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٢ 

 

 الهندسة �لية عمادة مع فيوليا شركة لقاء

 ،)م٢٠١٦ ف��اير ١٦( ألاو�� جمادى ٧ إلاثن�ن يوم الهندسة �لية) Veolia( فيوليا شركة من مندو�ون  زار

 بالقطاع وعالق��ا انجازا��ا ألهم ال�لية طرف من عرض اللقاء وتضمن. ووكال��ا ال�لية عميد ��م والتقى

 تدر�بية فرص اتاحة مثل الطرف�ن ب�ن املحتملة التعاون  ومجاالت آلليات نقاش إ�� باإلضافة الصنا��،

 شركة و�عمل.  ا�خر�ج�ن قدرات لتنمية وفرص الشركة، مسابقات �� الطالب ومشاركة ال�لية لطالب

 .وادار��ا والنفايات واملياه الطاقة مجاالت �� فيوليا

 

 

 قشور  من مصنعة جديدة أغشية تطو�رلجامعة ا� من علمي لفر�ق جديدتان اخ��اع براءتا

 الثقيلة السامة املعادن من الصناعية املياه لتنقية البحري  السلطعون 

 ا�حيو�ة اللدائن من مصنعة أغشية تطو�ر من سعود امللك جامعة �� الهندسة �لية من عل�ي فر�ق تمكن

 املكتب �� ا�جديد الاخ��اع وتوثيق العادمة الصناعية املياه من السامة الثقيلة املعادن إلزالة الرخيصة

 EP برقم لالخ��اع ألاور�ي واملكتب م٢٠١٦ مارس ٢٢ وتار�خ US 9,289,746 برقم لالخ��اعات ألامر��ي

 .م٢٠١٥ يونية ١٠ وتار�خ 2,792,688

 الشيتوسان مادة من املصنعة) النانو( الصغر متناهية ألياف من ا�جديدة ألاغشية تطو�ر تم وقد

 إزالة �� استخدامها ثم ومن باألم�ن وتطعيمها للبيئة الصديقة البحري  السلطعون  قشور  من املستخلصة

 ا�جوفية �املياه العامة املياه مصادر �� تصر�فها قبل العادمة الصناعية املائية املحاليل من الثقيلة املعادن

 .والبحار وألا��ار

 ،فقط% ٦ إ�� تصل الغشاء كتلة من فاقد بنسبة املائية املحاليل �� باإلستقرار�ة ا�جديدة ألاغشية وتتم��

 أغشية �� ألاخرى  ألاساسية امل��ات ومن. ألاخرى  النانو ألياف أغشية من املفقود الوزن من أقل �عت�� وهذا

 وأدا��ا العالية ومسامي��ا �حجمها بالنسبة الكب��ة السطحية ومساح��ا الصغ��ة أقطارها �� النانو ألياف

 .املرغو�ة السطحية ووظائفها املتفوق  املي�اني�ي
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٣ 

 

 �عد صلبة مخلفات ت�و���ا وعدم للبيئة تلو���ا وعدم الزمن مع ا�حيوي  بتحللها ا�جديدة ألاغشية تتم�� كما

 مما استخدامها �عد بيئية مش�لة وت�ون  تتحل ال وال�ي ألاخرى  اللدائنية باألغشية مقارنة استخدامها ان��اء

 �عز�ز �� ا�جديد الاخ��اع �ساهم كما. الصناعية الاقتصادية الت�لفة وز�ادة م��ا للتخلص ا�حاجة يتطلب

 الطبية الا��جة وهندسة املتعددة الوظائف ذات و�� ألاغشية ال��شيح �� النانو ألياف تقنيات تطبيق

 .ا�جراحية العمليات �� الدمو�ة ألاوعية وترقيع ا�جلد ع�� الدوائي التوصيل سرعة و�� ا�جروح وضمادات

 

 )القبقب أو بال�ابور�ا ويعرف( البحري  السلطعون 

 

 النانو ألياف أغشية

 حيدر ساجاد والدكتور  املصري  عطية بن وحيد ال��وفيسور  من امل�ون  العل�ي الفر�ق أن بالذكر ا�جدير

 �ا�� ا�حاج محمد والدكتور  ع�� أحمد الرقيب عبد فكري  واملهندس الصغ�� صا�ح بن يوسف والدكتور 

