

مع القطاعات الخاصة والعسكرية املحلية والدولية من خالل االت اقيات االست اتيجية والسعي لتوط ن التكنولوجيا 
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الحديثة،  ا ضافة إلى توف   ال رص التعليمية والتدريبية لطالب جامعة امللك سعود على وجه الخصوص وطالب 

ات السعودية بشكل عام، فما يتم استثمار البيئة امكاديمية للمعهد لتقديم يد العون من خالل االستشارات ال نية الجامع

 والبحثية.

 

  املراكز البحثية 5-3

، وتن رد الكلية  ال وز  أول مرفز تم ز  حثي مدعوم من وزارة التعليم العالي وهو ةتضم الكلية اربـعـة مـرافـز تــميــز  حثي

 :ختصرة لهذه املرافزرفز التم ز البحثي في املواد الهندسية. وفيما يلي نبذة مم

 مــركــز الـتـمـيـز البحــثي في الـمواد الهــنـدسـية -1

يقوم املرفز  البحث والتطوير للمواد الهندسية املهمة في مجاالت التقنية ذات العالقة مثل صناعات املواد واختبارا ها، 

والطب والرعاية الصحية، والطاقة والبيئة، والكيمياء وال  زياء، الخ، مما سوف يكون له امثر الكب   في  وااللكت ونيات،

ا سهام في دعم تنمية متوازنة للبنية التحتية وتقديم منهجيات جديدة في مجاالت البحث والتعليم والتدريب للكوادر 

 البشرية في مجال املواد الهندسية املتقدمة.

 ــز الـتــمـيز ألبحــاث وإخــتـبارات الخـرســانــةمـرك -2 

 يهدف املرفز إلى:

o  ،تعزيز وتطوير القدرات البحثية وامنشطة املهنية؛ وتقديم ا ستشارات املتقدمة ملصانع امسمنت ومصانع  الخرسانة

 وقطاع التشييد بشكل عام.

o  في أ حاث امسمنت 
ً
املبادرة  املشاريع البحثية املتقدمة التي من شأ ها تعزيز دور املرفز  إعتباره املرفز الرائد عامليا

 ومواد الخرسانة في امجواء القاسية والحارة. 

o ة لدعم يإقامة الشراكات ا ست اتيجية   ن الباحث ن في املرفز والصناعة واملختب ات الوطنية واملؤسسات امكاديم

 ام حاث في مجال امسمنت والخرسانة.

o  لى ع جنة الوطنية لكود البناء السعوديوالل دية للمواص ات واملقايي  والجودةالعمل مع الهيئة العربية السعو

 صياغة وتطوير مواص ات املواد ومعاي   التصميم والتشييد  الخرسانة.

o نتجات.تقديم خدمات التطوير وا ختبار واعتماد املواد وامل 

o .توف   خدمات التأهيل والتدريب للقطاع ن الحكوم  والصناعي 

 مـركــز ســابـك ألبحــاث الـبولـيــمرات -3

يختص هذا املرفز  أ حاث البوليمرات والبت وفيماويات، ويستقطب العديد من الباحث ن املتم زين في هذا املجال. فما 

 نشورة في مجال البت وفيماويات. ويقع هذا املرفز في قسم الهندسة الكيميائية.للمرفز فث   من  راءات االخت اع واال حاث امل
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 مـركـز الـطــاقة املستـــدامة -4

 يهدف املرفز إلى:

o .القيام  ام حاث في مجال تقنيات الطاقة املستدامة 

o  مهما من 
ً
 طني.روافد ا قتصاد الو االستثمار في أحدث تقنيات الطاقة املستدامة وتطويرها وتسويقها لتكون رافدا

o .تعميق املعرفة العلمية والتقنية في مجاالت الطاقات املستدامة عن طريق  رام  الدراسات العليا والدورات التدريبية 

o .تقديم الدراسات وا ستشارات والدعم ال ني للجهات الحكومية والخاصة 

o ملسؤولية االجتماعية.التوعية  أهمية مجاالت الطاقة املستدامة، والت ف ز على جانب ا   

 الكــراســي البـحـثـية 5-4

ـــم الكلية ـــ ي  حثيافر  ةعشــــــر  تضـــ ــــام املختل ة،  موزعة ةســـ ـــ ي البحثيةويوضــــــح الجدول على امقســ مع  التالي  يان بهذه الكراســـ

 :مموليها يان أسماء 

 

 القسم بحثيالكرس ي ال املمول 

صاحب السمو امللك  امم   خالد  ن سلطان 

  ن عبدالعزيز
 املدنية فرس ي امم   خالد  ن سلطان م حاث املياه

 املدنية فرس ي مجموعة مجموعة الزامل لت شيد الكهرباء مجموعة الزامل

 مجموعة شركات  ن الدن السعودية
فرس ي الشيخ محمد  ن الدن لأل حاث والدراسات 

 في إعادة تأهيل املنشاءات
 املدنية

 املهندل. عبدهللا  قشان
عبدهللا  قشان م حاث الت  ة فرس ي املهندل 

 االنت اخية
 املدنية

 املدنية فرس ي أرامكو لهندسة الزالزل  أرامكو السعودية

 الكهربائية فرس ي أرامكو السعودية في الطاقة الكهربائية أرامكو السعودية

 الشرفة السعودية للكهرباء
فرس ي الشرفة السعودية للكهرباء في موثوقية 

 الكهربا  وأمن النظام 
 الكهربائية

 الشيخ محمد  ن حس ن العمودي
 فرس ي االستخالص املستحسن للن ط

Enhanced Oil Recovery (EOR) 

والغاز  البت ول

 الطبيعي

صاحب السمو امللك  امم   عبدهللا  ن 

 مساعد  ن عبدالعزيز

فرس ي امم  ة فاطمة  نت هاشم النجرل م حاث 

 تقنية التصنيع املتقدم
 الصناعية

 املدنية فرس ي امم   نايف للسالمة املرورية صاحب السمو امللك  امم   محمد  ن نايف
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 يةـمــاديـألكاام ـســاألق( 6) 

 يةـمـلــات العــدرجـام والــسـج األقـرامــب 6-1

توراه، فما ــدفـر والـيـول واملاجستـلبكالوريات اـل درجـيـلن دةــع يةــ  دراسـرامـ  دمــقــية تـمـسام أكاديــة اقـتـتتضمن الكلية س

 :دول التاليـفي الجمب ن  هو

 

 يةــمـلـة العــــدرجـال القسم

 الهندسة املدنية
 هندسة املساحة العلوم في كالوريول  هندسة مدنيةال العلوم في  كالوريول

 دفتوراه هندسة مدنية هندسة مدنيةالعلوم في الماجست   

 الكهربائيةالهندسة 
 كهربائيةالهندسة ال العلوم فيماجست    ئيةكهرباالهندسة ال العلوم في كالوريول 

 دفتوراه هندسة فهربائية

 الهندسة امليكانيكية
 هندسة ميكانيكيةال العلوم فيماجست    يكيةيكاناملهندسة ال العلوم في كالوريول 

 ميكانيكيةدفتوراه هندسة  واداملهندسة  العلوم في ماجست  

 الهندسة الكيميائية
 كيميائيةالهندسة ال العلوم فيماجست    ائيةكيميالهندسة ال العلوم في كالوريول 

 دفتوراه هندسة فيميائية بوليمراتالهندسة  العلوم فيماجست   

 الهندسة الصناعية
 د لوم السالمة املهنية ةصناعيالهندسة ال العلوم في كالوريول 

 دفتوراه هندسة صناعية صناعيةالهندسة ال العلوم فيماجست   

از ـدسة البت ول والغـنـه

 يعيـالطب

 غاز الطبيعيـرول والـدسة البتـنـه العلوم في كالوريول 

 غاز الطبيعيـرول والـدسة البتـنـه العلوم فيماجست   

 رفةـرام  مشتــ 
 ئةـلوم البيـر عـماجستي ددةـة املتجـر الطاقـماجستي

 )تحت التطوير( وويةـدسة نـنـر هـماجستي مياهـية الـلـر تحـماجستي
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 ألقسامان اــجـل 6-2

 قسم الهندسة  املدنيـة

 نسقامل اللجنــة

 أ. د. عصمت الحسن الخطط الدراسية والشؤون امفـاديـميــة

 د. حمد السليمان لجنة الدراسات العـليــا

ـــة املعيــــدين  الحسون  أ.د. صالح لجنــ

 أ. د. عبدالرحمن السحيبان  لجنة مشـاريــع التـخـرج

 د. وليد الصا غ موقع القسم ا لكت ون  و النشاطات العامة

 د. عبدالح يظ الشيناوي  لجنـة الخطة االست اتيجية

 د. مهاب محمد فمال لجنة التـدريـب الصـيـ ـ 

 مراد شهاب الديند. أ.  ا عتماد امكاديايوحدة الجودة و 

 أ. د. عبدالرحمن السحيبان  احتياجات املختب ات واملعامل ومشت يا ها

 أ. د. عبدالحميد شريف لجنة التـقـريــر السـنـوي 

 م. عبدالرحمن  ح  ي  لجنـة التسـجـيــل

 أ. د. محمد الشناق وحـدة ا رشـاد والتـوجـيه

 أ. د. ظافر القرن  لجنة التـرقيـات

 د. بشار فمال بش   الخريج نلجنة شؤون 

 أ.د. صالح الحسون  لجنـة املبتعث ن

 م. عبدالرحمن  ح  ي  لجنة الجــداول والقـاعـات
  

 قسم الهندسة الكهربائية

 نسقامل اللجنــة

 د.محمد رامى   لجنة الدراسات العليا

 د.عبدالحميد محمد الصانع لجنة ا عتماد ا كادياي

 مبارك الغوينم د.سعد لجنة الت قيات

 د.عبد الرحمن العريني لجنة التعيينات

 د.أحمد عبد التواب تلبه ي و لجنة التقرير السن

 د.عبدالرحمن العريني اللجنة امجتماعيه

 د. محمد ثامر الرشيدي لجنة ا رشاد والتوجيه الطالب 
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 قسم الهندسة الكيميائية

 املنسق اللجنــة

 أ.د. إ راهيم املعتاز والتعييناتلجنة الت قيات 

 أ.د. أحمد ا اسعيد اللجنة امكاديمية

 أ.د. أني  فقيها لجنة الدراسات العليا

 د. محمد حاج كالي لجنة التسجيل

 د. منصور الحوشان لجنة  املختب ات

 أ.د. محمد عاصف لجنة الجداول الدراسية والكتب

 د. يوسف الصغ    لجنة شئون الطالب والتدريب الصي   

 أ.د. مراد  و معزه لجنة املشاريع

 د. عبدالباسط  لجنة التقرير السنوي 

 أ.د. وحيد املصري  لجنة الندوات والدورات ورا طة الخريج ن 

 د. سعيد الزهران  املعيدين واملبتعث ن

 أ.د. طارق ال ارل لجنة العالقات

 عبدالحميد إجبار أ.د.  لجنة التطوير )ا عتماد امكادياي(

 أ.د. إ راهيم املعتاز لجنة مشت يات وإحتياجات القسم

 أ.د. عمادالدين مصط ى موقع القسم على الشبكة العنكبوتيه

 أ.د. عبدالباسط  الصادق ا رشاد امكادياي

 أ.د. أني  فقيها  ا ختبار الشامل للدفتوراه

 د. عبدالباسط  الصادق لجنة الجودة و االحصاءات

 أ.د. محمد عاصف  لجنة  رنام  تقويم املقررات

 د. عبدالعزيز الغيامه ام ن القسم
 

 قسم الهندسة امليكانيكية

 نسقامل اللجنــة

 أ.د. سام  الصانع لجنة شؤون هيئة التدري 

 د. ثامر البهكلي لجنة التعيينات وشؤون املبتعث ن

 عبد الحكيم املاجدد.  لجنة الب ام  امكاديمية وا عتماد امكادياي

 د. فيصل  ن يحيى لجنة الجودة والتخطيط ا ست اتيجي

 أ.د. إيهاب الدنف لجنة قبول طالب الدراسات العليا

 د. علي الوتري  لجنة امعمال الحاسوبية

 د. مهند العطا لجنة الخريج ن واملشاريع

 د. عبد الحكيم املاجد لجنة املشت يات واملعامل
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 أ.د. محمود سليمان لجنة التسجيل

 د. علي الوتري  لجنة ا عالم والعالقات الخارجية

 د. عبيدة زيتون  لجنة ا حصاءات واملعلومات

 د . مهند العطا لجنة الشؤون الطال ية وا رشاد امكادياي

 أ.د. محمد زيدان لجنة الجداول الدراسية

 أ.د. محمد علي لجنة امنشطة االجتماعية

 أ.د. أحمد خض   الصي  لجنة التدريب 

 مقررو املجموعات العلمية:

 الحراريات واملوا ع -

 التصميم واملواد والتحكم -

 

 أ.د. محمد زيدان

 د. حمد الحرب   
 

 

 قسم هندسة  البترول والغاز الطبيعي

 نسقامل اللجنــة

 أ.د. مساعد  ن ناصر العواد امكادياي ا عتمادوحدة الجودة و 

 د. أسامة املهدي لجنة املعامل

 د. عماد الحميض ي لجنة املشت يات

 د. مصط ى قناوي  لجنة تسجيل املقررات

 . محمد خمي د لجنة مشاريع التخرج

 د. ا يدون ماثيو لجنة معمل الحاسب اآللي

 د. عارف الش ن لجنة أنشطة القسم

 الصناعيـــةقسم الهندسة 

 نسقامل اللجنــة

 د. أدهم رجب وحدة ا رشاد الطالب 

 التمياي أ.د. عبدالعزيز االعتماد االكاديايالجودة و وحدة 

 د. عبدالغني  ورال لجنة  رام  الدراسات العليا

 أ.د. عبدالرحمن امحمري  الوحدة العلمية والخطط الدراسية

 د. عادل الشايع وحدة شؤون أعضاء هيئة التدري  و املعيدين

 د. أحمد الشربيني لجنة مشاريع الطالب

 أ.د. محمد لولي لجنة التدريب والخريج ن والتوظيف

 د. محمد أني  التسجيل والجداول الدراسية واالمتحانات لجنة

 أ.د. محمد رمضان وحدة الخطة االست اتيجية

 أ.د. سعيد درويش لجنة املشت يات واملعامل

 د. صا ر قسنطيني لجنة ا حصاء وتقنية املعلومات
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 د. حازم الضمور   ونيةوتحديث الص حة ا لكتلجنة تطوير 

 د. خالد الشريف الطالب  لجنة ا رشاد

   عبدالباري العري. م لجنة الجداول 

   . عبدالباري العريم لجان الرحالت واالندية  والتدريب العملي

 منسوبي االقسام 6-3

 
ً
 حـكـمهـم في ومن التـدريـس هــيئة أعــضاء: أوال

 الـقـسـم
 أعـضاء هـيـئة الـتـدريــس

من في حكم أعـضاء هـيـئة 

 التـدريس

 املجموع محـاضر معـيد املجموع أستاذ مساعـد أستاذ مشارك أستاذ

 54 4 50 56 19 7 30 املدنيةالهندسة 

 13 5 8 52 13 21 18 الكهربائيةالهندسة 

 4 2 2 29 10 6 13 الكيميائية الهندسة 

 5 2 3 41 14 16 11 امليكانيكيةالهندسة 

 23 2 21 29 15 7 7 الصناعية الهندسة 

 7 3 4 9 5 2 2 والغاز الطبيعيالبت ول هندسة 

 106 18 88 216 76 59 81 املجمـــوع
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ً
 منسوبي االقسام من غير أعضاء هيئة التدريس: ثانيا

 

 صناعية ةيميكانيك ةئيفيميا ةئيفهربا ةمدني املنسوبون 
وغاز   ت ول

 طبيعي
 املجموع

طالب دراسات عليا مشاركين 

 مل عااملتمارين و الفي تدريس 
11 12 0 5 26 0 54 

 17 2 2 3 3 2 5 اداري 

 27 0 0 7 1 2 17 فني

 15 4 1 1 3 5 1 مهندس

 21 0 3 3 12 2 1 باحث

 22 5 0 11 3 2 1 مساعد باحث

 156 11 32 30 22 25 36 املجموع
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ً
 التـدريس الذين تمت ترقيتهم خالل العامأعـضاء هـيئة : ثالثا

 إلى من اسم عضو هيئة التدريس األقسام

 أستاذ مشارك أستاذ مساعد بشار  البش   د. الهندسة املدنـية

 أستاذ مشارك أستاذ مساعد أحمد صادق ال اتشد.  الكيميائية الهندسة

 ةيكانيكيامل الهندسة
 مشاركأستاذ  أستاذ مساعد عبدالرحمن الليثىد. 

 أستاذ مشارك أستاذ مساعد فيصل  ن يحيىد. 

 الهندسة الصناعية
 أستاذ أستاذ مشارك د. محمد أني أ.

 أستاذ مشارك أستاذ مساعد د. مهدي العجاي مراد

 

 
ً
 : رابعا

ً
 أعـضاء هـيئة التـدريس الـمتـفـرغـين عـلمـيا

 اسم عضو هيئة التدريس األقسام

 العودان د. ماهر الكيميائيةالهندسة 

 
ً
 اعضاء هيئة التدريس الذين تركوا الخدمة ألسباب اخرى غير التقاعد خـالل العـام: خامسا

 عدد اعضاء هيئة التدريس األقسام

 2 الهندسة املدنـية

 3 الهندسة الكيميائية

 1 الهندسة امليكانيكية

 

 األقــساموخدمات اســتـشـارات  6-4

 : املستشارون املتفرغون أوال

 األقسام
 املستشارون املتـفـرغـون 

 الجهة املستفيدة اإلسم

الهندسة 

 الــمدنية

 الهيئة السعودية للمواص ات واملقايي  أ.د.  أحمد الشريم

 املرفز الوطني للقيال والتقويم د.  فهد أ اناي

 الخطوط الحديدية أ.د. سعد القاض ي

 الرياضشرفة كا الت  عبدالرحمن الهريش عبداملحسن د.

 لوزارة الداخلية ندب  ندر  ن عبدهللا املشاري  د.

 شرفة ا لكت ونيات واالتصاالت املتقدمة خالد  ن عبدالعزيز املعشوق  أ.د.
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 هيئة تنظيم الكهرباء عصام  ن عبدالعزيز العمار د.

 املعرفةكلية  ياسر  ن عبدالكريم الت ك  د.

الهندسة 

 الكيميائية

 مدينة امللك عبدهللا للطاقة الذرية واملتجددة د. ماهر العودان

  لكت ونيةالجامعة السعودية ا د. عثمان العثمان

 وزارة التعليم العالي د. منصور الهزاع

الهندسة 

 امليكانيكية

 التقنيةمدينة امللك عبد العزيز للعلوم و  د. خالد السيف

 التقنيةمدينة امللك عبد العزيز للعلوم و  د. أسامة الدريهم

 املرفز الوطني للقيال والتقويم د. بسام البسام

الهندسة 

 الصناعية
 شرفة وادي الرياض د. خالد الصالح

 

: املستشارون غير املت
ً
 نيفرغثانيا

 األقسام
 املتـفـرغـون  غير  املستشارون

 الجهة املستفيدة اإلسم

الهندسة 

 الــمدنية

 أمانة الرياض أ.د.  عبد العزيز النغيمش

 أمانة الرياض أ.د.  عبد الرحمن الحزياي

 الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أ.د.  صالح الحسون 

 الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض د.  أحمد النعيم

 الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض زاهد  ن محمد د.  وليد

 الرياضالهيئة العليا لتطوير مدينة  د.  أحمد آل الشيخ

 الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض د.  عبد العزيز العثمان

الهندسة 

 الكيميائية

 مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية د. يوسف الصغ  

 املؤسسة العامة لتحلية املياه أ. د. إ راهيم املعتاز

الهندسة 

 امليكانيكية

 االوقافوزارة الشئون ا سالمية و  د. عبدهللا النحيط

 الهيئة السعودية للمواص ات واملقايي  والجودة د. عصام البهكلي

 مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية د. هان  امنصاري 

 مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية د. زياد املط  ي 

 الدفاع املدن  أ.د عبدالعزيز املجاهد
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 نشاطات األقسام 6-5

 :
ً
 املحاضرات العامةأوال

 املحاضرات األقسام

الهندسة 

 املدنـية

Conference on Coupled THM Analysis Involving Expansive Clays  by Marcelo Sanchez, 

11 February 2016 

Conference on "Transportation Systems, the Very Propelling Power from Poverty to 

Prosperity in KOREA" by WON-HO SUH , 10 February 2016 

Conference on “NONLINEAR ANALYSIS OF HIGH-STRENGTH STEEL FIBER 

REINFORCED CONCRETE GROUND SLABS”  by Hilmi Jouhi,  29 May 2016 

الهندسة 

 الكهربائية

Adaptive Wideband System for Localized Hyperthermia Treatment of Cancer by Eng. 