 لصا�ح م�جلة الاخ��اع�ن وكال سعود، امللك جامعة �� الكيميائية الهندسة قسم منسو�ي من جميعهم

 .سعود امللك �جامعة بال�امل ومملوكة العل�ي الفر�ق

   
 عبدالرقيب فكري  املهندس    حيدر ساجاد الدكتور        املصري  وحيد ال��وفيسور     

  

 

  الصغ�� يوسف الدكتور        �ا�� ا�حاج محمد الدكتور    
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٤ 

 

 قياسية مدة �� التخرج متطلبات إل��ا��ما طالب�ن تكر�م

 هـ١٤٣٧-١٤٣٦ ألاول  الدرا��ي الفصل خر��� من طالب�ن ا�حم��ي، خالد. د.أ الهندسة، �لية عميد كرم

 محمد بن ع��" هما وا�خر�جان. النظامية املدة من أقل ف��ة �� الب�الور�وس متطلبات إل��ا��ما تقديرا

 بن ا�س" و ألاو��، الشرف مرتبة مع امتياز تقدير ع�� وحصل الكهر�ائية الهندسة من" الدخيل عبدهللا

 وحضر. الثانية الشرف مرتبة مع امتياز تقدير ع�� وحصل املي�انيكية الهندسة من" القري�� مغرم ابراهيم

 آل احمد. د ألا�اديمية، للشؤون ال�لية ووكيل زاهد، وليد. د وا�جودة، للتطو�ر ال�لية وكيل التكر�م

 .اليوسف عادل. م بال�لية الطال�ي واملجلس الطالبية ألا�شطة ع�� واملشرف الشيخ،

 

 

 الهندسية الابت�ارات مركز مسابقة

 اسبوع�ن ف��ة خالل الهند��ي الابت�ار مسابقة" عـلــم" شركة مع بالشراكة الهندسية الابت�ارات مركز نظم

 الابت�ار روح تنمية ا�� املسابقة هذه و��دف هـ،١٤٣٧ رجب شهر و�داية ألاخرة جمادى شهر ��اية ��

 دخول  �� اف�ار ثمانية م��ا نجح فكرة ١٤ املطروحة الاف�ار عدد بلغ وقد. ا�جامعة طالب لدى والابداع

 واستمر املطروحة، الاف�ار وتنفيذ لتصميم املشارك�ن الطالب جميع من عمل فرق  و�ش�لت. املسابقة

 نماذج املتواصل العمل هذا عن ونتج اسبوع�ن، ملدة الاسبوع ��اية عطلة خالل ساعة ٥٠ ملدة العمل

 مع بالشراكة الهندسة �لية ان بالذكر وا�جدير. ا�جامعة ��ا تفخر منتجات لت�ون  املتا�عة �ستحق ابت�ار�ھ

 .والتسو�قية التقنية الطالب مهارات لرفع وذلك املسابقة هذه خالل الورش من عدد عقدت" علم"

 الذ�ي القفل فكرة ألاول  باملركز وفاز هـ،١٤٣٧ رجب ٩ السبت يوم الهند��ي الابت�ار مسابقة واختتمت

، أك�� املساكن تجعل وال�ي
ً
 .سعودي ر�ـال ألف عشون  مقدارها و�جائزه امنا
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٥ 

 

  
 

 ا�حاج عن وال�حية ال�خصية املعلومات جميع ع�� يحتوي  والذي ا�حاج سوار لفكرة �ان الثا�ي واملركز

 والذي" خاشع" الصالة لكر��ي �ان فقد الثالث املركز اما. ر�ـال ألف ١٥ ا�جائزة قيمة و�لغت يرتديھ الذي

 قيمة و�لغت الاخر�ن، للمصل�ن ازعاج او الصف عن ا�خروج بدون  والقيام الر�وع ع�� املص�� �ساعد

 .بابت�اره شارك من جميع و�شكر الفائز�ن للطالب تبارك الهندسة و�لية. ر�ـال آالف ١٠ ا�جائزة

  

  
 

   الهندسة �لية ب�الور�وس ل��امج ا�جودة ادارة نظام تقييم بدء

 ادارة نظام وتقييم ) بمراجعةQMS-KSU( سعود امللك بجامعة ا�جودة ادارة نظام مقي�ي من فر�ق بدأ

 و�ت�ون .  هـ١٤٣٧ رجب ١٠ ألاحد يوم من ابتداءً  الهندسة �لية �� السبعة الب�الور�وس ل��امج ا�جودة

  ١١ من» KSU-QMS ا�جودة إلدارة سعود امللك جامعة نظام«
ً
 ألا�اديمية، ال��امج فاعلية تقيس معيارا

 معينة من�جية وجود ضرورة ع�� النظام هذا و�ؤكد ال��امج، ومخرجات مدخالت جودة النظام هذا و�ضمن
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٦ 

 

 الذي إلانجاز مستوى  معرفة إ�� إضافة الوقت، مع ألاداء �� والتحسن املن�جية، هذه وتطبيق العمل، ��

 .ألاداء ومستو�ات باملرجعيات ومقارنتھ تحقق

 
 

 الهندسية الابت�ارات ملركز ز�ارة ��" موهبة"

 للموهبة وجالھ عبدالعز�ز امللك مؤسسة أمناء مجلس عام ام�ن – السب�ي خالد الدكتور  معا�� قام

 ابر�ل ١٨( ه١٤٣٧ رجب ١١ ألاثن�ن يوم ال�لية �� الهندسية الابت�ارات ملركز بز�ارة -) موهبة( وإلابداع

 ال�لية وعميد عس��ي  يوسف. د وا�جودة للتطو�ر ا�جامعة وكيل سعادة معاليھ استقبال �� و�ان). م٢٠١٦

   .ألاقسام رؤساء و�عض ال�لية ووكالء ا�حم��ي  خالد. د

 والبحث العليا للدراسات ال�لية وكيل( البداح عبد املحسن املركز د. ع�� املشرف قدم الز�ارة بداية و��

 مناقشة ذلك وت��. فيھ العمل وفلسفة املركز اهداف مو�حا الهندسية الابت�ارات مركز عن عرضا) العل�ي

 املركز ع�� بجولة الضيوف قام ذلك �عد".  موهبة" مع التعاون  وأوجھ ال�لية لطالب املركز يقدمھ ما اهمية

 .الطالب ��ا يقوم ال�ي واملشاريع املركز مرافق عن لشرح خاللها استعموا
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٧ 

 

  

 

  با�جامعة النشاط جوائز تحصد الهندسة

 الطالب شؤون عمادة أقامتھ الذي النشاط ختام حفل �� ا�جوائز من جملة ع�� الهندسة �لية حصلت

 الدرا��ي للعام سعود امللك جامعة �� الُعَمر عبد الرحمن بن بدران .د.أ ا�جامعة مدير معا�� رعاية تحت

 . م٢٠١٦ أبر�ل ١٨املوافق  هـ ١٤٣٧ رجب ١١ إلاثن�ن يوم �� هـ ١٤٣٧-١٤٣٦

 ع�� توزعت العام هذا �� فعالية ٢٠٠ من أك�� أقامت الهندسة �لية �� الطالبية ألا�شطة أن يذكر  

 املركز ع�� ��ا حصل فعالية ٦٠ من أك�� م��ا املدنية الهندسة نادي نصيب �ان املختلفة ومناشطها أندي��ا

 املركز حصد من لتمكنھ فعالية ٤٥ يقارب بما الكيميائية الهندسة نادي وتبعھ ا�جامعة مستوى  ع�� ألاول 

  ا�جامعة مستوى  ع�� الثا�ي
ً
 .أيضا

 الفصل هذا خالل أقيمت ال�ي الثقافية ا�جامعة فرسان بمسابقة ألاول  باملركز أيًضا ال�لية فازت كما

 فوزي الطالب هم طالب ثالثة ال�لية مثل.  للمسابقة ال��ائية التصفيات �� ألاول  باملركز فر�قها بفوز  وذلك

 .العتي�ي عا�� بن عبد هللا والطالب باهرمز، أبو�كر مهند والطالب املطح�ي، معروف

 ع�� املثا�� الطالب جائزة ع�� الكهر�ائية الهندسة طالب السيف ابراهيم بن سعود الطالب حصل أيًضا 

 .ا�جامعة مستوى 

 
 ا�حفل ضيوف
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٨ 

 

 
 ا�جامعة مستوى  ع�� الفائز�ن الكيميائية الهندسة ونادي املدنية الهندسة نادي تكر�م

 
 الثقافية ا�جامعة فرسان مسابقة �� ال�لية فر�ق تكر�م

 
 السيف سعود الطالب ا�جامعة مستوى  ع�� املثا�� الطالب تكر�م
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٩ 