Nizam Uddin, 09 September 2015 

Detection and Prediction of Epileptic Activities In Multi-Dimensional EEG/MEG Brain 

Signals by Muhammad Imran Khalid, 11 October 2015 

Multiuser Access Air Interface for 5G Cellular Systems on the MmWave Frequencies 

by Eng. Hussein Eltaibee A. Seleem, 30 December 2015 

Silicon (SiGe and CMOS) for Low-Cost Phased Arrays by Dr. Gabriel M. Rebeiz, 28 

January 2016 

Technologies for Transparent Antennas by Prof. Mohamed  Himdi 16 February 2016 

Development of Advanced Optical OFDM system by Eng. Mohammad Salman Baig, 

20 April 2016 

Wave Propagation and Resonances in Complex Stratified Electromagnetic Media by 

Eng. Faroq Razzaz, 24 April 2016 

Cooperative Driving Based on Vehicular Communications for Safe and Intelligent 

Transportation System by Eng. Mohammad Anowar Hossain, 27 April 2016 

Electroencephalography (EEG)-Based Computer Aided Diagnosis for Multi 

Neurological Disorders by Eng, Sutrisno Ibrahim, 01 May 2016 

The Sparsity Paradigm for Signal Processing by Dr. Bhaskar Rao 04 May 2016 

الهندسة 

 الكيميائية

 (2016ريل   ا ،د. عبدالباسط  الصادق، محاضرة تعري ية لقسم الهندسة الكيميائية

 2015نوفمب   ،أحمد التون  .د ،محاضرة مقدمة في تقنية النانو

 2015ديسمب   ،مهندل سليمان الهويس ن ،أعمال ت علها بعد التخرج 10محاضرة بعنوان أهم 

الهندسة 

 امليكانيكية

Environment, Energy and Society in the Kingdom of Saudi Arabia by Dr. Mirza B Baig, 

18 November 2015 
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 Solar Photovoltaic in Saudi Arabia: Present Status and Outlook by Dr. Abdulrahman 

M. Alamoud, 02 December 2015 

Smart Training Systems for Mechanical Engineering by Sebastian Neumann, 16 

December 2015 

Desalination by Membrane Distillation by Daniel Pfeifle and Lorenz Bauer, 27 January 

2016 

Computational Modelling of Advanced Manufacturing Technologies by Dr. Khamis 

Essa, 11 February 2016 

Discovering a New Natural Thermal Insulating and Sound Damping Material 

Extracted from the Apple of Sodom Fibers by Prof. Mohamed E. Ali, 01 March 2016 

الهندسة 

 الصناعية

“An exact algorithm for the single machine problem with unavailability periods” by Dr. 

Mohamed Labidi, 14 October 2015 

“What is the Capstone Design Project” by Prof. Tamimi, 15 February 2016 

“Project Preparation and Execution” by Prof. Tamimi, 22 February 2016 

“Project Preparation Methods” by Dr. El-Sherbeeny, 29 February 2016 

“Tools for Data Collection” by Dr. Adham Ragab, 07 March 2016 

“Data Analysis Methods” by Dr. Adham Ragab, 21 March 2016 

“Report Writing Skills”, by Prof. Tamimi, 28 March 2016 

“Ethical Issues for the Senior Design Project” by Prof. Tamimi, 04 April 2016 

“Project Presentation Skills and Handling Examination” by Prof. Louly, 11 April 2016 

“Introduction to Entrepreneurship” by Dr. Bashir Salah, 17 April 2016 

Lecture Delivered for Ithraa’ Al-Arbiaa’ COE Student Activities Program “How to Boost 

your Academic English”, by Dr. Ahmed M. El-Sherbeeny 10 February 2016 

Lecture Delivered for Ithraa’ Al-Arbiaa’ COE Student Activities by Dr. Bashir Salah,  10 

February 2016 

Lecture Delivered for Ithraa’ Al-Arbiaa’ COE Student Activities by Dr. Ateekh-

UrRehman, 10 February 2016 

(Saudi Society for Systems and Industrial Engineering) “Design of Industrial Facilities – 

The Past and the Present,” by Prof. Abdul-Azeez Al-Tamimi for the SSSIE, 27 April 

2016. 

 هندسة البت ول

 والغاز الطبيعي

“Influence of Fracture System on Oil Production”  by Ahmed Gawish, Jan 2016. 

 .ت عامة لطالب القسم عن في ية اجتياز املقا الت الشخصية و فتا ة الس  ة الذاتيةامحاضر 
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: دورات ن
ً
 البــطـمت للـظـثانيا

 الدورات األقسام

 املدنـيةالهندسة 
Training on  Autocad 

Training on SAP2000 

الهندسة 

 يميائيةالك

 .دورة تحليل و معالجة البيانات  إستعمال ا فسل و املاتالب

Hazards and Operability Studies (HAZOP) King Saud University, 13/11/2015 

 .أساسيات البوليم  ات نظري و عملي

 . SPSSدورة التحليل امحصا    إستخدام  

 .دورة  العمليات البايوفيميائية و تطبيقا ها

 .دورة الكيمكاد

 الهندسة الصناعية

 هـ.1437ص ر  RMP - 5 دورة ادارة املخاطر االحت افیة

 هـ.1437ص ر  3 –الهندسة و التسويق 

 هـ.1436ذو الحجة  29 –دورة ادارة املوارد 

:
ً
 لـمـدوات وورش عــن ثالثا

 الدورات األقسام

الهندسة 

 الكهربائية

Training course: “Cable Condition Assessment Using Partial Discharge Techniques 

to Predict Cable Faults” from  9th  to 13th Nov. 2015 

Workshop titled “Non-Tripping of Overhead Line Feeder” on 23rd May, 2016 (16th 

Shaaban, 1437H 

الهندسة 

 الكيميائية

Managing Safely Training Program. Certified by the Institute of Safety and Health 

(IOSH), UK Deanship of Skills Development, king Saud University, 13-17/11/2015 

Professional writing in higher education: submitting, publishing, editing, and 

reviewing King Saud University, vice rectorate for educational and academic affairs, 

deanship for skills and development 26/6/1436 

الهندسة 

 الصناعية

 –مايو  – 4هـ املوافق  1437رجب  27 –التوجهات الحديثة في مجاالت الهندسة الصناعية 

 م 2016

هندسة البت ول 

 والغاز الطبيعي

 فعالية التسجيل لعضوية جمعية مهندس ي البت ول.

 ضمن أنشطة القسم  نادي البت ول يقيم ملتقى الخريج ن.

 ضمن أنشطة القسم  نادي البت ول يحضر يوم املهنة.

 ضمن انشطة القسم  نادي البت ول ينظم مسا قة للقرآن الكريم.
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: رح
ً
 يةـلمــارات عــالت وزيــرابعا

 الدورات األقسام

الهندسة 

 الكيميائية

 م.2016أ ريل  18الصناعية مدينة ينبع  عشرفة ينبل القسمطالب  زيارة

 م.2016أ ريل  19-20 عشرفة مرافق الصناعية مدينة ينبل القسمرة طالب زيا

 م.20 2016أ ريل  لهيئة امللكية الحبيل و ينبعل القسمزيارة طالب 

 م.2016أ ريل  20كلية ينبع الصناعيةل القسمطالب زيارة 

 .سمنت اليمامة   القسمزيارة طالب 

 م.2015-12-9ص ات أرامكو الرياض  مل القسمزيارة طالب 

 .شرفة أرامكوا حقل خريصل القسمزيارة طالب 

 م.2016-1-21اويات مت وفيي للبالستك و البلمعرض السعودل القسمزيارة طالب 

هندسة 

البت ول والغاز 

 الطبيعي

Visit to the petroleum engineering department at King Fahd University of Petroleum and 

Minerals. 

Visit of center of consultant experts, Baker Huges. 

 .يقام سنويا في مدينة الخب شارفة في مؤتمر منظمة مهندس ي البت ول العاملية الذي امل

 .ملشارفة في يوم املهنة في مدينة الخب ا

 .(SOAGEمشارفة عدد من طالب القسم في معرض البت ول )

: ح
ً
 هـابـم وما شـريـكـالت تـفــخامسا

 الدورات األقسام

 الهندسة املدنـية
  هاية ال صل امول  –ح ل تكريم الطالب املت وق ن 

  هاية ال صل الثان  –الطالب املت وق ن ح ل تكريم 

 الهندسة الكيميائية
 .ح لة تكريم مشاريع التخرج

 .لقاء طالب القسم في إست احة ال صل امول و الثان 

 الهندسة الصناعية
 من املت وق ن فى ال صل الدراس ى امول  17تم تكريم 

ً
 .طالبا

 من املت وق ن فى ال صل  15تم تكريم 
ً
 .الدراس ى الثانىطالبا

هندسة البت ول والغاز 

 الطبيعي

 هـ.10/1436فعالية اللقاء التعارفي معضاء النادي:  

 هـ.11/1436اجتماع خطة امنشطة لنادي البت ول: 

 هـ.1436/1437نادي البت ول يختتم أنشطته لعام 

الطالب املتم زين في أنشطة القسم  هـ و تكريم1437تنظيم ح ل ختام امنشطة لعام 

 التطوعية.
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 لمجـتــمعل ات األقسام خــدمـ 6-6

تتضمن خدمة املجتمع امعمال ا دارية  الكلية والجامعة، واملشارفة في لجان الكلية والجامعة، ومقاالت الصحف، 

واللقاءات التل زيونية وا ذاعية، وتحكيم اوراق علمية ومقت حات  حثية، ورئاسة لجان علمية اوجلسات ملؤتمرات 

 معة. وندوات، واالستشارات، وامعمال التطوعية خارج الجاأ

 املدنية قسم الهندسة

اسم عضو هيئة 

 التدريس
 خدمة املجتمع

يوسف عبدهللا 

 السلوم

 عضو لجنة الت قيات  قسم الهندسة املدنية

 .عضو لجنة الدراسات العليا  قسم الهندسة املدنية

عضو اللجنة العلمية في )فرس ي املعلم محمد عوض  ن الدن للبحوث والدراسات في تقوية 

 (.تأهيل املنشآت وإعادة

 (.عضو اللجنة العلمية في )فرس ي شرفة أرامكو لهندسة الزالزل 

عضو في  يت الخب ة )املكتب االستشاري الهندس ي لسالمة وح ظ املنشآت( تحت مظلة معهد 

 .امللك عبدهللا للبحوث والدراسات االستشارية

دسة ومخاطر الزالزل( عضو في  يت الخب ة )املكتب التخصص ي لدراسات واستشارات هن

 .تحت مظلة معهد امللك عبدهللا للبحوث والدراسات االستشارية

 .مراجعة عدة أوراق علمية ملجالت عاملية في التخصص

انشاء وتطوير بعض املعامل واملختب ات في كلية الهندسة )معمل أ حاث تأث   الصدمات على 

الت ج  ات( ، )تطوير أجهزة اختبار املنشآت(، )معمل التحليل االنشا   للمنشآت ضد 

 (.املنشآت الجراء اختبارات اال هيار التدريجي للمنشآت

 حسن محمد  يالن 

 .رئي  وحدة البحث العلاي  الكلية

 .عضو لجنة الجودة  القسم

 .عضو لجنة الدراسات العليا  القسم

 رئي  لجان تحكيم  حوث اللقاء العلاي السابع لطلبة الجامعة

 .تحكيم ورقة علمية ملجلة  حوث جامعة امللك سعود

 هشام ربيع فولي

Member of the Academic Mentoring and Directing Unit at the Civil Engineering 

Department, College of Engineering, King Saud University, Riyadh, KSA. 

Member of the Academic Accreditation and Quality Unit at the Civil Engineering 

Department, College of Engineering, King Saud University, Riyadh, KSA. 

Article Reviewer for the following journals: Water Resources Management 

(WARM) and  Arabian Journal of Geosciences (AJGS); both of which are ISI-listed 

journals, as well as the Journal of King Saud University – Engineering Sciences 

(JKSUES). 



 

 40  كلية الهندسة –هـ  36/37التقرير السنوي للعام الجامعي 
 

Organized site visit for students of capstone design graduation project; joined the 

students during the visit to KSU Endowments Towers Project. 

M. Iqbal Khan 

ABET Committee member 

Manager of Structural Engineering Labs 

Managing Director of Concrete Research Center 

Conducted ACI Certification Programs at Riyadh and Medina 

Reviewed 10 papers for International ISI Journals, including ACI Materials Journal, 

ASCE Materials Journal, Automation in Construction Journal, RILEM Material and 

Structures Journal,  Construction and Building Mats Journal 

Reviewed 3 major Research Proposals 

Reviewed 1 PhD thesis 

External Examiner for 1 PhD thesis 

Reviewed 7 papers for International Conferences 

Member of Technical Committee for Application of super absorbent polymers in 

concrete construction  - Technical Committee 225-SAP 

Scientific and Technical Committee member for 3 International 

Conferences between Sept 2014- Sep 2015 

Chaired Session at International RILEM Conference, Germany September 2014. 

Visiting Faculty lecture at Missouri University of Science and Technology, USA, 5 

June 2015. 

Co-supervising one PhD student at Technical University, Dresden, Germany. 

Co-supervising one PhD student at University of Birmingham, UK. 

Editorial board 

Associate Editor of Journal of King Saud University- Engineering Sciences. Elsevier 

Associate Editor of Journal of Frontiers in Materials - Structural Materials. 

Frontiers, Lausanne, Switzerland. 

Associate Editor of Journal of Frontiers in Built Environment - Structural Materials. 

Frontiers, Lausanne, Switzerland. 

Seongkwan Mark 

Lee 

Special Presentations 

“Introduction to Saudi Arabia and its Transportation System.” presented at Seoul 

National University of Science and Technology, Seoul, Korea, July 9, 2015 

“Introduction to the Transportation System in Saudi Arabia.” presented at 

Dankook University, Cheon-An, Korea, June 20, 2016 

Journal of King Saud University Review 
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Manuscripts #JKSUES-D-15-00078 

Nadeem A. 

Siddiqui 

Working as a committee member of Gulf Building Code 304 (Building Code 

Requirements for Structural Concrete, GBC 304) 

Have been the reviewer of scientific papers for the following journals (Sept. 2015-

Sept. 2016): 

 Journal of Materials in Civil Engineering, ASCE. 

 Construction & Building Materials, Elsevier. 

 Journal of Composites for Construction, ASCE. 

 Journal of King Saud University: Engineering Sciences. 

 Journal of Engineering & Applied Sciences, Majmaah University. 

 Journal of Mechanical Engineering Science, SAGE. 

 Materials and Design, Elsevier. 

 Engineering Science and Technology, Elsevier. 

 Computers and Concrete, Techno Press. 

Have been the reviewer of scientific papers of ASME’s Offshore Mechanics and 

Arctic Engineering Conference 2016. 

Have been the external evaluator (examiner) of a Ph.D. thesis from India. 

  راهيم السباعىإ

Water Resources Convener 

الدراسات العليا  ووحدة الشئون امكاديمية والخطط الدراسية في قسم  عضو  لجنتى

 .الهندسة املدنية

A referee on the Preliminary Evaluation Committee for the Water Management & 

Protection Prize. Prince Sultan Bin Abdulaziz International Prize for Water (Prize’s 

7th Award ,2016).  

Reviewer for Journal of King Saud University (Engineering Sciences)  

Reviewer for Theoretical and Applied Climatology Journal 

Field trips with Hydraulic Structures students to one of the Gravity Dams and 

culverts in Riyadh 

 .اململكة العربية السعودية-لعمادة البحث العلاى  جامعة القصيم تحكيم مقت ح  حثى

محمد جمال محمود 

 الشناق

Chair: Directing and Mentoring Unit, (MDU), Civil Engineering Department, KSU. 

Activities of the unit include:  

-Appreciating top students. 

-Follow up low GPA students. 

-Inviting local companies to deliver scientific lectures to civil engineering students. 

-Academic guidance of students. 
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- Advising students to select their tracks. 

-Advising the newly admitted students during the orientation week. 

Reviewed the graduate students applications submitted to the structural group-

Civil Engineering Department-KSU. 

Member: Comprehensive Exam Committee for PhD Students in Structures. 

Reviewed a text book for Hael University-Hael-Saudi Arabia. 

Reviewed many articles: for the following International Journals:  

-ASTM Journal of Testing and Evaluation. 

-Construction and Building Materials Journal. 

-ACI Materials Journal. 

-ACI Structural Journal. 

-Canadian Journal of Civil Engineers. 

-Journal of Engineering Structures. 

-Journal of Building Construction. 

-King Saud University Journal for Engineering Sciences.  

 عبد الحميد شريف

 مقرر لجنة التقرير السنوي  قسم الهندسة املدنية

 عضو في لجنة تجديد وتوحيد الكود الخليجي للبناء

 أربعة مقاالت في الصحف

 مراجعة مشاريع  حث لجامعة الطائف

 مراجعة عدة أوراق علمية مجالت جامعة امللك سعود وغ  ها

 وليد  ن محمد زاهـد

عضو اللجنة العلمية لندوة " التحديات البيئية وأثرها في التنمية الحضرية للمدن واملناطق"، 

 .م2016ريل ا  7-5املعهد العرب   نماء املدن، الداخلة، اململكة املغربية،  

هـ وملدة سنت ن 3/4/1437عضو مجل  الب ام  لكليات الجامعة فرع املزاحمية  من تاريخ 

   .هـ24/3/1437وتاريخ  118982/20/2 قرار اداري من مدير الجامعة  كتاب رقم 

رئي  وحدة الحقوق الطال ية  كلية الهندسة منذ  داية ال صل الدراس ي الثان  للعام 

 .هـ1436/1437

 .رئي  لجنة السالمة املهنية  كلية الهندسة

 .عضو لجنة موقع كلية الهندسة االلكت ون 

 .عضو لجنة تقييم الكراس ي البحثية  كلية الهندسة

 .جامعة امللك سعود –عضو لجنة ا عتماد امكادياي  كلية الهندسة 

 .سعودجامعة امللك  –عضو لجنة الخطة ا ست اتيجية لكلية الهندسة 

خالد سعد 

 القحطاني

عضو في اللجنة العلمية للمؤتمر السعودي الخام   دارة املشاريع املنظم من قبل الهيئة 

 .السعودية للمهندس ن
 

 



 

 43  كلية الهندسة –هـ  36/37التقرير السنوي للعام الجامعي 
 

 الكهربائية قسم الهندسة

اسم عضو هيئة 

 التدريس
 خدمة املجتمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عبدهللا  ن محمد 

 الشعالن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فذلك  عودي، عن ترشيد اس هالك الكهرباء.التل زيون الس –لقاء تل زيون  في القناة الثقافية 

تسجيل حلقة عن مخاطر أ راج الكهرباء وخطوط الضغط العالي. فما كان هناك عدة 

مع  لمشاركات إذاعية للتوعية والتثقيف أيضا  م اهيم فهربائية تتعلق  كي ية التعام

الكهرباء لضمان السالمة واممان وفذلك ترشيدها وحسن استخدامها بغية الح اظ عليها 

 وعدم إهدارها وإضاع ها. 