 

 هـ١٤٣٦/١٤٣٧ للعام الهندسة ل�لية البح�ي التم�� يوم

 العل�ي والبحث العليا للدراسات ا�جامعة وكيل العامري  سالم بن أحمد الدكتور  ألاستاذ سعادة برعاية

  املوافق هـ١٢/٧/١٤٣٧ بتار�خ ال�لية �� السنوي  البح�ي التم�� يوم أقيم ووكال��ا، ال�لية عميد وحضور 

 الدراسات طالب مشاريع تضمن والذي ال�لية ��و �� املصاحب املعرض افتتاح تم حيث م،١٩/٤/٢٠١٦

 تم ثم ومن ا�جام��، العام لهذا الهندسية الابت�ارات مركز بمسابقة الفائزة املشاريع إ�� باإلضافة العليا

  آلاتية، الفئات حسب موزعة مادية، وجوائز تقدير �شهادات العل�ي البحث �� املتم��ين تكر�م
ً
 ان علما

  ٥١ بلغ العام لهذا املر�ح�ن عدد
ً
 :مر�حا

. د السلوم، عبد هللا بن يوسف. د الك��ل، عبد الرحمن بن مجيد. د( التدريس هيئة أعضاء من ستة •

 محمد. د الزهرا�ي، محمد سعيد. د ألاحمري، مشبب بن عبد الرحمن. د املسلم، حمود بن طارق 

 .)�ا�� حاج عمر كمال

 .)كر�د ع�� العر�ي محمد. د النعيم، محمد بن أحمد. د( ا�جدد التدريس هيئة أعضاء من اثنان •

 .)طاهر أبو مد حس�ن أنور  مد أحمد، نفيد( الدكتوراه – العليا الدراسات طالب من اثنان •

 هللا �عمت خان هللا وسيم عبده، عبداملنعم سيد ها�ي( املاجست�� - العليا الدراسات طالب من اثنان •

 .)خان

 سيد ها�ي ش��، أحمد حديد( املصاحب املعرض ملصقات - العليا الدراسات طالب من اثنان •

 .)عبده عبداملنعم

 م،٢٠١٥ لعام ISI مجالت �� العل�ي النشر حيث من بال�لية أقسام ثالثة ألفضل تقدير شهادة منح تم كما

 .املي�انيكية الهندسة قسم) ٣( الكهر�ائية، الهندسة قسم) ٢( الكيميائية، الهندسة قسم) ١: (و��
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   الهندسة �لية �� الهندسية الابت�ارات ومركز الشباب لرعاية العامة الرئاسة ب�ن �عاون 

 سعود امللك وجامعة الشباب لرعاية العامة الرئاسة ب�ن تفاهم مذكرة توقيع هـ١٧/٧/١٤٣٧ ألاحد يوم تم

 .الهندسة �لية �� الهندسية الابت�ارات مركز �� ممثلة

. أ ا�جامعة مدير ومعا�� الشباب لرعاية العام الرئيس مساعد بن هللا عبد ألام�� سمو املذكرة بتوقيع وقام

 لإلبداع تحف��ية برامج إليجاد وا�جامعة العامة الرئاسة ب�ن التعاون  لتعز�ز املذكرة و��دف. العمر بدران. د

 دورات تقديم �� ا�جامعة �ساهم أن و�مكن الشباب لدى املسئولية مستوى  لرفع للشباب والابت�ار

 �� والتعاون  التطبيقية، والهندسية العلمية املجاالت �� للشباب واملهاري  القي�ي املستوى  لرفع متخصصة

 ال�لية طالب ��ا يقوم تطو�ر�ة مشاريع الهندسية الابت�ارات مركز بتب�ي الرئاسة أعمال تطو�ر مجال

 �� الهندسية الابت�ارات مركز خالل من السعودي للشباب التطو�� العمل ودعم الهدف، هذا لتحقيق

 وإلاقليمية املحلية املسابقات مجال �� والتعاون  الرئاسة، مع بالتعاون  بال�لية الطالبية وألاندية ال�لية

 الدعم توف�� خالل من ف��ا السعودي الشباب مشار�ات و�عز�ز املسابقات هذه �شر ع�� والعمل والدولية

 سباقات: املثال سبيل ع�� �شمل وال�ي( املسابقات هذه رعاية ع�� والعمل لها والف�ي واملادي املعنوي 

 املدنية، وتطبيقا��ا الصغ��ة الطائرات سباقات ،)الرو�وت( آلا�� الرجل سباقات للبيئة، الصديقة السيارات

 الابت�اري  الطا�ع ذات الدولية املسابقات �� للمنافسة املركز فرق  ف��ا �شارك أخرى  مسابقات أي أو

 )والهند��ي

 خالد. د. أ ال�لية عميد وسعادة السلمان هللا عبد. د.أ ا�جامعة وكيل سعادة الاتفاقية توقيع حضر وقد 

 العل�ي والبحث العليا للدراسات ال�لية ووكيل زاهد وليد. د وا�جودة للتطو�ر ال�لية وكيل وسعادة ا�حم��ي 

 .البداح املحسن عبد الدكتور  الهندسية الابت�ارات مركز ع�� واملشرف

 
 

   الداخ�� الابتعاث لطالب السعودية سيستمز إي �ي ايھ شركة محاضرات

 الابتعاث برنامج �� املنتظم�ن الهندسة �لية لطالب محاضرت�ن السعودية سيستمز إي �ي ايھ شركة اقامت

 طالب من عدد لرعاية سنوات ٤ حوا�� منذ والشركة ال�لية ب�ن التعاو�ي ال��نامج ضمن للشركة الداخ��

 ):م٢٠١٦ مايو( هـ١٤٣٧ شعبان شهر خالل وذلك أ�اديميا، املتم��ين ال�لية
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 الشركة، مب�ى �� ألاعمال تطو�ر رئيس وقدمها بالعمل، الفوز ) Business winning( عن ألاو�� املحاضرة

 العقود، تنفيذ ومراحل العمل، نجاح �� الاطراف جميع ومشاركة ،Business winning �عر�ف: وتضمنت

 والقت. للمشاريع ا�حياة) أو التنفيذ دورة (إدارة وماهية املخاطر، من وا�حد بالعقود الفوز  وكيفية

 .عاتالتوق فاق الطالب من وتفاعال كب��ا اهتماما املحاضرة

 
 

. الشـــركة بمقـــر املنتجـــات ســـالمة وقـــدمها رئـــيس املنتجـــات، ســـالمة) Product Safety( عـــن الثانيـــة املحاضـــرة

  املحاضـــرة وتضـــمنت
ً
 أخطـــر بيـــان مـــع" سيســـتمز إي أيـــھ �ـــي" وخ�ـــ�ات شـــركة تجـــارب حـــول  املحـــاور  مـــن عـــددا

 ال�ـــي املهمـــة والتجـــارب ا�خ�ــ�ات مشـــاركة إ�ـــ� باإلضــافة تجن��ـــا ووســـائل الســـالمة ع�ــ� املـــؤثرة البشـــر�ة ألاخطــاء

 املحاضـــــرة، أثنــــاء واقعيـــــة أمثلــــة عــــدة بطـــــرح املحاضــــر وقــــام الشـــــركة. خ�ــــ�اء مــــن ا�حـــــوادث محققــــو اكتســــ��ا

 جوانـب �ـ� البشـر�ة ألاخطـاء بتـأث�� التوعيـة أيضـا املحاضرة وشملت. وترسيخها املعلومات ايصال �� ساعدت

 .تأث��ها ومن م��ا ل�حد املتبعة والوسائل إلاجراءات حول  ونبذة ألاخرى، ا�حياة
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   هـ١٤٣٧-١٤٣٦ ا�جام�� للعام الـكـلـيـــة لـمنسـو�ي الـسـنـوي  اللـقـاء

 اللـقـاء وتـضمـن  هـ،١٤٣٧ شعبان ٦ ا�جمعة يـوم ظهـر صـالة �ـعـد لـمنسـو�ـيـها الـسنـوي  اللــقـاء الـ�لـية أقـامــت

 خالد.د.أ( املتقـاعـدين الزمالء وتـكر�ـم ا�حمـ��ي، ابـراهـيم الـدكـتـور  ألاسـتاذ ال�لـية عــمـيد مـن تـرحـيـبـية كـلمـة

 بن عبدهللا. د  كهر�ائية، هندسة - ا�حقيل صا�ح بن حمد. د  كهر�ائية، هندسة - الدويش إبراهيم بن