نشر مقاالت توعوية وثقافية في الصحف واملجالت التالية: جريدة الرياض، جريدة الجزيرة، 

هالك والجودة جريدة عكاظ، جريدة الشرق اموسط، جريدة الوطن. واملجالت: مجلة املس 

)هيئة املواص ات واملقايي (، مجلة التقينة والتدريب )املؤسسة العامة للتدريب ال ني(، 

مجلة اليمامة )مؤسسة اليمامة الصح ية(، مجلة تجارة الرياض )الغرفة التجارية 

والصناعية(، مجلة الدفاع املدن  )املديرية العامة للدفاع املدن (، رسالة الجامعة )جامعة 

مجلة الصناعات الحربية )وزارة الدفاع والط  ان(، مجلة كلية امللك عبد  –لك سعود( امل

العزيز الحربية )وزارة الدفاع والط  ان(، مجلة فهرباء الخلي  )لجنة سيجري الخلي   قطر(، 

مجلة النقل )وزارة النقل(،  نشرة املشكاة )الشرفة السعودية للكهرباء(، نشرة الت شيد )وزارة 

 ه والكهرباء(، مجلة الدراسات والبحوث اممنية )كلية امللك فهد اممنية(.امليا

هيم العديد من امل ا ترجمة واملقايي  والجودة في للمواص ات السعودية الهيئة مع التعاون 

 الكهرباء.  ت شيد الخاصة

 جهزةام  ف اءة ورفع السالمة مجاالت في محاضرات وإلقاء عملها ورش من العديد املشارفة في

 الكهربائية.

 الكهرباء. إعداد فتيبات خاصة  ت شيد في والكهرباء املياه وزارة مع التعاون 

دات نحو تطبيق العد الرامية خططها وا نتاج املزدوج في الكهرباء تنظيم هيئة التعاون مع

 توف  و  الكهربائية االنقطاعات من للحد حلول  إيجاد الذفية وفي تطلعا ها ومجهودا ها نحو

 حدوثها. عند فئا هم اختالف على املس هلكون  بها يمنى التي الجسيمة الخسائر

 في ئيةالكهربا الطاقة اس هالك لتوف   وسائل إيجاد في ا سالمية الشؤون وزارة التعاون مع

 )الجوامع(. الكب  ة املساجد

 يقواطع الدائرة ف)مصنع ال نار  الرياض( واملتخصص في صنع  املصانع أحد مع التعاون 

 في ية توعية مستخدم  الكهرباء  أصول وقواعد السالمة الكهربائية.

كي ية التوعية   مع الهيئة السعودية للمواص ات واملقايي  والجودة في املشارفة والتعاون 

 السعودي. البناء تطبيق وتن يذ  نود ومتطلبات كود

 ةالطاق عن واملجالت الصحف من فث   في والثقافية التوعوية املقاالت نشر العديد من

 الكهربائية.
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عبدهللا  ن محمد 

 الشعالن

 أخركالت السيئة العادات نبذ على الطالب تحث الجامعة رسالة في عديدة مقاالت إعداد ونشر

والتدخ ن وفذلك االعتماد على تلك ا صدارات واملطبوعات التي تقوم بعض مرافز  والتغيب

 التصوير  ت ويجها   ن أوساط الطالب.

 الطرق  يةوفي  الكهربائية الطاقة من الجامعة الس هالك مست يضة دراسة إعداد املشارفة في

 تكالي ها. في والتوف   هدرها من الحد االس هالك بغية لذلك املثلى

امنشطة الذي يقيمها منتدى الرياض االقتصادي التابع للغرفة التجارية  املساهمة في

الطاقات املتجددة والبديلة للحد من االعتماد على مصادر والصناعية لكي ية االست ادة من 

 الطاقة التقليدية )البت ول والغاز(.

املشارفة مع "الب نام  السعودي لك اءة الطاقة" في مجاالت متعددة وم ها تحس ن أداء ورفع 

 ف اءة املعدات الكهربائية بشكل عام واملكي ات بشكل خاص.

  اعتباري أحد أعضاء التحرير في املجلة العاملية للهندسة الكهربائيةأوراق علمية تم تحكيمها 

(WJEE): 

1) A Novel Self-Adaptive Bacterial Foraging Optimization (BFO) based 

            Power Flow with Emission Control and Economic Dispatch.  

2) A Novel Self-Adaptive Bacterial Foraging Optimization (BFO) based 

Power Flow with Emission Control and Economic Dispatch. 

3) Estimation of passenger car equivalents for basic freeway sections at 

different traffic conditions. 

4) Water main pipe condition prediction. 

5) Survey: Network regeneration by Software defined network (SDN) and 

SDWN). 

6) Calculations of Heat Transfer in Torch Furnaces by Gas Volume 

Radiation Laws. 

7) Performance of Crn/Tin Coated on High Speed Steel. 

8) Degradation of Aqueous 2,6-Dibromophenol Solution by In-Liquid 

Dielectric Barrier Mi-Croplasma. 

9) Effect of Damping in Layered Beam Using Structural Joints. 

إدارة إحدى جلسات النقاش في الندوة التي نظم ها الهيئة السعودية للمواص ات واملقايي  في 

م في مقرها  الرياض حول "مواص ات السالمة لألجهزة الكهربائية 2016فب اير  14-12ال ت ة 

 املنزلية".

مناقشات ومداخالت ملنتدى الرياض االقتصادي )الغرفة التجارية الصناعية إدارة لجنة 

 الرياض( عن: "الح اظ على الطاقات التقليدية الوطنية من الهدر وإساءة االستخدام"، 

 م.24/6/2015هـ املوافق 7/9/1436فندق ش  اتون، الرياض 
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إدارة املناقشات التي أعقبت ورشة العمل التي نظمها منتدى الرياض االقتصادي عن 

"اقتصاديات الطاقة البديلة واملتجددة في اململكة: التحديات وآفاق املستقبل"، مرفز الرياض 

 م.2015ديسمب   9الدولي للمؤتمرات واملعارض،  امربعاء 

الذي تقيمه الكلية ملشارفة امساتذة  تقديم محاضرات املشارفة في  رانام : " أربعاء ا ثراء" 

ثقافية وتوعوية لطالب ومنسوب  الكلية، وتمت املشارفة  محاضرة عنوا ها: "ترشيد اس هالك 

 م.2016مارل  2الكهرباء وطرق حساب تكاليف امس هالك" وذلك يوم امربعاء 
 

 الكيميائية قسم الهندسة

اسم عضو هبئة 

 التدريس
 املجتمعخدمة 

Sajjad Haider 

On  the reviewing panel of the  following  journals  :  

 Sensors and Actuators Chem. B 

 Analytical Methods 

 Journal of the Chemical Society of Pakistan 

 Archiv der Pharmazie 

 Desalination and Water Treatment 

 Drug Today 

 Journal of the Serbian Chemical Society. 

 European Journal of nutrition 

 Biomass and Bio-energy 

 Current Nano Science 

 Polymer Engineering and Science 

 Arabian Journal of Chemistry 

 Journal of Hazardous Material  

 Bioprocess and bio-system Engineering 

 African Journal of Biotechnology 

 Cellulose 

 Carbohydrate 

 Process Biochemistry 

Editing a Book: 

Editors; Sajjad Haider and Adnan Haider, Book Title: Electrospinning, Publisher 

InTech-open science, Janeza Trdine 9 51000 Rijeka, Croatia (In progress). 

Invited Guest Editor: 
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Special Issue on “Advances in Biocompatible and Biodegradable Polymers and 

their Applications in Biomedicine and Environment” for International Journal of 

Polymer Science (ISI Index, 1.00 IF). 

محمد فمال عمر 

 حاج كالي  

 .عضو مرفز  حوث كلية الهندسة

 . قسم الهندسة الكيميائيةرئي  لجنة التسجيل 

عضو في لجنة ا رشاد اآلكادياي و لجنة الخطة اآلكاديمية و لجنة ا عتماد اآلكادياي  قسم 

 .الهندسة الكيميائية

 ."of Chemical & Engineering Data  Journal"تحكيم  حث ن للمجلة الهندسية 

 ."Journal of the Taiwan Institute of Chem Eng"  تحكيم  حث للمجلة الهندسية 

 ."Journal of Molecular liquids"  تحكيم  حث للمجلة الهندسية 

 ."Separation and purification Technology"  تحكيم  حث للمجلة الهندسية 

 ."RSC Advances" تحكيم  حث للمجلة الهندسية 

 أحمد صادق ال اتش
 .لعدة مجالتتحكيم أوراق علميه 

 .تحكيم مقت ح  حثي لجامعة اممام

عبدالباسط 

  الصادق

 International Journal of Green Energyمحكم في املجلة العلمية : 

 Chemical Engineering Communicationsمحكم في املجلة العلمية : 

 ا رشاد. –الجودة  –الدراسات العليا  –التسجيل  -التقرير السنوي  لجان القسم :

 مراد محمد  ومعزة

Reviewing papers of the Journal of King Saud University Engineering Sciences 

Reviewing papers of  The Arabian Journal for  Sciences  and Technology. 

Reviewing papers of Hydrogen energy journal. 

Consultant With SASO , Petrochemical Committee. 

Faculty promotion reviewer, AL Imam University, Riyad, KSA. 
 

 

 الصناعية قسم الهندسة

اسم عضو هبئة 

 التدريس
 خدمة املجتمع

محمد زك  رمضان 

 عثمان

Coordinator of the departmental strategic plan. 

A member of the departmental program development. 

A departmental representative of the accreditation committee. 

Academic advisor of Human Factors’ graduate students. 

Sabeur Elkosantini 
Coordinator of the statistic and IT committee  

Member of the quality committee. 
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Member of the International program committee du “Sixth International 

Conference on Advances in System Simulation », SIMUL 2016, Italy. 

Member of the International program committee of the “Second international 

conference on Intelligent Information Processing, Security and Advanced 

Communication (IPAC'2016)”, Czech republic. 

Member of the International program committee of the “International Conference 

on Simulation and Modeling Methodologies, Technologies and Applications, 

SIMULTECH 2016“, Lisbon – Portugal. 

Member of the International program committee of the “International Conference 

on Simulation and Modeling Methodologies, Technologies and Applications, 

SIMULTECH 2015“, Colmar – France. 

تامر محمد أحمد 

 خلف

Member of the Scientific Committee in the 8th annual symposium of the Egyptian 

Engineers Association in Riyadh, KSA, May 5-7, 2016.  

Member of the Alumni and Graduation Project Committee in the Department of 

Industrial Engineering, COE, KSU. 

Member of the Summer Training Committee in the Department of Industrial 

Engineering, COE, KSU. 

Member of the Quality and Academic Accreditation Unit in the Department of 

Industrial Engineering, COE, KSU.  

Member of preparation committee Standard 11, “Institutional Relationships with 

the Community”, – Evaluation in Relation to Quality Standards – NCAAA 

Institutional Accreditation Renewal. 

Member of the board of assessors’ review team on the Information Systems 

Program in the College of Computer and Information Sciences – according to 

KSU-QMS. 

Member of the board of assessors’ review team on the Software                          

Engineering Program in the College of Computer and Information Sciences – 

according to KSU-QMS. 

عبدالعزيز محمد 

 التمياي

Review papers for International Journals. 

 .عضو لجنة وحدة الخطط  الكلية

 .عضو لجنة ا عتماد  الكلية

 .مقرر وحدة ا عتماد امكادياي والجودة  القسم

 .عضو وحدة شئون أعضاء هيئة التدري  واملعيدين

 .عضو وحدة الخطة ا ست اتيجية  القسم

 .والخطط الدراسية  القسمعضو الوحدة العلمية 
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Ahmed M. El-

Sherbeeny 

Alumni and Employment Unit, Head 

Industrial Engineering Graduation Projects, Head 

Industrial Engineering Training, Alumni Affairs, and Employment Committee, 

Member 

Industrial Engineering Department Committee, Member 

Lecture Delivered for Ithraa’ Al-Arbiaa’ COE Student Activities (رنام  إثراء امربعاء ) 

Program 

“How to Boost your Academic English,” February 10, 2016 (College of 

Engineering) 

Lecture Delivered within Industrial Engineering Department 

Lecture Delivered within Industrial Engineering Department 

“Project Preparation Methods: Introduction and Background,” 

Lecture Delivered within Industrial Engineering Department 

“Project Preparation Methods: Introduction and Background,” 

Graduation Projects Committee, Industrial Engineering Department, College of 

Engineering, King Saud University, October 18, 2015; February 29, 2016. 

Training Conducted through Deanship of Skills Development (DSD) 

 “Research Qualitative Analysis;” February 02-03, 2016 (10 hours). 

 “KSU – KPI’s and Benchmarking;” February 07-08, 2016 (10 hours). 

 “Statistical Testing using SPSS;” February 21-22, 2016 (10 hours). 

Industrial Engineering Departmental Committees 

Dr Ateekh Ur 

Rehman 

Student council - College of Engineering (scec11@ksu.edu.sa) 

Delivered a Talk/Lecture on “How to Read a Scentific Paper?” on 30th March 

2016 

Saqib Anwar 

Muhammad 

Worked as a member of ABET accreditation committee. 

Worked as a member of Lab Committee. 

خالد  ن سعد 

 الصالح

املشارفة في إعداد مؤتمر رأل املال الجريء واستثمارات امللكية الخاصة في الشرق اموسط 

 .م2015أفتوبر  26 -25هـ املوافق  12/01/1437-11وشمال أفريقيا"، 

دور شرفة وادي الرياض وجامعة امللك سعود واسهامها في  عن  CNBC لقاء تل زيون  في قناة

 .مجال االستثمارات الجريئة واالقتصاد املعرفي

حول التعريف بشرفة وادي الرياض ودورها في   The Business Year لقاء صح   مع مجلة

 م.29/10/2015املشارفة في تنويع اقتصاد اململكة، في 

، حول التعريف بشرفة وادي الرياض  Oxford Business Group لقاء صح   مع مجلة

 .م11/11/2015ودورها في املشارفة في تنويع اقتصاد اململكة في 
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املشارفة في  رنام  تعري   عن أنشطة والهدف من إنشاء شرفة وادي الرياض للطلبة وأعضاء 

ط ف عن فثب على نشاهيئة التدري  والباحث ن واملوظ  ن  كليات الجامعة بهدف التعرّ 

الشرفة والذي يتمحور حول االستثمار الجريء واالقتصاد املعرفي، فقد شمل الب نام  زيارة 

 :الكليات التالية

  م12/04/2016كلية العلوم. 

  م21/04/2016كلية إدارة امعمال. 

  م27/04/2016كلية العلوم الطبية التطبيقية 

  م01/05/2016كلية الطب واملستش يات الجامعية. 

محمد سعد 

 القحطان 

 رئي  شعبة الهندسة الصناعية، الهيئة السعودية للمهندس ن

 .فرع الرياض-عضو في املجل  التأسي  للجمعية السعودية للجودة

مسؤول الشعب وال روع وعضو مجل  ا دارة  الجمعية السعودية للهندسة الصناعية 

 .وهندسة النظم

 .االستشاري الصناعي  قسم الهندسة الصناعيةأم ن املجل  

 .منسق لجنة العالقات مع الصناعة واملجتمع  قسم الهندسة الصناعية

 .رئي  قسم الهندسة الصناعية  كلية الهندسة  جامعة امللك سعود

-كلية الهندسة- قسم الهندسة الصناعية 2016مايو  4تنظيم يوم الهندسة الصناعية في 

 .سعود جامعة امللك

A session chair for Session I March 24, 2016. "Certificate of Appreciation", ICEST 

2016 : 18th International Conference on Educational Sciences and Technology on 

March, 24-25, 2016 at Madrid, Spain. 

A member in the Scientific and Technical Committee & Editorial Review Board on 

Industrial and Manufacturing Engineering, World Academy of Science, 

Engineering and Technology. 

Reviewed manuscript # AME-15-1685 for Advances in Mechanical Engineering. 
 

 البترول والغاز الطبيعي قسم هندسة

هبئة اسم عضو 

 التدريس
 خدمة املجتمع

عماد  ن سليمان 

 الحميض ي

 عضو لجنة الخطط الدراسية  الكلية

 تحكيم أوراق علمية لبعض الجهات داخل وخارج اململكة

 عارف الش ن
 .تحكيم العديد من  اموراق العلمية لبعض الجهات داخل وخارج اململكة

 (.)مرفز الطاقة الجديدة واملتجددةرئي  املجموعة البحثية للخزانات الحرارية 
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 ن و ـجـير ـخالالب و ـطال( 7)

 احـــصـائـية الــطـــالب 7-1

  (3029)للعام  لى مستوى الكليةـع (وماجست   ودفتوراه ميع املراحل ) كالوريولـلج دد الطالبـعمتوسط  لغ 
ً
 ،طالبا

 .موزعـ ن على امقسام فما هو موضح في الشكل ن التالي ن

 

 وسـوريـلة البكالـرحـمطـالب أوال: 

 على أقسام الكلية كالتالي: ـوزعـ نمطالبا،   (2786)ول ـطالب الكلية ملرحلة البكالوريدد ــعالسنوي لتوسط امل لغ 
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 اــليــات العـدراسـلة الـرحـمـالب ـطثانيا: 

 رـيـستـماجـلة الــرحـم

 ـبـطال( 172)لهذا العام    ـاملاجستالب الكلية ملرحلة ـدد طـعمتوسط  لغ 
ً
 على أقسام الكلية كالتالي: موزعـ نـ، ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وراهـتــدكـاللة ـرحـم

 طالب (71) الدفتوراهدد طالب الكلية ملرحلة ـعمتوسط  لغ 
ً
 موزعـ ن على أقسام الكلية كالتالي:، ا
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 نــيـجـريـية الخـائـصـــحا 7-2

 :
ً
 ـلة البكـالــوريــوسرحـم و خــريـجـأوال

 ـخريج (418)م الجامعي ذا العاـهل ولــلة البكالوريـمن مرح  نـدد الخريجــ لغ ع
ً
 كالتالي: على أقسام الكلية  وزع نـم ا

 

:
ً
 مرحــلة املاجـستـير و خـريـجـ ثانيا

 ـخريج (25) الجامعي هذا العامل ن من مرحلة املاجست   ـريجـدد الخـ لغ ع
ً
 مـوزع ن على أقسام الكلية  كالتالي: ا
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 :
ً
 وراهـتــدكـمرحلة ال و خــريـجثالثا

 مـوزع ن على أقسام الكلية  كالتالي:خريج ن  (8) الجامعي هذا العامل توراهـدفـمن مرحلة ال  نـدد الخريجـ لغ ع
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 ــعــمــلـيب الـدريـتــال( 8)

والذي يعتب  أحد  -العملي هـ  استقطاب العديد من فرص التدريب 1436/1437قامت كلية الهندسة خالل العام الجامعي 

 .املؤسساتالشركات و دد من ـتل ة وعمن جهات حكومية مخ –متطلبات التخرج لطالب الهندسة 

عدد الطالب الذين  بلغو  فرصة، (485)املتاحة  جهة، ومجموع فرص التدريب (230)وقد كانت مجموع الجهات املانحة 

،( طالب457تدربوا داخل اململكة )
ً
 البط (9وعدد الطالب الذين تدربوا خارج اململكة ) ا

ً
 موزع ن حسب أقسام الكلية كالتالي:، ا

 

 

 ليــداخـال عــمليالب ـدريـتـال 8-1

، أسا يع 10 دةمل صي يةال ةل يتع ن على الطالب إفمال تدريب خالل ا جاز ضمن متطلبات التخرج ملرحلة البكالوريو 

وتقوم عدد من ا دارات الحكومية والشركات العامة والخاصة  تدريب الطالب فيما يتعلق  مجاالت التخصصات 

 طالب 457وبلغ عدد الطالب املتدرب ن لهذا العام الجامعي  .الهندسية
ً
 .ا

 جيار ــالخ الـتــدريـب العــملي 8-2

 دعم مستمر من وكالة الجامعة للشؤون التعليمية وامكاديمية واصلت كلية الهندسة جهودها في تطوير  رنام  التدريب 

 9هـ، حيث تم تدريب 1437-1436اململكة في صيف العام الجامعي العملي وايجاد فرص تدريبية للطالب املتم زين في خارج 

لدى شرفة اي  طالب في فرنسا 6شركات العاملية: الواملدنية، في عدد من قسام الهندسة الكهربائية وامليكانيكية أمن  البط
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شرفة اروا  ايوسرجري لدى  نيوزيالنداب في الط، و Max Planck معهد ماف   النكأملانيا لدى طالب في  2، و EDFدي اف 

Aroa Biosurgery. 