 محمد بن عبدالرحيم. د و الغانم، مقبل بن عبدا�حكيم .د  املي�انيكية، الهندسة قسم من النحيط عثمان

 عبدالرحمن و املدنية، الهندسة ورش من كع�ي شو�� ع�� بن أحمد و  املدنية، الهندسة قسم من عرفة

 ناصر بن مساعد. د.أ و)  إلادارة، مدير ا�جماز فهد بن دبيان. أ و الت�جيل، وحدة من الهويش سليمان بن

  عملھ ف��ة الن��اء العواد
ً
 آل عبدالرحمن بن محمد. د و ، الطبي�� والغاز الب��ول هندسة لقسم رئيسا

  عملھ ف��ة الن��اء الشيخ
ً
 محمد زه��. د( عقودهم ف��ة املن��ية الزمالء وتكر�م  العليا، للدراسات وكيال

 قيس بن ع�� .د و الكهر�ائية، الهندسة قسم من محمد جعفر محمد. وم عبا��ي، �جاع. د.أ و حجاز،

 الهندسة قسم من القط الستارعبد . م و الوكيل، م. عبد هللا و املي�انيكية، الهندسة قسم من الوتري 

 . الستقالتھ – املدنية الهندسة من الصائغ محمد وليد. د تكر�م تم كما). املدنية

 كدا��ي نصر أحمد. م و الطالبية، ألا�شطة ع�� العام املشرف اليوسف ع�� بن عادل. م تكر�م تم كما

 .والر�اضية الطالبية ألا�شطة وتفعيل تنظيم �� جهودهما ع�� الر�ا��ي النشاط ع�� املشرف
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 الثالث الهندسة �لية خـــر�ــجـي مــلـتــقـى

 للتطو�ر الهندسة �لية و�الة نظمت العمر، بدران الدكتور  ألاستاذ سعود امللك جامعة مدير معا�� برعاية

 ��و �� م٢٠١٦ مايو ١٨ املوافق ١٤٣٧ شعبان ١١ الار�عاء يوم مساء ،"الثالث ا�خر�ج�ن ملتقى" وا�جودة



 هـ١٤٣٨ محرم –الثامن العدد  - هــنـــدســــــــةنـــشـــرة مــجـــتـمـع �لـيــــة الـ                                                                          

 

 
١٤ 

 

 وقد. خر�ج��ا مع والتواصل الـعالقة لتعز�ز ال�لية ��ا تقوم ال�ي ا�جهود ضمن وذلك الرئيس، ا�جامعة

 و�حضور  الرويس، عبد العز�ز الدكتور  ألاستاذ املعلومات وتقنية الاتصاالت هيئة رئيس معا�� امللتقى شرف

عبد  الدكتور  وألا�اديمية التعليمية للشؤون ا�جامعة وكيل إ�� اضافة ال�لية، خر��� من ١٥٠ حوا��

  ألاقسام ورؤساء ال�لية ووكالء ا�حم��ي  خالد الدكتور  ألاستاذ ال�لية وعميد العثمان العز�ز
ً
 من وعددا

 .ال�لية ادارة ومنسو�ي التدريس هيئة اعضاء

 تفضل ومن املدير، معا�� عن نيابة العثمان عبد العز�ز للدكتور  و�لمة ال�لية عميد من ب��حيب امللتقى بدأ

 م�انة عن ورؤ�تھ والعلمية العملية تجر�تھ عن ف��ا تحدث �لمة بإلقاء الرويس عبد العز�ز الدكتور 

 ال�لية وكيل زاهـد وليد الدكتور  تحدث ذلك و�عد. للمجتمع خدمات من تقدمھ وما الهندسة �لية وام�انات

 مجلس ا�شاء فكرة وطرح ال�لية خر��� من املتوقع والدعم ا�خر�ج�ن ملتقى اهداف عن وا�جودة للتطو�ر

تح ثم ومن سنو�ا، امللتقى بتنظيم ليقوم ل�خر�ج�ن
ُ
 وتناول . ساعة ملدة ل�حضور  وا�حوار املداخالت مجال ف

 .العشاء طعام ذلك �عد ا�جميع
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 هـ١٤٣٦/١٤٣٧ الثا�ي الـدراسـي للـفـصل املتـم��ة الـتـخـرج مشـاريع تــكر�ـم

 ب�لية وا�جودة للتطو�ر ال�لية و�الة نظمت ا�جودة ووحدة وا�خر�ج�ن التوظيف وحدة من �ل مع بالتنسيق

 للـفـصل الـمتـميـزة الـتخـرج ملشاريـع تـكـر�ـميا وحـفـال معـرضا هـ١٤٣٧ شعبان ١٧ الثالثاء يوم الهندسة

) BAE Systems" (السـعـوديـة سيستمز إيھ-أي-�ي" شركة من �ل من بدعم هـ١٤٣٦/١٤٣٧ الثا�ي الـدراسـي

 ،)الـشــيخ آل محمد بن عــبــداللـطـيـف الدكتور ( ألاعمال وتطو�ر لالس��اتيجية الشركة رئيس نائب يمثلها

 ).ا�حـميـزي  ابـراهــيم بن خـالد الـدكـتور  ألاستـاذ( الهنـدسة �ليــة عــمـيد �� ممثلة الهندسة و�لية

 تخرج مشاريع طالب من ١٧ إ�� الشركـة من مـقـدمـة تكر�م وشهادات مالية جــوائـز تـوزيع ا�حــفـل خالل وتـم

 املي�انيكية الهندسة قسم و��ن التطبيقية، الطبية العلوم و�لية الصناعية الهندسة قسم ب�ن مش��كة

 مالية جــوائـز إ�� باإلضافة والتخطيط، العمارة و�لية املدنية الهندسة قسم و��ن ألاسنان، طب و�لية

 والكهر�ائية، املدنية، الهندسة قسم من ل�ل املتــميـزة التخرج مشـاريـع طـالب من ٢٤ إ�� تكر�م وشهادات

 إ�� باإلضافة املشاريـع هـذه عـ�� املشرفــ�ن الاسـاتـذة تـكر�ـم تـم كما. والصناعية والكيميائية، واملي�انيكية،

  .ا�جماعية بالصور  ا�حفل وأختتم. الهند��ي التصميم مقرر  طالب من ١٠ تكر�م

 

   الكور�ة السريعة الطرق  شركة ابحاث ومعهد الهندسة �لية ب�ن تفاهم مذكرة

 �لية وقعت والطرق  النقل مجال �� العل�ي والبح�ي الوطنية القدرات تطو�ر �� الهندسة �لية س�� ضمن

 Korea Expressway Corporation( ال�ور�ة السريعة الطرق  شركة ابحاث معهد مع تفاهم مذكرة الهندسة

Research Institute(، ا�جنو�ية �ور�ا عاصمة �� وذلك )٢٦ املوافق هـ١٤٣٧ شعبان ١٩ ��) سيول  مدينة 

 ألابحاث معهد ومدير ا�حم��ي  ابراهيم بن خالد الدكتور  ألاستاذ ال�لية عميد املذكرة ووقع. م٢٠١٦ مايو

 . هن ميونق �� السيد

 الطرق  مجال �� البح�ي التكنولوجية والتعاون  واملعلومات البشر�ة املوارد تبادل �عز�ز إ�� املذكرة و��دف

 .والنقل
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  الغـازات من الك��يت عـنصر المتصاص مركـب ابتـ�ار �� اخـــتــــــراع بــراءة

 الهنـدسـة �لية �� لبـاحــثـيـن

 الهندسة بقسم املشارك البيـئة هـندسة استـاذ – زاهـــد محمـد بن ولــيـد الدكتور  من م�ون  بح�ي فر�ق تمكن

 عبدا�حليم محـمد والدكتور  الكيميائية، الهنـدسة استاذ – اباسعـيد أحـمد الدكتور  وألاستاذ ، املدنية

 بـراءة مكتـب �� اخـتـراع بـراءة �شر من املدنية، الهندسة بقسم املساعد البيئة هندسة استاذ – عثمان

 كفاءة ذو مركب البت�ار وذلك ،)US 9,393,547 B2 – July 9, 2016( ألامر�كـية املتحدة بالواليات الاخ��اع

 أكسيد وثا�ي الهيـدروجـ�ن ك��يتـيد مثل عليھ، املحتو�ة الغـازات من  الك��يت عنصر المتصاص عالية

 محـطات �� الكـر��ة الـروائح عـ�� السيطـرة مثـل التــطبيقــات من الـعــديــد �� استخـدامھ وامكـانـية الك��يت،