طالب من قسم الهندسة الكهربائية في معهد ماف   6ه تدريب 1432/1433هـ وصيف 1431/1432علما انه تم في صيف 

طالب من مختلف التخصصات الهندسية في أربعة مواقع  18هـ تدريب 1433/1434انيا، وتم خالل العام  النك في امل

 املتحدة وفندا في شركات عاملية ومعاهد  حثية متم زة.مختل ة في الواليات 

طالبا، وهو العدد امفبـر منذ البدء في التـدريب  51ه  لغ عدد الطالب املتدربـ ن في الخارج 1434/1435وفي العام الجامعي 

طالب  7في مجـال الـطاقـة، و ال رنسيت ن واللتـان تـعمالن  EDFو  AREVAطالبا في فـرنسا وأملانـيا لدى شرفـتي  23الخـارجي: 

طالب في  4في أملانيا لـدى شركات مختـلـ ة وذلك  التنـسيـق مع غرفة املهنـدس ن امملان والهيئة السعودية للمهنـدس ن، و 

 SYDNEYطالب في استـراليـا لدى جـامعة  4الكـنديـة والتي تعمل في مجال النـقل، و  BPMBARDIERأمـريـكا وفـنـدا لدى شرفـة 

القطارات، وطالبـ ن  –املتخصصة في مجال الـنـقل  ITEFERRطالب في إيطالـيا لدى شرفة  9في مجال الطاقة والـروبوت، و 

ال ـرنسية املتـخصصة في إنتاج  AIRLIQUIDE، وطالبيـن في أميـركا لدى شـرفة NORTH CAROLINAفي أمريكا لدى جـامعة 

 الغـازات.

طالبا من اقسام الهندسة الكهربائية وامليكانيكية والكيميائية  22تم تدريب   هـ1436-1435ف العام الجامعي في صيو

 Arevaطالب في فرنسا وأملانيا لدى شرفة اري ا ال رنسية  6والصناعية واملدنية، في عدد من الجامعات والشركات العاملية: 

طالب  4، و Bombardierوامريكا لدى شرفة  امب دير  طالب في فندا 4، و EDFطالب في فرنسا لدى شرفة اي دي اف  8، و 

 في است اليا لدى جامعة سيدن .
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 يةـالبــطـال طةـشـاألن( 9)

 إدارة الكلية من خالل املشرف العام على امنشطة الطال ية في قبل ية الالص ية  اهتمام فب   من تحظى االنشطة الطال 

 كلية الهندسة املهندل عادل  ن علي اليوسف. ويضم فريق العمل في ال عاليات الالص ية كل من:

 (واالجتماعي الثقافي النادي) الطالب  املجل  أعضاء  

 .أعضاء نادي الهندسة امليكانيكية 

  الكهربائية.أعضاء نادي الهندسة 

 أعضاء نادي الهندسة الكيميائية 

 .أعضاء نادي الهندسة املدنية 

 .أعضاء نادي الهندسة الصناعية 

 يادي هندسة البت ول والغاز الطبيعأعضاء ن 

ألف  15فعالية ونشاط واست اد م ها ما ي وق  211امنشطة الطال ية  مختلف مسميا ها في كلية الهندسة  مجموعوبلغ 

هـ، وحققت  ذلك املرفز امول للتم ز  امنشطة على مستوى الكليات 1436/1437خالل العام الدراس ي مست يد وذلك 

وعلى مستوى امندية حيث حصلت أندية الكلية التخصصية على املرفز امول والثان  تواليا لنادي  الهندسة املدنية 

 
ً
 امنشطة التي أقيمت في هذا العام:مهم والهندسة الكيميائية على مستوى الجامعة.  ونسرد هنا ملخصا

 الـثقـافـية األنشطة 9-1

: معارض
ً
 أوال

 
 معرض مساري في عمادة السنة التحض  ية
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 :
ً
 دورات ومحاضراتثانيا

  
 Ctia, SAP2000دورات الب ام  الهندسية التخصصية:   MATLABوبرنام   Excelدورات الب ام  امساسية لب ام  

 

 :
ً
 مسابقاتثالثا

  
 مسا قة الكلمات املتقاطعة مسا قة الثالث دقائق

 

 :
ً
 حمالت اعالميةرابعا

 

 مجموعة من الحمالت التوعوية
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 االجتماعية األنشطة 9-2

 :
ُ
 أنشطة اجتماعيةأوال

  

  رام  اجتماعية في است احات ترفيهية لقاء م توح مع عميد الكلية

 

 :
ً
 رحالت خارجيةثانيا

  

 زيارة ملدينة ينبع الصناعية زيارة ملدينة امللك عبد هللا االقتصادية  رابغ

 

 زياراتثالثا: 

 
 زيارة مشروع قطار الرياض
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 زـوائــراع والجـتـراءات اإلخــمي وبــلـعـث الـ( البح10)

 

فقد كان عدد اموراق العلمية  ،السا قة حققت الكلية لهذا العام إنجازات جيدة في مجال البحث العلاي مقارنة  امعوام

ت الكلية فما حاز ورقة،  (104)العام عدد املشاركات في املؤتمرات والندوات العلمية لهذا  وبلغ ،ورقة علمية (293)املنشورة 

ف. (12)، وانتجت وعلى مستوى الجامعة ةومحليعلمية عاملية  جائزة (16)  راءات إخت اع و( 10)على 
َّ
ـول  م 

 

 ورةـمنشـمية الـلــعـاألوراق ال 10-1

ية ـمـكاديـسام الكلية املى اقـة عـموزع علمية ةـورق (293)كمة ـحـية مـلمـالت عـشرت في مجـمية التي نـلـدد اموراق العـ لغ ع

 قسام امكاديمية.لأل اموراق العلمية املنشورة ( قوائم1. ويتضمن ملحق )اليـتـكال
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 أوراق املـؤتـمـرات والنـــدوات 10-2

 علمية، مـوزعـة على اقسام الكلية ورقة (104)تمرات والندوات املحلية والدولية  ـلغ عــدد اموراق العلمية املقدمة في املؤ 

 أوراق املؤتمرات والندوات لألقسام امكاديمية. ( قوائم2ويتضمن ملحق ) .فما هو مـوضح أدنـــاه

 

 راعـتـاإلخراءات ــب 10-3

امقسام فما ، مـوزعـة عـلى راعــتـإخ راءاتــ  (10) هـ 1437-1436الل العام الجامعي ـخ تـراع التي منحـتـدد  راءات ا خــلغ عـ 

 .ق قائمة  راءات ااالخت اع. ويتضمن الجدول الالحلشكل التاليهـو مب ن في ا
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 دنيةقسم الهندسة امل م

1 

Yousef A. Al-Salloum, Tarek H. Almusallam, Saleh H. Alsayed and Husain Abbas “Apparatus for 

assessing durability of stressed fiber reinforced polymer (FRP) bars”, Patent number US9341553B2, 17 

May 2016. 

2 
M. Iqbal Khan, Unites States Patent, title: “System and method for measuring permeation properties of 

concrete and porous materials” Patent number: US 9,341,558 B1; May 17, 2016.  

3 
M. Iqbal Khan, Galal Fares and Shehab Mourad, United States Patent, title: “Fire Resistant Cementitious 

Composite and Method of Making the Same”, Patent number US 9,290,415 B1; March 22, 2016.  

4 

Galal. Fares, Rajeh Z. Al-Zaid, Abdulrahman M. Alhozaimy, Abdulaziz I. Al-Negheimish and M. Iqbal 

Khan, United States Patent, title: “Supplementary Cementitious Material and Method for Disposing of 

Electric-Arc Furnace Dust (EAFD)”, Patent number US 9,187,371 B2, November 17, 2015.  

5 
R. El-Sheikhy,  Mosleh Al-Shamrani, and Abdulmohsin Al- Shaikh "Composition and system for thermal 

insulation " SA 4544 Saudi Patent Office December 13, 2015. 

 كهربائيةقسم الهندسة ال 

1 
E. Awad, and M. Abdel-Rahman, Optical Absorber for Long-Wave Infrared Radiation, US   9,128,230 B1, 

US Patent Office, 2015 

  كيميائيةالاملدنية و قسم الهندسة  

1 
M. A. Othman, W. M. Zahid and A. E. Abasaeed, “Adsorbent material, process for its preparation and use 

thereof”, USA Patent number  US 9,393,547 , July 19, 2016 

 يكانيكيةقسم الهندسة امل 

1 
Obida Mohamed Zeitoun, Hany Abdelrahman Alansary, and Abdullah Othman Nuhait,” Multieffects 

desalination system”,US Patent No.: US9309129B1, April 12, 2016. 

2 
Obida Mohamed Zeitoun, Hany Abdelrahman Alansary, and Abdullah Othman Nuhait, “Desalination 

System”, US Patent number: US9393502, Date of Patent.  Jul 19, 2016. 

 الصناعـيةو  املدنية  قسم الهندسة 

1 
Hesham Rabie Fouli, Ali M. Al-Samhan, Shkelzen Hykaj, and Ermal Mullalli, “Wave Energy Convertor 

Using Oscillating Pendulums” US, Patent No. 9,151,268 B1, Oct, 6, 2015 
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 الجــوائـز العــلمـية 10-4

جائزة ما   ن جوائز علمية عاملية  عشر ستةهـ( 1436/1437) لغ عـــدد الجوائز العـلمية على مستوى الكلية لهذا العام 

 :الجوائز حسب امقسام، ويب ن الجدول الالحق التاليما هو موضح في الشكل موزعـة ف وأخرى محلية

 

 
 

 

 قسم الهندسة املدنية م

1 
Engineer Al-Qasabi award for excellence in scientific research in Civil Engineering in Saudi Arabia 

(Dr. Yousef Al-Salloum), Feb. 2016. 

2 
Research excellence award, College of Engineering, King Saud University (Dr. Yousef Al-Salloum), 

April 2016. 

3 
Engineer Al-Qasabi award for excellence in scientific research in Civil Engineering in Saudi Arabia 

(Dr. Tarek Almusallam), Feb. 2016. 

4 
Engineer Al-Qasabi award for excellence in scientific research in Civil Engineering in Saudi Arabia 

(Dr. Saleh Alsayed), Feb. 2016. 

5 
Engineer Al-Qasabi award for excellence in scientific research in Civil Engineering in Saudi Arabia 

(Dr. Husain Abbas), Feb. 2016. 

6 
Engineer Al-Qasabi award for excellence in scientific research in Civil Engineering in Saudi Arabia 

(Dr. Nadeem Siddiqui), Feb. 2016 

7 
Research excellence award, College of Engineering, King Saud University (Dr. Tarek Almusallam), 

April 2016. 

8 Engineer Tariq Al-Qasbi Award for Excellence in Civil Engineering in Saudi Arabia, February 2016 

9 
جائزة املهندل طارق القصبي للتم ز في الهندسة املدنية  اململكة العربية السعودية للعام الجامعي 

 :م(، عنوان البحث ال ائز2/2016هـ )4/1437تاريخ املنح: هـ"،  1435/1436
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Saber A. El-Shafai, and Waleed M. Zahid, and (2013), “Performance of aerated submerged biofilm 

reactor packed with local scoria for carbon and nitrogen removal from municipal wastewater.” 

 الكهربائيةقسم الهندسة  

1 
جائزة أفضل مشروع تم تقديمه لوزارة الشؤون ا سالمية ل كرة إنشاء وترفيب عوازل وفواصل في املساجد 

 ]الكب  ة )الجوامع(  مدينة الرياض من أجل ترشيد اس هالك الطاقة الكهربائية  [د.  الشعآلن

2 
جائزة من مصنع الكرتون  مدينة الرياض على الجهود املبذولة لت شيد اس هالك الطاقة الكهربائية  املصنع 

 ]وتقليل تكالي ها، فذلك حل مشكلة انقطاعات الكهرباء عن املصنع من محطة التوزيع ال رعية. .[د . الشعآلن

3 
E. Awad, and M. Abdel-Rahman, Almarai Prize  for Scientific Innovation , Almarai Company, 

Innovative Work, 2015 

 قسم الهندسة الصناعية 

1 

Award of scientific excellence for conference article referenced Mnif, S., Elkosantini, S., Darmoul, S., 

Ben Said, L., (2016). An Immune Multi-Agent Based Decision Support System for the Control of 

Public Transportation Systems. Highlights of Practical Applications of Scalable Multi-Agent 

Systems. The PAAMS Collection. Proceedings of the International Workshops of PAAMS 2016, 

Sevilla, Spain, June 1-3, 2016. http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-39387-2_16 

2 T. Khalaf, Second place award in BAE SYSTEMS Senior Design Project Competition, Spring 2016.  

3 
االحمري، جائزة كلية الهندسة للتم ز العلاي، كلية الهندسة جامعة امللك سعود، التم ز العلاي  عبدالرحمن

 هـ1437/ 6والبحثي، 

4 

Woo Hyung Park, Ahmed M. El-Sherbeeny, Mohamed Bendjaballah, (College of Applied Medical 

Sciences), Competition for Best Multidisciplinary Senior Design Project, First Place, “Design And 

Development of a Grip Force Training Device For The Rehabilitation of Neurologically Impaired 

Patients”, Awarded by: BAE-Systems Saudi Arabia, College of Engineering at KSU, May 24, 2016 
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 الـمشـاريـع الـبحـثـيـة 10-5

  قــيمة مـادية  ـلـغـت حـوالي ( 41)ى مستوى الكلية لاد املشاريع البحثية املدعـومة ع لغ عـد 
ً
 مدعـومـا

ً
  حثيا

ً
مشروعا

لألقسام  قوائم املشاريع البحثية (3، ويتضمن ملحق ).ه1436/1437ريـال سعودي( للعـام الجـامعي  41,072,148)

 .امكاديمية

 

 

 مةــرجـواملت ةــفـمؤلـب الـتـالك 10-6

  (12) هــ1437-1436مات خالل العام الجامعي ـات واملت جـ ـدد املؤلــ لغ ع
ً
قسام فما هو موضح ة حسب امـموزع ،مؤل ا

 مؤل ات ومت جمات امقسام امكاديمية.قوائم ( 4ملحق ) ويتضمن . شكل التالي ال
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 رســائــل الـماجـستـيـر 10-7

 قسم الهندسة املدنية

 اسم املشرف اسم الطالب املاجست   رسالةعنوان  م
 اعتمدت / نوقشت

Endorsed/Presented 

1 
Behavior of Slender RC Columns Strengthened with CFRP 

Sheets Under Cyclic Compression 
Ghaitan Alamri 

YA Al-Salloum, NA 

Siddiqui 
Completed 

2 
Rehabilitation of Beam-Column Connections in Existing Precast 

Concrete Buildings for Progressive Collapse Mitigation 
Mohammed Al-Rubaidi 

T.  Almusallam and HM 

Elsanadedy 
Completed 

3 
Robust optimization Model for Time, Cost, Quality, and Risk for 

Construction Project Schedule 
Rehmato Khalil 

Dr. Khalid Al-Gahtani 

and Dr. Mahdi Alajmi 
Endorsed 

 

 قسم الهندسة الكهربائية

1 Fault Location by Using Reliability Indices 
عبد املجيد ماجد عبد املجيد 

 املالك 
 عبد هللا محمد الشعالنأ.د. 

اعتمدت من مجل  القسم 

 1436/1437 -ال صل امول 

2 
Application of Distribution Factors in Operation and 

Planning of Power Systems 
 م6/6/2016نوقشت  تاريخ   عبد الكريم الت ك  ياسرد.  عبد هللا محمد العضيان

3 
79 GHz Short Range Radar (SRR) Antenna Design for Next 

Generation Intelligent Automotive Radar System 
Basem Aqlan Hamsakutty Vettikalladi Endorsed 

 . نذر حس ن مالك ا .د صالح حمد السحيبان  أسلوب تحليل تردد االستجا ة لتشخيص املحوالت 4
Passed by Department 

Council 
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5 
أثر تردد الجهد على خصائص الت ريغ الجز   في الكا الت امرضية 

 (XLPE) املعزولة  مادة
 ا .د . نذر حس ن مالك أسامة عبداملانع الحمادي

Passed by Department 

Council 

6 
MmWave Measurements and Channel Modelling for 5G 

Cellular Communications 
Abdul-Malik Alwarafy 

Ahmed Iyanda Sulyman, 

Abdulhameed Al-Sanie 
Endorsed 

7 
Multiuser Access Air Interface for 5G Cellular Systems on the 

MmWave Frequencies 
Hussein Seleem Eltayebee 

Abdulhameed Al-Sanie, 

Ahmed Iyanda Sulyman 
Presented 

8 
Rateless Space-Time Block Code for Large-Scale Multiple 

input-Multiple output Systems 
Ali AlQahtani 

Abdulhameed Al-Sanie, 

Ahmed Iyanda Sulyman 
Presented 

9 

Transient Performance of Parallel Combination of a 

Permanent-Magnet Synchronous Generator and a Squirrel-

Cage Induction Generator 

Waleed Saleh Al-Hulaifi Saad Alghuwainem Presented 

10 Distributed Space Time Blockcoding With Relay Selection Dokheyl M. Al-Qahtani Abdulhameed Al-Sanie Presented 

11 
Relay-Assisted Hybrid Radio Frequency and Free Space 

Optical (RF/FSO) Communication System 
Khaled Alhamawi Essam Altubaishi 

Endorsed by Department 

Council 

 

 

 قسم هندسة امليكانيكية

1 
التحليل الديناميك  الحراري لنظام تحلية املياه  واسطة الطاقة 

 الحرارية الجوفية في اململكة العربية السعودية
 ماجد الحربى

 د. جمال عرفى 

 د. زياد السحيبانى
 نوقشت

2 
تأث   تصغ   الحبيبات  استخدام الكب  الزاوي متساوي القناة على 

 الخصائص امليكانيكية لسبيكتي امملنيوم والنحال
 محمد جاسم الصوينع

 د. محمود سليمان 

 د. إيهاب الدنف
 نوقشت

3 
الطبيعي من  مص وفة رأسية  دراسة معملية منتقال الحرارة   الحمل

 لعدد من امسطوانات امفقية مربعة الشكل
 رضوان علي املزيقر

 د. محمد السيد علي 

 د. عبدهللا عثمان النحيط
 نوقشت
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 نادر صالح دراسة معملية لتحلية املياه  الت طيب والتمط   في قنوات مائلة  4
 د. عبد هللا النحيط 

 د. عبيدة زيتون 
 نوقشت

5 
التجريبي مداء نظام تخزين الطاقة الحرارية املستخدم في التقييم 

 تطبيقات الطاقة الشمسية
 راجح سعدهللا على سعيد

 د. عبدالرحمن الليثى 

 د. هانى امنصارى 
 نوقشت

 حامد أم ن نمورا تقييم امداء الحراري للجدران املرفبة نظريا وعمليا 6
 أ.د. عبد العزيزاملجاهد 

 د. زفريا كانيساماندى
 نوقشت

7 
تقييم امداء والتحليل االقتصادي ملحطات التوربينات الغازية مع 

 أنظمة تب يد الهواء في اململكة العربية السعودية
 صالح ا ا عكيم

 د. جمال  ن علي العرفي 

 د. هان  االنصارى 
 نوقشت

8 
تقييم طرق التب يد على النظام الهج ن للمجمعات الشمسية 

 الكهرضوئية والحرارية
 هللا البالديعبد 

 د. زفريا فنيسامكندي 

 د. جمال  ن علي العرفي
 نوقشت

9 
التحكم الذك   االهتزاز لنموذج مخ ض املرتبة للعناصر املحددة 

 لنظام دوارمع محامل انزالقية
 نوقشت د. عصام البهكلى حسان نياز

10 
دراسة اداء ملصقات من االلومنيوم فى اصالح الشقوق فى الواح 

 االلومنيوم
 نوقشت د. فيصل  ن يحيى خالد سعيد خان

11 
اصالح الواح االلومنيوم  رقع من املواد املرفبة تحت تاث   احمال 

 الكالل
 نوقشت د. ماهر الصاحب سهيل مظهر خان

12 
توصيف الخصائص امليكانيكية و املجهرية لسبائك االملونيوم و 

 النحال و املغنسيوم و ال ضة
 نوقشت د. ايهاب الدنف عبد العليم  ن محمد العبيس ي

13 
نمذجة عملية اطالق الحرارة و االحت اق داخل غرفة االحت اق لتورب ن 

 غازى 
 اندي فردول سودارما

 د. علي الوتري 

 د. محمد مرس ي رمضان
 حدد لجنة للمناقشة

 سعد هادى القحطانى دراسة تأث   نتوءات مولدة للدوامات على أداء املضخات الن ثية 14
 د. شريف صادق 

 د. هانى امنصارى 
 حدد لجنة للمناقشة
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 قسم الهندسة الصناعية

1 
Determining Process Parameters of Single Point Incremental 

Sheet Metal Forming 

Abdulmajeed Abdullah 

Mohammed Dabwan 
Dr. Adham Ezzat Ragab منحت 

2 A Novel Method to Manufacture T-Shaped Tube Fittings 
Atef Mohammed Abdo 

Ghaleb 
Dr. Adham Ezzat Ragab منحت 

3 
Investigating the effects of watching 2Dand 3D Displays 

from different distances on visual Fatigue. 

Mohammed Hatem 

Mohammed Alhaag 
Mohamed Z. Ramadan منحت 

 

 قسم هندسة البترول

1 
Characterization of hydrocarbon reservoirs of the Lower 

Cretaceous deposits in Sharyoof field, Masila basin- Yemen. 
Ibrahim bin Martaa 

Aref Lashin (P.I) and 

Mohamed Khamis (Co.I) 
Presented 

2 

An Experimental Study for Enhancing the Recovery Factor of 

Tar Barrier Heterogeneous Reservoirs in the Arabian Gulf 

Region 

Alfayfi Abdullah 

Osama  El Mahy (P.I)a 

Abiodun Matthew Amao 

(Co.I) 

Presented 

3 
Effect of using Polymer Buffer on Efficiency of Crude Oil    

Recovery by Ionic Liquid. 
Omar Sheref 

Mustafa Kinawi (P.I) and 

Mohammed Khamis 

(Co.I) 

Endorsed 
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 رسائل الدكتوراه 10-8

 قسم الهندسة املدنية

 اسم الطالب الدفتوراه رسالةعنوان  م
 اسم املشرف

 

 اعتمدت / نوقشت

Endorsed/Presented 

1 
Improving the performance of Reinforced concrete slabs against 

impact loading 
Aref A Abadel 

T. Almusallam, YA Al-

Salloum, H Abbas 
Completed 

2 
Multi-dimensional Hydro-mechanical Behavior of Compacted Highly 

Expansive Soils 

Mohammad Farid Riad 

Abbas 

Prof. Mosleh A. 

Alshamrani 
Endorsed 

3 
Framework for Evaluating the Sustainability of Buildings’   Design in 

Saudi Arabia Using Building Information Modeling 
Ibrahim Al-Sulaihi 

Dr. Abdullah Alsugair 

and Dr. Khalid Al-

Gahtani 

Endorsed 

4 
Responsibility for excusable non-compensable delays for analyzing 

construction delay claims 
Saud Al-Shammari 

Dr. Ibrahim Al-

Hammad and Dr. 

Khalid Al-Gahtani 

Endorsed 

 قسم الهندسة الكهربائية

1 
Dielectric Integrated Microwave and Millimeter-Wave Pattern 

Reconfigurable Antennas 
 Endorsed مجيد الك هل زدأ. محمد فمران سليم

2 
Modeling and Simulation of Smart Grid Integrated with Hybrid 

Renewable Energy System 
 محمد عبدالعزيز

عبدالرحمن ا راهيم أ.د. 

 العوله
Endorsed 

3 
 Development of High Efficiency  Micro-Inverters for Solar PV 

Applications 
 Endorsed خالد الدويشأ.د.  حديد  احمد  ش  
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 إ راهيم الشافعيأ.د.  أنور حس ن القيادة التعاونية املعتمدة على اتصاالت املرفبات من أجل نظام نقل آمن وذك   4
Endorsed by 

department council 

 إ راهيم الشافعيأ.د.  نظام الدين نظام متكيف عريض النطاق للعالج الحراري املرفز للسرطان 5
Endorsed by 

department council 

 قسم الهندسة الصناعية

1 
A Hybrid Process to Strengthen the Laser Ablation Competencies by 

Fluidly Immersed Laser Machining 
 نافيد احمد

 أ.د سعيد درويش 

 أ.د عبدالرحمن االحمري 
 منحت

2 
Development of a direct digital manufacturing methodology for 

customized mandible implants 
 منحت أ.د عبدالرحمن االحمري  خاجة مؤيد الدين
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 ةـليـات الكــالـيـوفع ( نــشــاطــات11)

 .ه1437-1436لعام الجامعى ـالل اـمت خـازات التى تــ نجاو  لنـشـــاطــاتم اــــزء أهــذا الجـــــهـرض ـعــي

 الهندسة كلية عمادة مع فيوليا شركة لقاء 11-1

 عميد بهم والتقى ،(م2016 فب اير 16) امولى جمادى 7 ا ثن ن يوم الهندسة كلية( Veolia) فيوليا شرفة من مندوبون  زار

 آلليات نقاش لىإ  ا ضافة الصناعي،  القطاع وعالق ها انجازا ها مهم الكلية طرف من عرض اللقاء وتضمن. ووفالئها الكلية

 الشرفة، قاتمسا  في الطالب ومشارفة الكلية لطالب تدريبية فرص اتاحة مثل الطرف ن   ن املحتملة التعاون  ومجاالت

 .وادار ها والن ايات واملياه الطاقة مجاالت في فيوليا شرفة وتعمل.  الخريج ن قدرات لتنمية وفرص

 

 ري البح السلطعون  قشور  من مصنعة جديدة أغشية الجامعة لتطوير  من علمي لفريق جديدتان اختراع براءتا 11-2

 الثقيلة السامة املعادن من الصناعية املياه لتنقية

  زالة ةالرخيص الحيوية اللدائن من مصنعة أغشية تطوير من سعود امللك جامعة في الهندسة كلية من علاي فريق تمكن

 US  رقم لالخت اعات اممريك  املكتب في الجديد االخت اع وتوثيق العادمة الصناعية املياه من السامة الثقيلة املعادن

 .م2015 يونية 10 وتاريخ EP 2,792,688  رقم لالخت اع امورب  واملكتب م2016 مارل 22 وتاريخ 9,289,746

 قشور  نم املستخلصة الشيتوسان مادة من املصنعة( النانو) الصغر متناهية ألياف من الجديدة امغشية تطوير تم وقد

 املائية اليلاملح من الثقيلة املعادن إزالة في استخدامها ثم ومن  امم ن وتطعيمها للبيئة الصديقة البحري  السلطعون 

 .والبحار وام هار الجوفية كاملياه العامة املياه مصادر في تصري ها قبل العادمة الصناعية

 أقل يعتب  وهذا فقط، %6 إلى تصل الغشاء فتلة من فاقد  نسبة املائية املحاليل في  ا ستقرارية الجديدة امغشية وتتم ز

 رهاأقطا هي النانو ألياف أغشية في امخرى  امساسية امل زات ومن. امخرى  النانو ألياف أغشية من امل قود الوزن من

 السطحية وظائ هاو  املت وق  امليكانيك  وأدائها العالية ومسامي ها لحجمها  النسبة الكب  ة السطحية ومساح ها الصغ  ة

 .املرغوبة

 ان هاء عدب صلبة مخل ات تكوي ها وعدم للبيئة تلويثها وعدم الزمن مع الحيوي   تحللها الجديدة امغشية تتم ز فما

 الحاجة يتطلب مما استخدامها بعد  يئية مشكلة وتكون  تتحل ال والتي امخرى  اللدائنية  امغشية مقارنة استخدامها

 في النانو ألياف تقنيات تطبيق تعزيز في الجديد االخت اع يساهم فما. الصناعية االقتصادية التكل ة وزيادة م ها للتخلص
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 لدوا  ا التوصيل سرعة وفي الجروح وضمادات الطبية االنسجة وهندسة املتعددة الوظائف ذات وفي امغشية الت شيح

 .الجراحية العمليات في الدموية اموعية وترقيع الجلد عب 

 يوسف ور والدفت حيدر ساجاد والدفتور  املصري  عطية  ن وحيد الب وفيسور  من املكون  العلاي ال ريق أن  الذفر الجدير

 لهندسةا قسم منسوب  من جميعهم كالي الحاج محمد والدفتور  علي أحمد عبد الرقيب فكري  واملهندل الصغ   صالح  ن

 .سعود مللكا لجامعة  الكامل ومملوفة العلاي ال ريق لصالح مسجلة االخت اع ن وفال سعود، امللك جامعة في الكيميائية

  
 حيدر ساجاد الدكتور  املصري  وحيد البروفيسور 

   
 عبدالرقيب فكري  املهندس    الصغير يوسف الدكتور        كالي الحاج محمد الدكتور    

 
 قياسية مدة في التخرج متطلبات إلنهائهما طالبين تكريم 11-3

   هائهما تقديرا هـ1437-1436 امول  الدراس ي ال صل خريجي من طالب ن الحم زي، خالد. د.أ الهندسة، كلية عميد فرم

 ندسةاله من" الدخيل عبدهللا محمد  ن علي" هما والخريجان. النظامية املدة من أقل فت ة في البكالوريول متطلبات

 مليكانيكيةا الهندسة من" القريعي مغرم ا راهيم  ن ان " و امولى، الشرف مرتبة مع امتياز تقدير على وحصل الكهربائية

 ووفيل هد،زا وليد. د والجودة، للتطوير الكلية وفيل التكريم وحضر. الثانية الشرف مرتبة مع امتياز تقدير على وحصل

 عادل. م  الكلية الطالب  واملجل  الطال ية امنشطة على واملشرف الشيخ، آل احمد. د امكاديمية، للشؤون الكلية

 .اليوسف
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 ةالهندس لكلية الطالبي واالبتكار  اإلبداع مركز  مسابقة 11-4

 فت ة اللخ الهندس ي اال تكار مسا قة" عـلــم" شرفة مع  الشرافة الهندسةاال داع واال تكار الطالب  لكلية  مرفز نظم

 واال داع اال تكار روح تنمية الى املسا قة هذه و هدف هـ،1437 رجب شهر وبداية امخرة جمادى شهر  هاية في اسبوع ن

 ملع فرق  وتشكلت. املسا قة دخول  في افكار ثمانية م ها نجح فكرة 14 املطروحة االفكار عدد  لغ وقد. الجامعة طالب لدى

 االسبوع  هاية عطلة خالل ساعة 50 ملدة العمل واستمر املطروحة، االفكار وتن يذ لتصميم املشارف ن الطالب جميع من

 والجدير. جامعةال بها ت خر منتجات لتكون  املتابعة تستحق ا تكاريه نماذج املتواصل العمل هذا عن ونت  اسبوع ن، ملدة

 الطالب مهارات لرفع وذلك املسا قة هذه خالل الورش من عدد عقدت" علم" مع  الشرافة الهندسة كلية ان  الذفر

 .والتسويقية التقنية

، أفث  املسافن تجعل والتي الذك  الق ل فكرة امول   املرفز وفاز هـ،1437 رجب 9 السبت يوم املرفز مسا قة واختتمت
ً
 امنا

 .سعودي ريـال ألف عشون  مقدارها وبجائزه

  
 رتديهي الذي الحاج عن والصحية الشخصية املعلومات جميع على يحتوي  والذي الحاج سوار ل كرة كان الثان  واملرفز

 وعالرك على املصلي يساعد والذي" خاشع" الصالة لكرس ي كان فقد الثالث املرفز اما. ريـال ألف 15 الجائزة قيمة وبلغت

 تبارك الهندسة وكلية. ريـال آالف 10 الجائزة قيمة وبلغت االخرين، للمصل ن ازعاج او الصف عن الخروج  دون  والقيام

 . ا تكاره شارك من جميع وتشكر ال ائزين للطالب

  

   الهندسة كلية بكالوريوس لبرامج الجودة دارةإ نظام تقييم بدء 11-5

 لب ام  الجودة دارةإ نظام وتقييم  مراجعة( QMS-KSU) سعود امللك  جامعة الجودة ادارة نظام مقياي من فريق  دأ

  دارة سعود امللك جامعة نظام» ويتكون .  هـ1437 رجب 10 امحد يوم من ا تداءً  الهندسة كلية في السبعة البكالوريول

  11 من« KSU-QMS الجودة
ً
 ومخرجات مدخالت جودة النظام هذا ويضمن امكاديمية، الب ام  فاعلية تقي  معيارا
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 مع داءام  في والتحسن املنهجية، هذه وتطبيق العمل، في معينة منهجية وجود ضرورة على النظام هذا ويؤفد الب ام ،

 .امداء ومستويات  املرجعيات ومقارنته تحقق الذي ا نجاز مستوى  معرفة إلى إضافة الوقت،

 

 ةالهندس لكلية الطالبي واالبتكار  اإلبداع ملركز  زيارة في" موهبة" 11-6

 -( ةموهب) وا  داع للموهبة وجاله عبدالعزيز امللك مؤسسة أمناء مجل  عام ام ن – السبتي خالد الدفتور  معالي قام

 استقبال في وكان(. م2016 ا ريل 18) ه1437 رجب 11 امثن ن يوم اال داع واال تكار الطالب  لكلية الهندسة ملرفز  زيارة

 عضوب الكلية ووفالء الحم زي  خالد. د الكلية وعميد عس  ي  يوسف. د والجودة للتطوير الجامعة وفيل سعادة معاليه

   .امقسام رؤساء

 عن عرضا( ايالعل والبحث العليا للدراسات الكلية وفيل) البداح عبد املحسن املرفز د. على املشرف قدم الزيارة  داية وفي

 لطالب املرفز يقدمه ما اهمية مناقشة ذلك وتلى. فيه العمل وفلس ة املرفز اهداف موضحا الهندسية اال تكارات مرفز

 رفزامل مرافق عن لشرح خاللها استعموا املرفز على  جولة الضيوف قام ذلك بعد".  موهبة" مع التعاون  وأوجه الكلية

 .الطالب بها يقوم التي واملشاريع
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  بالجامعة النشاط جوائز  تحصد الهندسة 11-7

 عاليم رعاية تحت الطالب شؤون عمادة أقامته الذي النشاط ختام ح ل في الجوائز من جملة على الهندسة كلية حصلت

َمر عبد الرحمن  ن  دران د..أ الجامعة مدير  11 ا ثن ن يوم في هـ 1437-1436 الدراس ي للعام سعود امللك جامعة في الع 

 . م2016 أ ريل 18املوافق  هـ 1437 رجب

 ومناشطها أندي ها على توزعت العام هذا في فعالية 200 من أفث  أقامت الهندسة كلية في الطال ية امنشطة أن يذفر  

 وتبعه الجامعة مستوى  على امول  املرفز على بها حصل فعالية 60 من أفث  م ها املدنية الهندسة نادي نصيب كان املختل ة

  الجامعة مستوى  على الثان  املرفز حصد من لتمكنه فعالية 45 يقارب  ما الكيميائية الهندسة نادي
ً
 لكليةا فازت فما .أيضا

 في امول  رفز امل فريقها   وز  وذلك ال صل هذا خالل أقيمت التي الثقافية الجامعة فرسان  مسا قة امول   املرفز أيًضا

  اهرمز،  وبكرأ مهند والطالب املطحني، معروف فوزي الطالب هم طالب ثالثة الكلية مثلو .  للمسا قة ال هائية التص يات

 .العتيبي عالي  ن عبد هللا والطالب

 .الجامعة وى مست على املثالي الطالب جائزة على الكهربائية الهندسة طالب السيف ا راهيم  ن سعود الطالب حصل أيًضا 

  
 الح ل ضيوف

 

 الكيميائية الهندسة ونادي املدنية الهندسة نادي تكريم

 الجامعة مستوى  على ال ائزين

  
 الجامعة فرسان مسا قة في الكلية فريق تكريم

 الثقافية

 سعود الطالب الجامعة مستوى  على املثالي الطالب تكريم

 السيف

 هـ1436/1437 للعام الهندسة لكلية البحثي التميز  يوم 11-8

 يدعم وحضور  العلاي والبحث العليا للدراسات الجامعة وفيل العامري  سالم  ن أحمد الدفتور  امستاذ سعادة  رعاية

 افتتاح تم حيث م،19/4/2016  املوافق هـ12/7/1437  تاريخ الكلية في السنوي  البحثي التم ز يوم أقيم ووفالئها، الكلية
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 منتض والذي الكلية بهو في املصاحب املعرض

 ىإل  ا ضافة العليا الدراسات طالب مشاريع

 اال تكارات مرفز  مسا قة ال ائزة املشاريع

 تم ثم ومن الجامعي، العام لهذا الهندسية

 اداتبشه العلاي البحث في املتم زين تكريم

 ال ئات حسب موزعة مادية، وجوائز تقدير

  اآلتية،
ً
 غ ل العام لهذا املرشح ن عدد ان علما

51  
ً
 :مرشحا

 مجيد. د) التدري  هيئة أعضاء من ستة 

  ن يوسف. د الك هل، عبد الرحمن  ن

 حمود  ن طارق . د السلوم، عبد هللا

 .(كالي حاج عمر فمال محمد. د الزهران ، محمد سعيد. د امحمري، مشبب  ن عبد الرحمن. د املسلم،

 (فريد علي العرب  محمد. د النعيم، محمد  ن أحمد. د) الجدد التدري  هيئة أعضاء من اثنان. 

 (طاهر أ و مد حس ن أنور  مد أحمد، ن يد) الدفتوراه – العليا الدراسات طالب من اثنان. 

 (خان هللا نعمت خان هللا وسيم عبده، عبداملنعم سيد هان ) املاجست   - العليا الدراسات طالب من اثنان. 

 (عبده عبداملنعم سيد هان  ش  ، أحمد حديد) املصاحب املعرض ملصقات - العليا الدراسات طالب من اثنان. 

 الكلية  أقسام ثالثة مفضل تقدير شهادة منح تم فما

 م،2015 لعام ISI مجالت في العلاي النشر حيث من

 قسم( 2) الكيميائية، الهندسة قسم( 1: )وهي

 .امليكانيكية الهندسة قسم( 3) الكهربائية، الهندسة
 

 الشباب لرعاية العامة الرئاسة بين تعاون  11-9

  ةالهندس لكلية الطالبي واالبتكار  اإلبداع مركز 

   ن ت اهم مذفرة توقيع هـ17/7/1437 امحد يوم تم

 سعود امللك وجامعة الشباب لرعاية العامة الرئاسة

 ةكليل اال داع واال تكار الطالب  مرفز في ممثلة

 .الهندسة

. العمر ان در . د. أ الجامعة مدير ومعالي الشباب لرعاية العام الرئي  مساعد  ن عبد هللا امم   سمو املذفرة  توقيع وقام

 مستوى  لرفع ابللشب واال تكار لإل داع تح  زية  رام   يجاد والجامعة العامة الرئاسة   ن التعاون  لتعزيز املذفرة و هدف

 في لشبابل واملهاري  القياي املستوى  لرفع متخصصة دورات تقديم في الجامعة تساهم أن ويمكن الشباب لدى املسئولية

 مشاريع  اال داع الطالب مرفز  تبني الرئاسة أعمال تطوير مجال في والتعاون  التطبيقية، والهندسية العلمية املجاالت

 امنديةو  املرفز خالل من السعودي للشباب التطوعي العمل ودعم الهدف، هذا لتحقيق الكلية طالب بها يقوم تطويرية

 هذه نشر لىع والعمل والدولية وا قليمية املحلية املسا قات مجال في والتعاون  الرئاسة، مع  التعاون   الكلية الطال ية

 رعاية لىع والعمل لها وال ني واملادي املعنوي  الدعم توف   خالل من فيها السعودي الشباب مشاركات وتعزيز املسا قات

 ،(الروبوت) اآللي الرجل سباقات للبيئة، الصديقة السيارات سباقات: املثال سبيل على تشمل والتي) املسا قات هذه
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 املسا قات يف للمنافسة املرفز فرق  فيها تشارك أخرى  مسا قات أي أو املدنية، وتطبيقا ها الصغ  ة الطائرات سباقات

 وسعادة نالسلما عبد هللا. د.أ الجامعة وفيل سعادة االت اقية توقيع حضر وقد (والهندس ي اال تكاري  الطابع ذات الدولية

 والبحث لياالع للدراسات الكلية ووفيل زاهد وليد. د والجودة للتطوير الكلية وفيل وسعادة الحم زي  خالد. د. أ الكلية عميد

 .البداح عبد املحسن الدفتور  اال داع واال تكار الطالب  لكلية الهندسة مرفز على واملشرف العلاي

 إي بي ايه شركة محاضرات 11-10

 االبتعاث لطالب السعودية سيستمز 

   الداخلي

 سيستمز إي ب  ايه شرفة اقامت

 كلية لطالب محاضرت ن السعودية

 تعاثاال   رنام  في املنتظم ن الهندسة

 ون التعا الب نام  ضمن للشرفة الداخلي

 سنوات 4 حوالي منذ والشرفة الكلية   ن

 املتم زين الكلية طالب من عدد لرعاية

 شعبان شهر خالل وذلك أكاديميا،

 (:م2016 مايو) هـ1437

 ريفتع: وتضمنت الشرفة، مبنى في امعمال تطوير رئي  وقدمها  العمل، ال وز ( Business winning) عن امولى املحاضرة

Business winning، جميع ومشارفة 

 تن يذ ومراحل العمل، نجاح في االطراف

 نم والحد  العقود ال وز  وفي ية العقود،

 أو التن يذ دورة )إدارة وماهية املخاطر،

 املحاضرة والقت. للمشاريع الحياة(

 فاق الطالب من وت اعال فب  ا اهتماما

 .التوقعات

ـــــرة ــ ( Product Safety) عن الثانية املحاضــ

ـــالمة ــ ــ ــ ـــالمة وقدمها رئي  املنتجات، ســـ ــ ــ ــ  ســـ

ــــات ـــــة  مقر املنتجـــ ـــــرفــ ــ ــ ــ ــ ـــــت. الشـ ـــمنــ ــ ــ ــ ــ ــ  وتضـ

ـــــرة ــ ــ   املحاضــ
ً
 تجارب حول  املحاور  من عددا

ـــالمة على املؤثرة البشــــــرية امخطاء أخطر  يان مع" ســــــيســــــتمز إي أيه ب " وخب ات شــــــرفة ـــ تجنبها ووســــــائل الســـ  إلى افة ا ضـــ

ـــارفة ــ ــ ــ ــ ــــبها التي املهمة والتجارب الخب ات مشـــ ــ ــ ــ ــ ـــــرفة. خب اء من الحوادث محققو افتســ ــ ــ ــ ـــــر وقام الشـــ ــ ــ ــ  لةأمث عدة  طرح املحاضـــ

 .وترسيخها املعلومات ايصال في ساعدت املحاضرة، أثناء واقعية

   هـ1437-1436 الجامعي للعام الـكـلـيـــة لـمنسـوبي الـسـنـوي  اللـقـاء 11-11

 تـرحـيـبـية فـلمـة اللـقـاء وتـضمـن  هـ،1437 شعبان 6 الجمعة يـوم ظهـر صـالة بـعـد لـمنسـوبـيـها الـسنـوي  اللــقـاء الـكلـية أقـامــت

 هندسة - الدويش إ راهيم  ن خالد.د.أ) املتقـاعـدين الزمالء وتـكريـم الحمـ زي، ا ـراهـيم الـدفـتـور  امسـتاذ الكلـية عــمـيد مـن

 .د  نيكية،امليكا الهندسة قسم من النحيط عثمان  ن عبدهللا. د  فهربائية، هندسة - الحقيل صالح  ن حمد. د  فهربائية،

 من يفعب شوعي علي  ن أحمد و  املدنية، الهندسة قسم من عرفة محمد  ن عبدالرحيم. د و الغانم، مقبل  ن عبدالحكيم
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(  ة،ا دار  مدير الجماز فهد  ن د يان. أ و التسجيل، وحدة من الهويش سليمان  ن عبدالرحمن و املدنية، الهندسة ورش

  عمله فت ة الن هاء العواد ناصر  ن مساعد. د.أ و
ً
 دالرحمنعب  ن محمد. د و ، الطبيعي والغاز البت ول هندسة لقسم رئيسا

  عمله فت ة الن هاء الشيخ آل
ً
 شجاع. د.أ و جاز،ح محمد زه  . د) عقودهم فت ة املن هية الزمالء وتكريم  العليا، للدراسات وفيال

 و كية،امليكاني الهندسة قسم من الوتري  قي   ن علي .د و الكهربائية، الهندسة قسم من محمد جع ر محمد. وم عباس ي،

 هندسةال من الصا غ محمد وليد. د تكريم تم فما(. املدنية الهندسة قسم من القط عبد الستار. م و الوفيل، م. عبد هللا

 . الستقالته – املدنية

 النشاط ىعل املشرف فداش ي نصر أحمد. م و الطال ية، امنشطة على العام املشرف اليوسف علي  ن عادل. م تكريم تم فما

 طةامنش وت عيل تنظيم في جهودهما على الرياض ي

 .والرياضية الطال ية

 

 الثالث الهندسة كلية خـــريــجـي مــلـتــقـى 11-12

 ملتقى" دةوالجو  للتطوير الهندسة كلية وكالة نظمت العمر،  دران الدفتور  امستاذ سعود امللك جامعة مدير معالي  رعاية

 ضمن وذلك الرئي ، الجامعة بهو في م2016 مايو 18 املوافق 1437 شعبان 11 االربعاء يوم مساء ،"الثالث الخريج ن

 وتقنية تصاالتاال هيئة رئي  معالي امللتقى شرف وقد. خريجيها مع والتواصل الـعالقة لتعزيز الكلية بها تقوم التي الجهود

 للشؤون الجامعة وفيل إلى اضافة الكلية، خريجي من 150 حوالي وبحضور  الروي ، عبد العزيز الدفتور  امستاذ املعلومات

 ورؤساء يةالكل ووفالء الحم زي  خالد الدفتور  امستاذ الكلية وعميد العثمان عبد العزيز الدفتور  وامكاديمية التعليمية

  امقسام
ً
 .الكلية ادارة ومنسوب  التدري  هيئة اعضاء من وعددا

عبد  الدفتور  ت ضل ومن املدير، معالي عن نيا ة العثمان عبد العزيز للدفتور  وكلمة الكلية عميد من  ت حيب امللتقى  دأ

 تقدمه وما ةالهندس كلية وامكانات مكانة عن ورؤيته والعلمية العملية تجربته عن فيها تحدث كلمة  إلقاء الروي  العزيز

  نالخريج ملتقى اهداف عن والجودة للتطوير الكلية وفيل زاهـد وليد الدفتور  تحدث ذلك وبعد. للمجتمع خدمات من

تح مث ومن سنويا، امللتقى  تنظيم ليقوم للخريج ن مجل  انشاء فكرة وطرح الكلية خريجي من املتوقع والدعم
 
 مجال ف

 .العشاء طعام ذلك بعد الجميع وتناول . ساعة ملدة للحضور  والحوار املداخالت
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 هـ1436/1437 الثاني الـدراسـي للـفـصل املتـميزة الـتـخـرج مشـاريع تــكريـم 11-13

 يوم هندسةال  كلية والجودة للتطوير الكلية وكالة نظمت الجودة ووحدة والخريج ن التوظيف وحدة من كل مع  التنسيق

  دعم هـ1436/1437 الثان  الـدراسـ  للـ ـصل الـمتـميـزة الـتخـرج ملشاريـع تـكـريـميا وحـ ـال معـرضا هـ1437 شعبان 17 الثالثاء

 وتطوير لالست اتيجية الشرفة رئي  نائب يمثلها( BAE Systems" )السـعـوديـة سيستمز إيه-أي-ب " شرفة من كل من

 لـدفـتور ا امستـاذ) الهنـدسة كليــة عــمـيد في ممثلة الهندسة وكلية ،(الـشــيخ آل محمد  ن عــبــداللـطـيـف الدفتور ) امعمال

 (.الحـميـزي  ا ـراهــيم  ن خـالد

   ن مشت فة تخرج مشاريع طالب من 17 إلى الشرفـة من مـقـدمـة تكريم وشهادات مالية جــوائـز تـوزيع الحــ ـل خالل وتـم

 قسم وب ن سنان،ام  طب وكلية امليكانيكية الهندسة قسم وب ن التطبيقية، الطبية العلوم وكلية الصناعية الهندسة قسم

 التخرج مشـاريـع طـالب من 24 إلى تكريم وشهادات مالية جــوائـز إلى  ا ضافة والتخطيط، العمارة وكلية املدنية الهندسة

 االسـاتـذة ريـمتـك تـم فما. والصناعية والكيميائية، وامليكانيكية، والكهربائية، املدنية، الهندسة قسم من لكل املتــميـزة

  .الجماعية  الصور  الح ل وأختتم. الهندس ي التصميم مقرر  طالب من 10 تكريم إلى  ا ضافة املشاريـع هـذه عـلى املشرفــ ن
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   الكورية السريعة الطرق  شركة ابحاث ومعهد الهندسة كلية بين تفاهم مذكرة 11-14

 اتالقدر  تطوير في الهندسة كلية سعي ضمن

 النقل مجال في العلاي والبحثي الوطنية

 عم ت اهم مذفرة الهندسة كلية وقعت والطرق 

 الكورية السريعة الطرق  شرفة ا حاث معهد

(Korea Expressway Corporation 

Research Institute)، كوريا عاصمة في وذلك 

 شعبان 19 في( سيول  مدينة) الجنوبية

 ووقع. م2016 مايو 26 املوافق هـ1437

  ن دخال الدفتور  امستاذ الكلية عميد املذفرة

 دالسي ام حاث معهد ومدير الحم زي  ا راهيم

 دلتبا تعزيز إلى املذفرة و هدف . هن ميونق لي

 .والنقل الطرق  مجال في البحثي التكنولوجية والتعاون  واملعلومات البشرية املوارد

 الهنـدسـة كلية في لبـاحــثـيـن الغـازات من الكبريت عـنصر  المتصاص مركـب ابتـكار  في اخـــتــــــراع بــراءة 11-15

 ، نيةاملد الهندسة  قسم املشارك البيـئة هـندسة استـاذ – زاهـــد محمـد  ن ولــيـد الدفتور  من مكون   حثي فريق تمكن

 سةهند استاذ – عثمان عبدالحليم محـمد والدفتور  الكيميائية، الهنـدسة استاذ – ا اسعـيد أحـمد الدفتور  وامستاذ

 US) مريكـيةام  املتحدة  الواليات االخت اع  ـراءة مكتـب في اخـتـراع  ـراءة نشر من املدنية، الهندسة  قسم املساعد البيئة

9,393,547 B2 – July 9, 2016)، ةاملحتوي الغـازات من  الكب يت عنصر المتصاص عالية ف اءة ذو مرفب ال تكار وذلك 

 عـلى السيطـرة ثـلم التــطبيقــات من الـعــديــد في استخـدامه وامكـانـية الكب يت، أفسيد وثان  الهيـدروجـ ن فب يتـيد مثل عليه،

 لصناعيةا التطبيقات لبعض  ا ضافة املجاري، ضخ ومحطـات الصحي الصرف ميـاه معالجـة محـطات في الكـريهة الـروائح

 .السـام الهيدروجـيـن فـب يتيد غـاز من والصناعي الحيوي  الغاز تنقية مثل

 شرفامل ومساعـد زاهــد ولـيـد الدفتور   إشراف عثمان عبد الحليم ملحمد الدفتوراه رسالة  حث نتيجة ا نجاز هذا ويأت 

 فب يتيد غاز  زالة الطبقات مزدوجة الهيدروفسيدات مواد ضبط: عنوان تحت. ا اسـعـيـد احـمـد الدفتور  امستاذ

: لعلميةا املجلة في الرسالة نتائ  من علمية ورقة نشر من املاض ي العام خالل الثالثة الباحثون  تمكن فما. الهيدروج ن

Journal of Hazardous Materials (4.33=تأث   معامل.) 

   
الحليم عثمان د. محمد عبد دـد. وليد بن محمد زاه   أ. د. أحمد أبا سعيد الحاج 
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 دولي مؤتمر  في الكهربائية الهندسة من لطالبين علمية أوراق 11-16

 مؤتمر علميت ن في  ورقت ن( العمر عمر وعبد هللا السيف ا راهيم سعود) الكهربائية الهندسة قسم من طالبان شارك

ANTEM كندا مونت يال مدينة في املقام . 

  
العمر عبد هللا الطالب              السيف سعود الطالب  

 تطبيقية  مواضيع( م2016) العام هذا من يوليو 13-10 ال ت ة في عشرة السابعة دورته أقيمت الذي املؤتمر يختص

 شارك ولقد(. IEEE) وا لكت ونيات الكهرباء مهندس ي جمعية املؤتمر هذا ويرعى. الهوائيات وتقنية للكهرومغناطيسية

 إشراف  الالسلكية االتصاالت أنظمة من( الخام  الجيل) القادم للجيل الهوائيات تصميم مجال في  ورقت ن الطالبان

 مدينة في الباحث أشرف أحمد محمد الدفتور  إلى  ا ضافة الكهربائية الهندسة قسم من الشبيلي صالح الدفتور  امستاذ

 . والتقنية للعلوم عبد العزيز امللك

 بعنوان: كانت امولى الورقة

"A Millimeter Wave Vivaldi Antenna with Contoured Platted Vias for Next Generation of Wireless 

Communication Systems ." 

 :بعنوان امخرى  كانت الورقة  ينما

"Design and Analysis of Millimeter wave Series Fed Microstrip Patch Array for Next Generation Wireless 

Communication Systems" 
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   هـ1437 الفطر  عيد معايدة حفل 11-17

 .ووفالئها الكلية عميد  حضور  هـ6/10/1437 االثن ن يوم ه1437 للعام ال طر عيد معايدة ح ل الهندسة كلية اقامت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   االثرائي موهبة برنامج تستضيف الهندسة كلية 11-18

  الهندسة كلية مع  التعاون  االثرا   موهبة  رنام  م2016 أغسط  14 املوافق هـ1437القعدة  ذو 11 امحد يوم  دأ

التش     في و الهندس ي التصميم في وحدت ن اثرائية؛ وحدات 7 على السنة هذه  رنام  يحتوي . التوالي على الثانية للسنة

 املرحلة من طالب 140 املشارف ن الطالب عدد وبلغ. املتقدمة وال  زياء والكهربائية امليكانيكية الهندسة في واحدة ووحدة

 علوم كلية من تدري  هيئة وعضوي  الهندسة كلية من تدري  هيئة أعضاء 5 الب نام  بهذا ويقوم والثانوية، املتوسطة

 لتعلما على قائمة مكث ة علمية  رام  خاللها يتلقون  أسا يع ثالثة مدة الجامعة رحاب في الطالب وسيمض ي. الحاسب

 والرياضية والثقافية االجتماعية ال عاليات من العديد الب نام  يتضمن فما. والنقاش واملشارفة والتطبيق  الت اعلي

 .امليدانية الزيارات وفذلك
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   عشر  الخامسة العلمي لإلبداع املراعي بجائزة يفوزان الكهربائية الهندسة من أستاذان 11-19

 من ب  ةالك املوجية لألطوال جديد ضوء ممتص" بعنوان املقدم االخت اع الى العلاي لإل داع عشر الخامسة الجائزة منحت

الدفتور  ة،الكهربائي الهندسة قسم من املشارف ن امستاذين من واملقدم ،" الزمون  النانو  نية  استخدام الحمراء امشعة

 هيكل  استخدام جديدة  الزمون  نانو  نية االخت اع هذا ويمثل. عبد العزيز رام  والدفتور محمد محمد الدين صالح ايهاب

 أن مكنوي الحمراء، تحت امشعة من الطويلة البصرية املوجات امتصاص تعزز  والتي الذهب من املصنوع الشطرن  رقعة

 .امليكروبولوميت  أو الضوئية الكاش ات على املعتمدة التطبيقات من العديد في تستخدم

  

  الكهربائية الهندسة قسم من واستشارية فنية دراسات 11-20

  قام كل من الدفتور عبد هللا  ن محمد الشعالن والدفتور عبد الحميد  ن عبد الوهاب العوهلي من قسم

 الكلية  إنجاز دراسة تقدمت بها شرفة البا ط ن للطاقة واالتصاالت  خصوص إجراء الهندسة الكهربائية 

اختبارات على أعمدة خاصة  نقل خطوط الكهرباء للجهد املتوسط حسب شروط ومواص ات الشرفة السعودية 

 للكهرباء وذلك من أجل تقديم نتائجها لتأهيل شرفة البا ط ن إلى الشرفة السعودية للكهرباء.

  الدفتور عبد هللا  ن محمد الشعالن من قسم الهندسة الكهربائية  التعاون مع املهندل خالد  ن عبد العزيز قام

العرف  من قسم الدراسات وا حصاء  الشرفة السعودية للكهرباء  إجراء دراسة على أحد مصانع الكرتون 

ها   م ها املصنع ويتكبد من جرائوالورق  مدينة الرياض  خصوص تحري أسباب انقطاعات الكهرباء التي يعان

خسائر فادحة تصل إلى قرا ة الثالثة مالي ن ريال سنويا، ولقد تمخضت الدراسة عن عالج لهذه املشكلة مما 

 ساعد في تقليص تلك الخسائر وحسن من مستوى الخدمات الكهربائية املقدمة للمصنع.

 صام  ن عبد العزيز العمار من قسم الهندسة قام كل من الدفتور عبد هللا  ن محمد الشعالن والدفتور ع

الكهربائية  الكلية  إجراء دراسة استبيانية لقيال مدى درجة وعي وسلوفيات ترشيد استخدام الطاقة الكهربائية 

الكهرباء  جامعة امللك سعود، وقد أظهرت النتائ  التي تم الحصول عليها أن هناك هدر ال يس هان  ه وبخاصة في 

 ف وا نارة. وقد خلصت الدراسة إلى تقديم توصيات تحد من ذلك الهدر وتوفر من تكالي ه.مرفق  التكيي
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  «نيتورركس جونيبير » من مقدم إلكتروني مقرر  يدرسون  الكهربائية الهندسة طالب 11-21

 الجامعة مامالنض املاض ي العام الهندسة كلية وقع ها التي االت اقية من الكهربائية الهندسة قسم طالب من عدد است اد

  القسم تاالتصاال  شبكات مقرر  متطلبات من أصبح حيث ،«نيتوررف  جونيب  »  شرفة مع امكادياي التحالف لب نام 

 الدفتور  ر املقر  أستاذ أوضح وقد. االتصاالت شبكات أساسيات في الشرفة من مقدم قص   إلكت ون  مقرر  واجتياز دراسة

 تدريسه يتم الذي املقرر  محتوى  مع فب   بشكل ويتقاطع ساعات، 5: القص   ا لكت ون  املقرر  مدة  أن السدحان  اسل

 لتحديا يجتاز أن الطالب على املقرر   هاية وفي الطالب، فهم الختبار أسئلة املحتوى  من قسم كل يعقب فما  القسم،

 .املقرر  دراسة  فمال ال ها  

 القاعة في رسوهاد التي املعلومات وتثبيت مراجعة في «جونيب  » من املقدم ا لكت ون  املقرر    ائدة القسم طالب أشاد وقد

 بكاتلش العلاي املحتوى  فهم في ساهمت والتي املتحرفة املرئية العروض من الكب    القدر أشادوا فما الدراسية،

 .وميسر سهل بشكل االتصاالت
 

جائزة املهندس طارق القصبي للتميز في  11-22

 املدنية باململكة العربية السعوديةالهندسة 

 هـ1436-35للعام 

تحت رعاية سعادة امستاذ الدفتور عبدهللا 

وبحضور سعادة الدفتور   السلمان وفيل الجامعة

عبدالعزيز العثمان وفيل الجامعة للشؤون 

التعليمية وامكاديمية وسعادة الدفتور عبدهللا 

ور تالصق   وفيل الجامعة للمشاريع وسعادة الدف

عبداملحسن البداح وفيل كلية الهندسة للدراسات 

العليا والبحث العلاي وسعادة الدفتور 

هـ في 23/4/1437عبدالح يظ الشيناوي رئي  قسم الهندسة املدنية وسعادة املهندل طارق القصبي، أقيم يوم الثالثاء 

عودية"، في الهندسة املدنية  اململكة العربية الس"جائزة املهندل طارق القصبي للتم ز  ح ل تسليم  الجامعةزة اقاعة الدرو 

وهي جائزة تقديرية، تمنح للبحث العلاي التطبيق  املتم ز في مجال الهندسة املدنية  كافة فروعها على مستوى اململكة، 

 .وقيمة الجائزة خمسون ألف ريال

تعزيز العالقة   ن الجامعات   هدف الجائزة إلى 

ي وا سهام في تطوير السعودية والقطاع الصناع

ام حاث العلمية التطبيقية في مجاالت الهندسة 

 املدنية في اململكة.

-1435 لغ عدد البحوث املرشحة للعام الدراس ي 

 في مختلف تخصصات  87 هـ :1436
ً
 حثا

الهندسة املدنية. وبنتيجة التحكيم حصل  حثان 

على ن   التقدير وتقرر منح الجائزة مناص ة 

 لهما هذا العام، وهما:

البحث ال ائز امول في هندسة ا نشاءات 

 بعنوان:
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( والشبكات املعدنية لتحس ن CFRP"تقوية الخرسانة املسلحة  إستخدام أنسجة املواد البوليمرية املرفبة الكربونية )

 مقاوم ها للصدمات" للباحث امستاذ الدفتور طارق املسلم وفريقه.

 البحث ال ائز الثان  في الهندسة البيئية بعنوان:

"أداء م اعالت الطبقات الحيوية الهوائية 

املغمورة  املياه واملعبأة  صخور  ركانية محلية في 

اه الصرف إزالة الكربون والنت وج ن من مي

ور والدفتالدفتور وليد زاهد   نالصحي" للباحث

 .صا ر الشافعي

وفي ختام الح ل تم تكريم ال ائزين وفذلك تكريم 

 راعي الجائزة املهندل طارق القصبي.

  املستدامة الطاقة تقنيات مركز  أخبار  11-23

 م2016 مارس 28 ، "وطن ملستقبل ملك طموح" مسابقة في املشاركة 

 لكم طموح مسا قة في املستدامة الطاقة تقنيات مرفز شارك

 مع ادهاانعق لتزامن فب ى  أهمية تكتسب والتي وطن ملستقبل

 عزيزت الى الهادف اململكة في الوطني التحول  لب نام  االعداد

 ائمالق الخاص القطاع دور  وت عيل االنتاج وزيادة االستثمار

 .الن ط على االعتماد وعدم الدخل مصادر تنويع على

 طنيةو  فمبادرة وطن ملستقبل ملك طموح مسا قة أطلقت وقد

 بهدف السعودية الجامعات مستوى  على مرة مول  تقام والتي

 اراال تك في الوطن  نات إ داعات من ناجحة نماذج استعراض

 نسائيةال الكوادر تح  ز أهمية على الضوء وتسليط والتصنيع

 تصادلالق التنمية عجلة دفع في  ارزا دورا لها ليكون  الوطنية

 وإيجاد كةاململ تنتهجها التي الحديثة التوجهات ظل في املعرفي

 ك لي  ما واملستثمرين واملبتكرة الجامعة   ن وصل حلقة

 .واال تكار والتكنولوجيا العلوم في الوطني ا نتاج ومضاع ة االستثمارية ال رص توسيع

 باملركز املستدامة الطاقة محاضرات من الخامسة السلسلة عقد 

 يعقد حيث م،2016 أ ريل من 5 في املستدامة الطاقة تقنيات عن القص  ة املحاضرات من الخامسة السلسة املرفز نظم

  املحاضرات هذه املرفز
ً
 هيئة وأعضاء والطالب الباحث ن من فب   عدد شارك وقد. م2012 عام منذ دوري وبشكل سنويا

 .للمشارف ن حضور  شهادة  منح املرفز وقام. املحاضرات من السلسلة هذه في التدري 

  االقتصادي الرياض منتدى في يشارك مدير املركز 

 الرياض مندى في املستدامة الطاقة تقنيات مرفز مدير سعود آل ثنيان  ن سعود  ن ممدوح الدفتور  امم   شارك

 الشمسية الخاليا في يؤثر الحرارة درجة ارت اع أن على أفد م، حيث2016مارل  8املنعقد في  السابعة دورته في االقتصادي

 مناسبا يكون  الخارجي ن املصنع ن قبل من يصنع ما كل لي  أنه إلى مش  ا الخاليا، تلك إنتاج في املستخدمة املواد حسب

 في ستدامةوامل البديلة الطاقة اقتصاديات" بعنوان كانت والتي للمنتدى الثانية الجلسة خالل ذلك جاء .اململكة لبيئة



 

 86  كلية الهندسة –هـ  36/37التقرير السنوي للعام الجامعي 
 

 للعلوم العزيز دعب امللك مدينة رئي  سعود آل سعود  ن ترك  الدفتور  امم    رئاسة" املستقبل وآفاق التحديات السعودية

 .عزيزال عبد  ن سلمان امللك الشري  ن الحرم ن خادم رعاية تحت تعقد التي السابعة دورته أعمال ضمن والتقنية،

 اإلسبانية أبونجوا وشركة املستدامة الطاقة تقنيات مركز  بين تعاون  اتفاقية 

 في البيئية روفالظ لدراسة وذلك  إسبانيا العاملية أ ونجوا وشرفة املستدامة الطاقة تقنيات مرفز   ن ات اقية توقيع تم

 قامت يثح والدراسة ا نشاء تكاليف كافة  تحمل الشرفة قامت وقد. الشمسية الخاليا ف اءة على وأثارها الرياض منطقة

 ان هاء بعد عودس امللك جامعة الى امجهزة هذه ملكية تؤول وسوف الخاصة ن ق ها على ومستلزما ها الشمسية الخاليا  بناء

 . املشروع والعمل الدراسة في البدء تم وقد. الدراسة

 السويدية بوراس وجامعة املستدامة الطاقة تقنيات مركز  بين تعاون  اتفاقية  

 عام املستدامة الطاقة مجاالت في امكاديمية والب ام  العلاي البحث تطوير إلى الطرف ن   ن التعاون  يهدف
ً
 مجال وفي ة

 مع ةوظي ي تطبيقات نشر في ية في خب ة ذات معارف  ناء وفذلك عامل  مستوى  ذات وجعلها خاصة الحيوية الطاقة

 على امكاديايو  البحثي التعاون  يشمل وسوف. الطرف ن من كل الرسالة هذه تحقيق مهمة يتولى. املستدامة الطاقة تقنيات

 الصرف مياه لمث الحيوية والكتلة الرياح وطاقة الشمسية الطاقة من والتدفئة والتب يد الكهربائية الطاقة توليد مجاالت

 وسيتم. التمور  مخل ات من الحيوي  الوقود إنتاج وفي البلدية، واملخل ات والزراعية الحيوية والن ايات والحمأة الصحي

 إلى لن اياتا تحويل وأنظمة املوارد تدوير في املحلية املشاكل حل إلى  هدف جديدة  حثية مشاريع إنشاء التعاون  هذا خالل

 (.WASTE-TO-ENERY) طاقة

 يالهيكل التقني للتقدم الكورية والوكالة املستدامة الطاقة تقنيات مركز  بين تعاون  اتفاقيتي توقيع 

 ف اءة في لخللا مواطن وتحديد امداء لتطوير وذلك الهيكلي التقني للتقدم الكورية الوكالة مع تعاون  ات اقيتي توقيع تم

 ممولة سعودي ريال ألف 400  تكل ة سنوات أربعة الدراسة لهذه املقررة وال ت ة الشمسية الخاليا  نظم الخاصة الطاقة

 نواتس ثالث فت ة خالل ريال ألف وسبعمائة مالي ن أربعة  تكل ة ضخم مشروع الى  ا ضافة هذا. الكوري الجانب من

  كوريا طويرهات تم حديثة تقنيات ونقل لتوط ن وذلك اموسط الشرق  ملنطقة الكهربا   للربط ذك  نظام لتطوير وذلك

 في الطاقة يف الطلب زيادة عن الناتجة الكهربائية ال جوة لسد وذلك اموسط الشرق  منطقة في لالستخدام وذلك الجنوبية

 .املنطقة هذه لبلدان املختل ة الذروة أوقات

  الكتريك شنايدر  وشركة املستدامة الطاقة تقنيات مركز  بين التقني التعاون  تعزيز  

 تعاون ال أوجه مناقشة تمت حيث الكت يك شنايدر شرفة ممثلي من مجموعة املستدامة الطاقة تقنيات مرفز استقبل

 ألقى فما .املتجددة الطاقة مجال في والشرفة املرفز   ن املحتمل ال ني

   املرفز واملتخصص ن الباحث ن من مجموعة
ً
 أهم نع تقديمية عروضا

 شرفة ليممث اهتمام على حازت والتي  املرفز الجارية البحثية املشاريع

 على اريعاملش تلك في للمشارفة استعدادهم أ دوا فما الكت يك شنايدر

 . متقدم مستوى 

 املستدامة الطاقة تقنيات مركز  بين تعاون  اتفاقية عقد 

  األوربية الطاقة وأكاديمية

 الطاقة أكاديمية من املستوى  رفيع وفد زار م2016 يناير 19في 

 مكاديايا املدير فاي  اندريا الب وفس    رئاسة هولندا  دولة اموربية

  تطوير املتعلقة وامكاديمية ال نية الجوانب جميع في املرفز مع التعاون  على وحرصها امكاديمية اهتمام عن أعرب حيث



 

 87  كلية الهندسة –هـ  36/37التقرير السنوي للعام الجامعي 
 

   ن لتعاون ل املحتملة الت اصيل جميع على االت اق تم وقد. السعودية العربية اململكة داخل املستدامة الطاقة تقنيات

  عليها التوقيع يتم سوف ت اهم مذفرة في ووضعها وامكاديمية املرفز
ً
 .قريبا

  املستدامة الطاقة ومركز  النانو  ملعهد مشتركة عمل ورشة أول 

 نيةلتق هللا عبد امللك ومعهد املستدامة الطاقة تقنيات مرفز عقد

 ههذ وتأت . امولى املشت فة العمل ورشة م ،2016 يناير 12 النانو  في

 من العديد في املشت ك التعاون  أوجه  حث إطار في الورشة

 مجاالت في البحثية املستجدات ومناقشة النوعية، املشروعات

 لها توصل التي ام حاث نتائ  أحدث على والتعرف واملياه، الطاقة

  كاملشت التعاون  سبل  حث إلى إضافة النانو، ومعهد الطاقة مرفز

 داثواستح العالقة، ذات العلمية املوضوعات في واملعهد املرفز   ن

 الورشة تناولت. تكاملية طبيعة ذات  ينية  حثية مشروعات

 أوجه وبحث واملعهد، املرفز من لكل العمل مجاالت استعراض

  تتطلب التي املجاالت في مشت فة عمل فرق  لتكوين االت اق
ً
  تعاونا

ً
،  حثيا

ً
 املعهد وعميد رفزامل مدير من كل قدم حيث وعلميا

 م حاثا طريق عن التعاون  مجاالت ت عيل أ رزها من قرارات عدة إلى الورشة وتوصلت. الشأن هذا في وافية علمية عروًضا

 اقتصادية يمةق ذات منتجات إلى ام حاث نتائ  ترجمة على والعمل للتطوير، متخصصة معامل وإنشاء التكاملية، املشت فة

 واستقطاب ها، ي  مشت فة  حثية فرق  تشكيل طريق عن الجامعة في املتخصصة واملرافز للمعاهد التعاون  يد ومد مضافة،

 .است اتيجية أو اقتصادية عالقة ذات مست يدة جهات

  للطاقة اإلمارات بجائزة يفوز   الهندسة كلية من بحثي فريق 11-24

 دب ، نظم حافم الوزراء مجل  رئي  الدولة رئي  نائب مكتوم، آل راشد  ن محمد الشيخ السمو صاحب رعاية تحت

 فندق في وذلك 2015 الثانية دور ها في للطاقة ا مارات  جائزة ال ائزين لتكريم ح ال اليوم دب  في للطاقة امعلى املجل 

 مجال في كاراتاال ت أهم على  الت ف ز ،«مستدام ملستقبل» شعار تحت العام هذا للجائزة الثانية الدورة وأقيمت. دب  أرمان 

 ى املستو  على رائدة ومؤسسات وهيئات واملتم زين املبدع ن امفراد من مجموعة من واسعة مشارفة وشهدت الطاقة،

 .واالقلياي الوطني

 طاقةال مجال في املتبعة واملمارسات والرؤى امفكار أفضل من وواسعة متنوعة  مجموعة التعريف تم الدورة هذه خالل

 حصة زيادةو  االنبعاثات، من والحد الطاقة في والك اءة واال تكار، ا  داع ذلك في  ما العامل ، املستوى  على مصادرها وإدارة

 .البيئي وامثر الطاقة وأمن واالجتماعي االقتصادي والتأث   الطاقة، مصادر مح ظة في املتجددة الطاقة
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 امستاذ  قيادة الهندسة كلية من البحثي ال ريق وحصل الجائزة للجنة قدمت عمل 112 من أفث  الجائزة على تناف 

 تحلية محطة وتن يذ تصميم مجال في والتطوير البحث  جائزة حافظ أحمد والطالب الزهران  محمد  ن سعيد الدفتور 

 الهندسة كلية يف وتشغيله إنشاءه تم متكامل نظام خالل من الشمسية  الطاقة  امغشية التقط   تقنية على تعمل متحرفة

 . الجامعة

 براءة اختراع جديدةصلون على  يحاساتذة في  الهندسة اإلنشائية  11-25

(، وقد تم االعت اف بهذا FRPطور  احثون في جامعة امللك سعود جهازا لتقييم متانة قضبان البوليمرات املقواة  االلياف )

. وقد قام  تطوير م2016مايو من عام  17 في   (US9341553B2) االخت اع عامليا من خالل منحه  راءة اخت اع أمريكية

املسلم وصالح السيد وحس ن عبال من قسم الهندسة املدنية وذلك بعد دراسات   يوسف السلوم وطارق االخت اع االساتذة 

وفي   ،مكث ة. ويمكن استخدام الجهاز لتقييم متانة قضبان البوليمرات املقواة  االلياف والتي تستخدم في تقوية الخرسانة

ويتطلب   (  يئيا  في حالة االجهاد وهي في داخل الخرساتة.FRPفث   من الحاالت يحتاج االمر الى دراسة حول تعرض قضبان )

( وهو االمر الذي يتطلب موادا وقوى عاملة فث  ة حتى FRPهذا االمر البحث في سلوك العناصر االنشائية املدعومة ب )

ا صعبا. ويوفر تب  امر اثناء االختبار النموذجي املصغر. وباالضافة الى ذلك فان نقل هذه العينات من اجل تعريضها  يئيا يع

داخل   (FRPهذا االخت اع حال لهذه املشكلة من خالل تطوير جهاز جديد  عداد عينة صغ  ة الحجم الختبار قضبان )

بسهولة  FRP الخرسانة  وتحت حالة االجهاد اثناء التعرض البيئي. ويمكن الح اظ على مستويات االجهاد املطلوبة في قضبان

خالل فت ة االختبار. وتعتب  أبعاد عينات االختبار والجهاز صغ  ة  ما يك   ومناسبة في قا لي ها للحمل الالزمة لظروف 

محمد  ن الدن ال حاث ودراسات  املعلم فرس يالتعرض البيئي املنشود. وتجدر االشارة الى ان املخت ع ن هم ايضا اعضاء في 

 .متخصصة في السالمة والح اظ على االنشاءات في قسم الهندسة املدنية التابعة لوحدات املنشآت تأهيلتقوية واعادة 
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Biological Tissue Following Electric Field Treatment and Its Impact on Forced Convection 

Dehydration.’’ International Journal of Chemical Engineering and Applications, February 2016 

8 

L. Khezami, A. Bessadok Jemai, R. Alhathlool, M. Ben Rabha. (2016).‘‘Electronic quality 

improvement of crystalline silicon by stain etching-based PS nanostructures for solar cells 

application.’’ Solar Energy, 129(2016), pg38-44 (ISI-IF 3.685) 



 

 125  كلية الهندسة –هـ  36/37التقرير السنوي للعام الجامعي 
 

 قسم الهندسة امليكانيكية م

1 
El-Danaf, E.A., Baig, M, “ Quasi and Dynamic compression of ECAP processed AA 6082”, Light 

Metals 2016, 175-179, TMS. 

2 
El Rayes, M., El-Danaf, E.A., “ Materials characterization of power plant steels in the virging and in 

the artificially aged conditions” Characterization of n  minerals, metals and materials 2016,  

3 
EA El-Danaf, MM El Rayes, “Post weld treatment of dissimilar friction stir welded-aluminum alloys 

5754–6082” Materials Characterization VII 90, 25, 2015. 

4 
MM El Rayes, EA El-Danaf, MS Soliman, “Fatigue life of friction stir welded-aluminum alloy-7010 

joints” Materials Characterisation VII 90, 15, 2015. 

5 

Almodarra, S. and Alabdulkarem, A. "Efficiency Optimization of Four Gas Turbine Power Plant 

Configurations" ASME 2016 Power and Energy Conversion Conference, Charlotte, NC, June 26-30, 

2016. 
 

 قسم الهندسة الصناعـية م

1 

Abdulmajeed Dabwan, Adham Ragab, Mohammed Saleh and Abdelnaser Daoud, Determining the 

Effect of Key Process Parameters on Forming Force of Single Point Incremental Sheet Metal 

Forming,  Sixth International Conference on Industrial Engineering and Operations Management 

(IEOM) Conference, Kuala Lumpur, Malaysia, March 8-10, 2016 

2 

Bouras, R. Hedjar and L. Tadj. “Production Planning in a Three-Stock Reverse-Logistics System with 

Deteriorating Items under a Periodic Review Policy”, JOURNAL OF INDUSTRIAL AND 

MANAGEMENT OPTIMIZATION, Volume 12, Number 3, July 2016 (JIMO)(IF: 0.843) 

3 

Abdelouahid Derhab and Abdelghani Bouras, “Lightweight Anomaly-based Intrusion Detection 

System for Multi-feature Traffic in Wireless Sensor Networks”, Ad Hoc & Wireless Sensor Networks, 

Vol. 30, pp. 201–217, 2016 (IF: 0.435) 

4 

Awais Ahmad Khan, Emad Abouel Nasr, H.M.A. Hussein, Abdulrahman Al-Ahmari,  "An Automatic 

Feature Extraction Technique for 2D Punch Shapes", ICAMAME 2016 : 18th International 

Conference on Aerospace, Mechanical, Automotive and Materials Engineering Montreal Canada, 

18 (5) Part XI, May 16-17, 2016. 

5 

Lotfi Hidri,  Mohamed Labidi (2016), Optimal Physicians Schedule in an Intensive Care Unit, The 

4th International Conference on Manufacturing, Optimization, Industrial and Material Engineering 

2016 (The 4th MOIME 2016) , Bali, Indonesia, from 19–20 March 2016. 

6 

Hatem, Mohammed and Ramadan, Mohamed, "Measurement methods of Visual fatigue associated 

with 2D and 3D displays: A review," 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONAL 

AND EXPERIMENTAL SCIENCE AND ENGINEERING (ICCESEN-2015) 14-19 October 2015, 

ANTALYA-TURKEY. 
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7 

Basulaiman, Waleed, Al-Saleh, Khalid, and Ramadan, Mohamed, "An Artificial Neural Network 

Model to Predict Anthropometric Dimensions for Saudi Males," 7th International Conference on 

Applied Human Factors and Ergonomics, 27-31th, 2016, Fl.: USA. 

8 

Alkahtani, M., Ahmad, A., Darmoul, S., Samman, S., Al-zabidi, A., Ba Matraf, K., (2016). Multitasking 

trends and impact on education: A literature review. 18th International Conference on Supply 

Chain and Logistics Engineering, ICSCLE 2016, Madrid, Spain, March,  2016.  

9 

Mabkhot, M. M., Al-Samhan, A. M., Darmoul, S., (2016). An information model to support 

reconfiguration of manufacturing systems. Accepted in the fourth IFAC International Conference on 

Intelligent Control and Automation Sciences, ICONS2016, June 01-03, 2016, Reims, France. 

10 

Louati, A., Elkosantini, S., Darmoul, S., Ben Said, L., (2016). A Case-Based Reasoning System to 

Control Traffic at Signalized Intersections. Accepted in the fourth IFAC International Conference on 

Intelligent Control and Automation Sciences, ICONS2016, June 01-03, 2016, Reims, France.  

11 

Mnif, S., Elkosantini, S., Darmoul, S., Ben Said, L., (2016). An Immune Memory and Negative 

Selection based Decision Support System for the Monitoring and Control of Public Transportation 

Systems. Accepted in the fourth IFAC International Conference on Intelligent Control and 

Automation Sciences, ICONS2016, June 01-03, 2016, Reims, France. 

12 

Mnif, S., Elkosantini, S., Darmoul, S., Ben Said, L., (2016). An Immune Multi-Agent Based Decision 

Support System for the Control of Public Transportation Systems. Highlights of Practical 

Applications of Scalable Multi-Agent Systems. The PAAMS Collection. Proceedings of the 

International Workshops of PAAMS 2016, Sevilla, Spain, June 1-3, 2016. 

http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-39387-2_16 (Award of Scientific Excellence) 

13 

Kouki Amri, S., Darmoul, S., Gabouj, S.-H., Pierreval, H., (2016). Risk issues in facility layout design. 

Accepted in the Sixth International Conference on Industrial Engineering and Operations 

Management, IEOM’2016, Kuala Lumpur, Malaysia, March 08 – 10, 2016. 

14 

Ben Cheikh, S., Gabouj, S.-H., Darmoul, S., (2016). Manufacturing configuration selection under 

arduous working conditions: A multi-criteria decision approach. Accepted in the Sixth International 

Conference on Industrial Engineering and Operations Management, IEOM’2016, Kuala Lumpur, 

Malaysia, March 08 – 10, 2016. 

15 

Al-Qasser, F., Louati, L., Gien, D., Elkosantini, S., Fuzzy Nonlinear Optimization multi objectives Job 

shop Energy Consumption, The 6th International Conference on Sustainable Energy Information 

Technology, Madrid, Spain, 2016. 

16 

I. Rekik, S. Elkosantini and H. Chabchoub, Toward a knowledge based multi-agent architecture for 

the reactive Container Stacking in Seaport terminals: Application to the port of Sfax in Tunisia, the 

15th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing, Poland, 2016.  
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17 

Al-Qasser, F., Louati, L., Gien, D., Elkosantini, S., Nonlinear Programming CPLEX/ILOG Optimisation 

Job shop Energy Consumption, 3rd International Conference on Automation, Control Engineering & 

Computer Science, Hammamet, Tunisia, 2016. 

18 

Husam Kaid, Abdulaziz M. El-Tamimi, Emad Abouel Nasr, Abdulrahman Al-Ahmari, and Zhiwu Li, " 

Deadlock Control Design And PLC Implementation Of Manufacturing Systems", CIE45 Proceedings, 

Metz/ France, 28-30 October, 2015 

19 

Ali Balma and Mehdi Mrad, Design of a telecommunication ring access network, The 2016 

nternational Conference on Decision Aid Sciences and Applications (DASA'16)18th – 20th July, 

2016, Hammamet, Tunisia 

20 

M. A. K. Chowdhury, 2015, Grinding wheel surface topography for multiple pass with incremental 

depth of cut of rotary diamond dresser, Proceedings of the ASME 2015 International Mechanical 

Engineering Congress & Exposition (IMECE 2015), Texas, USA, Paper No. IMECE2015-53342, pp. 

V02BT02A016, 5 pages, Nov 13-19, 2015. [Publisher: ASME, USA] 

21 

Choon Yup Park, Shafiq Ahmad (2015), “A Study of Entrepreneurship of Young People in Saudi 

Arabia”, 30th International Conference on Japanese-Korean Economy and Management, Kanajawa, 

Japan 16-21 August, 2015, pp 23-29 

22 

M. Kolay, S. Ahmed, M. Munir, and V. Prasad (2015), “Investments in Technology and 

Organizational Performance in KSA”, International conference on Economics and Business 

Administration 2015, Barcelona, Spain 7-9 April 2015, pp 36-40 

23 

Anis Gharbi (2016), Physician scheduling at a Gulf Hospital: An Optimization Approach", 

Engineering and Technology, Computer, Basic and Applied Sciences Conference (ECBA-2016), 

January 2016, Singapore 

24 

Ahmad, A., Darmoul, S., Dabwan, A., Alkahtani, M., Samman, S. (2016). Human Error in 

Multitasking Environments. Proceedings of the 2016 International Conference on Industrial 

Engineering and Operations Management, Kuala Lumpur, Malaysia, March 8-10, 2016. 
 

 قسم هندسة البترول والغاز الطبيعي  م

1 

Emad Alhomadhi (2016). Oil Droplets Removal From Produced Oily Water Prior to Re-injection or 

Disposal. International conference on integrated petroleum engineering and geoscinces, 15-17 

August 2016, Malaysia. 

2 

Said Moustafa, Nassir Alarifi, Aref Lashin (2016). Microzonation Mapping Of The Yanbu Industrial 

City, Western Saudi Arabia: A Multicriteria Decision Analysis Approach. EGU General Assembly 

Conference Abstracts 18, 11893. 

3 

Mustafa Elshafee, Mohammed A. Khamis, Abdulaziz Al-Majed, (2016). Online Control and 

Optimization of Rotary Steerable Drilling”, Energy Resources Conference, 13-15 June, 2016, Hyatt 

Regency, Port of Spain, Trinidad & Tobago, 16TTCE-888-SPE. 
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 املشاريع البحثية( 3ملحق )

 م

 قسم الهندسة املدنية

 الجهة الداعمة الباحـثــون  اسم املشروع
 امل زانية املقدرة

  الريال
 تاريخ ا ن هاء مدة املشروع

1 
Development of Genetically Engineered 

Bio-Cement Mortar (11-BIO1959-02) 

YA Al-Salloum, SH Alsayed, H 

Abbas, S. Hadi 
NPST, KACST 1,768,430 2 years (+1) 

Oct./2013 – 

Sept./2016 

(Extended) 

2 

Effectiveness of hybrid-fibers in improving 

the impact response of high-strength 

concrete beams and slabs (12-ADV2619-

02) 

TH Almusallam, H Abbas, NA 

Siddiqui 
NPST, KACST 1,961,738 2 years (+1) 

Nov./2013 – 

Oct./2016 

(Extended) 

3 

Vulnerability Assessment and Mitigation 

Strategies against Terrorist Blast Attacks on 

Existing Precast Buildings in Saudi Arabia 

(12-BUI2620-02) 

TH Almusallam, ME Elsanadedy, 

NA Siddiqui 
NPST, KACST 1,984,850 2 years 

April/2014 – 

March/2016 

4 

Performance of Prestressed Fiber-

Reinforced Concrete under Projectile 

Impact (Approved, 14-ADV1056-02) 

TH Almusallam, H Abbas, SM 

Ibrahim 
NPST, KACST 1,991,698 2 years To be started 

5 

Studying FRP-schemes for the 

strengthening and repair of wall-like RC 

columns (Approved, 13-ADV858-02) 

YA Al-Salloum, NA Siddiqui, HM 

Elsanadedy 
NPST, KACST 1,847,890 2 years To be started 
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 املشاريع البحثية( 3ملحق )

6 

Rainfall and Runoff Harvesting and Storage 

in the Central Zone of the Kingdom of 

Saudi Arabia 

Dr. Hesham Fouli, Dr. Bashar 

Kamal Bashir, Dr. Rabie Sayed 

Fouli, Mr. Oumar Allafouza Loni 

Mohammed, Prof. Dr. Abdulaziz 

Al-Turbak 

Prince Sultan Institute 

for Environmental, 

Water and Desert 

Research of King Saud 

University 

150,000 10 months 

May 1, 2014 

– Feb. 28, 

2015 

7 

Development of Strain-Hardening Cement-

Based Composites with Short Polymer 

Fibers for Hot-Weather Concreting Utilizing 

Local Materials 

M. Iqbal Khan, Shehab M. 

Mourad & Viktor Mechtcherine 

NPST Funded by 

KACST 
1.850000 2 years 

Completed 

successfully 

in March 

2016 

8 

Effectiveness of shear walls in improving 

the lateral stiffness of RC building frames 

against earthquake forces 

PI: Prof. Nadeem Siddiqui CI: Dr. 

Ahmet Tuken 

Research Center, 

College of Engineering 
27000 10 months May 2016 

9 

Risk assessment and management of flash 

floods in Wades Al Laith and Yalamlam, 

western Saudi Arabia 

Mohamed El Alfy, Ibrahim 

Elsebaie, Eyad Abushandi, Alaa 

Masoud and  Azza El-Metwally 

National Science, 

Technology and 

Innovation Plan 

1884000 24 months 
02/2014 - 

02/2016 
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 املشاريع البحثية( 3ملحق )

 م
 قسم الهندسة الكهربائية

 تاريخ ا ن هاء مدة املشروع امل زانية املقدرة الجهة الداعمة الباحـثــون  اسم املشروع

 إعداد كود البناء السعودي 1
عبد هللا محمد الشعالن وعبد الحميد 

 عبد الوهاب العوهلي
 year 1 250000 هيئة التقيي 

1 Nov 2015- 

1 Nov 2016 

 اختبار أعمدة نقل الطاقة الكهربائية 2
عبد هللا محمد الشعالن وعبد الحميد 

 عبد الوهاب العوهلي و ياس ن خان

البا ط ن للطاقة شرفة 

 واملواصالت
60000 6 months 

1/6/1436-

1/12/1436 

 ادارة امحمال  وترشيد الطاقة 3
عبد هللا محمد الشعالن ومكتب 

 البا ط ن لإلستشارات
 years 2 1500000 وزارة املياه والكهرباء

20/3/1436-

20/4/1438 

4 
أثر تغ   الجهود الكهربائية على أداء وف اءة 

 املعدات الكهربائيةوسالمة 

عبد هللا محمد الشعالن وعبد الحميد 

 عبد الوهاب العوهلي

الهيئة السعودية 

للمواص ات واملقايي  

 والجودة

250000 7 months 
1/1/1436-

1/7/1436 

5 

79 GHz Short Range Radar Antenna Design 

for Next Generation Intelligent Automotive 

Radar System 

Hamsakutty 

King Abdul Aziz City 

for Science & 

Technology,  

1.740000 24 months 
March 2014- 

March 2016 

6 
Dual Band Image Intensified-Thermal 

Imaging System 

PI: Dr. Mohamed Ramy CIs: Dr. 

Saeed Aldosari; Dr. Ehab Awad; Dr. 

Fathi Elsayed 

KACST-Lockheed 

Martin 
497,000 12 months 

June 2015 to 

June 2016 

7 
Readout Integrated Circuits for Infrared 

Microbolometers 

PI: Dr. Mohamed Ramy CIs: Dr. 

Sohaib Majzoub; Dr. Ehab Awad 
NPST 1,780,000 24 months 

April 2015 to 

March 2017 
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 املشاريع البحثية( 3ملحق )

8 

Field Measurements and  Propagation 

Models for mm Wave 5G Cellular Services 

in Riyadh Area  

Ahmed Iyanda Sulyman, Awad 

Alasmari, Abdulhameed Alsanie, 
NPST 1,864,000 24 Months 

Dec 2013-

Dec 2015 

9 
نظام تصويرقريب املدى وعريض النطاق لت ف ز 

  العالج الحراري للسرطانفعال للطاقة في 

Ibrahim Elshafiey, Abdelfattah 

Sheta and Mubashir Alam 

King Abdulaziz City 

for Science and 

Technology 

1,408,600 24 Months 1/2/1436 

 م

 قسم الهندسة الكيميائية

 الجهة الداعمة الباحـثــون  اسم املشروع
 امل زانية املقدرة

  الريال
 تاريخ ا ن هاء املشروعمدة 

1 

Production of Pure Hydrogen as Source of 

Clean Energy from Thermal Decomposition 

of Methane 

Anis  H. Fakeeha  مدينة امللك عبدالعزيز

 للعلوم والتقنية
1350000 24 Months 

1/06/1435

—

30/05/1437 

2 
Devolopment of A Nano Catalyst for the 

Dry Reforming of Methane 
Anis  H. Fakeeha  الخطة الوطنية  للعلوم

 والتقنية واال تكار
1819000 24 Months 

Approve, Not 

yet started 

3 

De-agglomeration of nanoparticles by 

assisted fluidization using acoustic 

vibration and flow pulsation techniques 

 

NSTIP 1,391,400 2 years 
March 2015- 

March 2017 

4 
Reduction of Post Combustion Carbon 

Dioxide by Adsorption in Fluidized Beds 
Prof. AbdelHamid Ajbar KACST 678,000 2 years 

March 2015- 

March 2017 
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 املشاريع البحثية( 3ملحق )

 م
 قسم الهندسة امليكانيكية

 تاريخ ا ن هاء مدة املشروع رةاملقدامل زانية  الجهة الداعمة الباحـثــون  اسم املشروع

1 

Investigation of potential energy savings 

and payback ratio in renewing old split-

type and window-type air-conditioners 

Abdullah Alabdulkarem and 

Zeyad Almutari 

Saudi Standards, 

Metrology and Quality 

Organization 

231300 6 months 
Sep 2015 to 

March 2016 

2 

Computational Analysis of dust 

accumulation on Photovoltaic (PV) clusters 

in arid Climates 

Dr. Khaled Al Salem KACST 115000 12 months 7/36 – 9/37 

3 
Inclined Multi-Effect Humidification  

Dehumidification Desalination system 
A. Nuhait and O. Zeitoun NPST 720000 2 years January 2015 

 م

 قسم الهندسة الصناعـية

 الجهة الداعمة الباحـثــون  اسم املشروع
 امل زانية املقدرة

  الريال
 تاريخ االن هاء مدة املشروع

1 
Framework for Sustainable Recovery of  

Energy Intensive Products 

Bashir Salah,  Mohammed 

Alkahtani, Aiman ziout 
NPST 2.000.000 24 Months 

Approve, Not 

yet started 

2 

Development of A Direct Digital 

Manufacturing Methodology For  

Customized Mandible Implant 

Dr. Emad. Abouel Nasr, Dr. 

Abdul-Aziz Mohammed El-

Tamimi, Dr. Ali Kamrani and Dr. 

Mohammed Al Kindi 

NPST 1,846,000 24 months 
Mar 2014 to 

Mar 2016 
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 املشاريع البحثية( 3ملحق )

3 

Overall Performance Optimization of 

Deadlock Control in Flexible 

Manufacturing Systems 

Dr. Emad. Abouel Nasr, Dr. 

Abdul-Aziz Mohammed El-

Tamimi and Dr Al Hamari 

NPST 1,618,000 24 months 
Mar 2014 to 

Mar 2016 

4 Intelligent Workshop in sheet Metal Dies 
Dr. Emad. Abouel Nasr and Dr. 

Hussein Ahamed 
NPST 1,651,000 24 months 

Mar 2015 to 

Mar 2017 

5 

e-Call: Developing an Innovative 

Emergency Call System for the KSA to 

Reduce Response Time by Safety Units and 

Minimize Fatalities in Case of Traffic 

Collisions 

Saber Darmoul (PI), Hany Hassan 

(CI), Achraf Ammar (CI) and Ali 

Alrashidi (CI) 

NPST 1,856,000 2 years 
Approve, not 

yet started 

6 

SAFE-TRACS: Developing an artificial 

immune system to control roadway traffic 

signals and regulate traffic flow in case of 

emergencies 

Saber Darmoul (PI), Sabeur 

Elkosantini (CI), Hany Hassan 

(CI) and Ali Al-Ghamdi (CI) 

NPST 1,470,000 2 years 
Dec 2014 – 

Dec 2016 

7 
Modelling and Simulation of individual 

behavior case of cars drivers 

Sabeur Elkosantini (PI) and 

Mohamed Krid (Co-I) 
Research centre 24, 000 1 year 

Sept 2015 – 

Sept 2016 

8 

Design And Development of a Grip Force 

Training Device For The Rehabilitation of 

Neurologically Impaired Patients 

Woo-, Hyung Park, PhD, Ahmed 

M. El-Sherbeeny, PhD, Mohamed 

Bendjaballah, PhD 

College of Engineering – 

Multidisciplinary Senior 

Design Project 

16,000 10 months 
Sep 2015- 

July 2016 

9 
Traffic Sign Evaluation and Redesign of 

Typeface in Saudi Arabia 

Woo-Hyung Park, PhD, Ahmed 

M. El-Sherbeeny, PhD, 

College of Engineering – 

Multidisciplinary Senior 

Design Project 

15,000 12 months 
Jan 2016 - 

current 



 

 135  كلية الهندسة –هـ  36/37التقرير السنوي للعام الجامعي 
 

 املشاريع البحثية( 3ملحق )

Seongkwan Mark Lee, PhD (Civil 

Engineering) 

10 
Optimizing Hub Processing Resources in 

Telecommunication Networks 
MEHDI MRAD, ANIS GHARBI 

The research center of 

the college of 

engineering 

22000 10 months 2015/2016 

11 

Optimization tool to enhance the 

profitability  of pooled transportation 

systems in Saudi Arabia 

Mehdi Mrad and Mohamed 

AlKahtani &Lotfi Hidri 
NPST 1800000 24 months 2015/2016 

12 

The Responsive Supply Chain: The 

Influence of the Positioning of Decoupling 

Points. 

Alkahtani, M. 

College of Engineering 

Research Center, 

Deanship of Scientific 

Research, King Saud 

University 

25,000 9 months 
Nov 2015 -  

Aug 2016 

13 
Modeling of sustainable reverse supply 

chain in a remanufacturing environment. 
Alkahtani, M. 

Raed 4, Deanship of 

Scientific Research, King 

Saud University, (NFG-

DSR ref. NFG-15-03-09) 

70,000 21 months 
April 2015 - 

Dec 2016 
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 املشاريع البحثية( 3ملحق )

 م

 

 البترول والغاز الطبيعيقسم هندسة 

 الجهة الداعمة الباحـثــون  اسم املشروع
 امل زانية املقدرة

  الريال
 تاريخ ا ن هاء مدة املشروع

1 

The integration of GIS and remote sensing, 

hydrogeology, hydrochemistry and well 

logging to assess aquifer vulnerability to 

pollution in Hail - Qassim areas, KSA. 

Dr. Mohamed Elalfy (P.I.), Dr. 

Aref lashin (CO.I.) and Dr. 

Abdualaziz Al Bassam (CO.I.) 

King Abdul-Aziz City of 

Science and 

Technology 

1,820,000 24 months 2014-2016 

2 

Drilling Parameters Optimization using 

Drilling Specific Energy in Real Time. 

(NSTIP  12-OIL3033-04) 

د. محمد الشافعي )امللك فهد للبت ول 

واملعادن( ود. عبدالعزيز املاجد )امللك 

فهد للبت ول واملعادن( ود. محمد 

 خمي  ) احث مساعد(

King Abdul-Aziz City of 

Science and 

Technology 

1,301,000 24 months 2014-2016 

3 

Unconventional Hydrocarbon Resources: 

The potential contribution of “Shale  Gas” 

to petroleum system, Tabouk basin- 

Northwest of Saudi Arabia 

Dr. Khaled Abdel Fattah (P I), 

Abiodun Matthew Amao (CO- I), 

Abdurahman Al-Quraishi (CO- I) 

and  Abdulaziz Bin Laboun (CO-I) 

King Abdul-Aziz City of 

Science and 

Technology 

1,988,059 24 months 2016-2018 
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 (4ملحق )

 الـمؤلـفــة واملتـرجــمةالكـتـب 
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 م
 قسم الهندسة املدنية

 الكتب املؤلفة

1 
ALASHAIKH A, BILANI H,  ALSHEHRI S, Nine-parameter Curvilinear Transformation between 

Datums, Springer, Arabian Journal of Geosciences, 2015. 

2 

Lee Seongkwan Mark, Sangyeon Hong, Donghee Han and et al., “Introduction to the 

Transportation Systems in Saudi Arabia and Latin Countries.” Book chapter in Human, Society and 

Future Road (pp.489-518), Korea Expressway Corporation, Seoul, Korea, 2015. 

 

 قسم الهندسة الكهربائية 

 الكتب املؤلفة 

1 

)املصطلحات  401من الجزء رقم  2هـ( "كود البناءالسعودي"، القسم رقم  1436عبد هللا محمد الشعالن، )
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