 تنقية مثل الصناعية التطبيقات لبعض باإلضافة املجاري، �خ ومحطـات الص�� الصرف ميـاه معا�جـة

 .السـام الهيدروجـيـن كـ��يتيد غـاز من والصنا�� ا�حيوي  الغاز

 زاهــد ولـيـد الدكتور  بإشراف عثمان عبد ا�حليم ملحمد الدكتوراه رسالة بحث نتيجة إلانجاز هذا و�أ�ي

 مزدوجة الهيدروكسيدات مواد ضبط: عنوان تحت. اباسـعـيـد احـمـد الدكتور  ألاستاذ املشرف ومساعـد

 ورقة �شر من املا��ي العام خالل الثالثة الباحثون  تمكن كما. الهيدروج�ن ك��يتيد غاز إلزالة الطبقات

 ).٤٫٣٣=تأث�� معامل( Journal of Hazardous Materials: العلمية املجلة �� الرسالة نتائج من علمية

   
الحلیم عثمان د. محمد عبد دـزاھد. ولید بن محمد    أ. د. أحمد أبا سعید الحاج 
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 دو�� مؤتمر �� الكهر�ائية الهندسة من لطالب�ن علمية أوراق

 بورقت�ن) العمر عمر وعبد هللا السيف ابراهيم سعود( الكهر�ائية الهندسة قسم من طالبان شارك

 .بكندا مون��يال مدينة �� املقام ANTEM مؤتمر علميت�ن ��

  
 العمر عبد هللا الطالب السيف سعود الطالب

) م٢٠١٦( العام هذا من يوليو ١٣-١٠ الف��ة �� عشرة السا�عة دورتھ أقيمت الذي املؤتمر يختص

 الكهر�اء مهند��ي جمعية املؤتمر هذا و�ر��. الهوائيات وتقنية للكهرومغناطيسية تطبيقية بمواضيع

 ا�جيل( القادم ل�جيل الهوائيات تصميم مجال �� بورقت�ن الطالبان شارك ولقد. )IEEE( وإلالك��ونيات

 الهندسة قسم من الشبي�� صا�ح الدكتور  ألاستاذ بإشراف الالسلكية الاتصاالت أنظمة من) ا�خامس

 . والتقنية للعلوم عبد العز�ز امللك مدينة �� الباحث أشرف أحمد محمد الدكتور  إ�� باإلضافة الكهر�ائية

 �عنوان: �انت ألاو�� الورقة

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

Communication Systems ." 

 :�عنوان ألاخرى  الورقة �انت بينما

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

Wireless Communication Systems" 
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   هـ١٤٣٧ فطرال عيد معايدة حفل

 عميد بحضور  هـ٦/١٠/١٤٣٧ الاثن�ن يوم ه١٤٣٧ للعام الفطر عيد معايدة حفل الهندسة �لية اقامت

 .ووكال��ا ال�لية

  

 
 

   الاثرائي موهبة برنامج �ستضيف الهندسة �لية

 �لية مع بالتعاون  الاثرائي موهبة برنامج م٢٠١٦ أغسطس ١٤ املوافق هـ١٤٣٧القعدة  ذو ١١ ألاحد يوم بدأ

 التصميم �� وحدت�ن اثرائية؛ وحدات ٧ ع�� السنة هذه برنامج يحتوي . التوا�� ع�� الثانية للسنة الهندسة

 عدد و�لغ. املتقدمة والف��ياء والكهر�ائية املي�انيكية الهندسة �� واحدة التشف�� ووحدة �� و الهند��ي

 تدريس هيئة أعضاء ٥ ال��نامج ��ذا و�قوم والثانو�ة، املتوسطة املرحلة من طالب ١٤٠ املشارك�ن الطالب

 مدة ا�جامعة رحاب �� الطالب وسيم��ي. ا�حاسب علوم �لية من تدريس هيئة وعضوي  الهندسة �لية من

. والنقاش واملشاركة والتطبيقي التفاع�� التعلم ع�� قائمة مكثفة علمية برامج خاللها يتلقون  أسابيع ثالثة

 .امليدانية الز�ارات وكذلك والر�اضية والثقافية الاجتماعية الفعاليات من العديد ال��نامج يتضمن كما
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   عشر ا�خامسة العلمي لإلبداع املرا�� بجائزة يفوزان الكهر�ائية الهندسة من ستاذانأ

 لألطوال جديد ضوء ممتص" �عنوان املقدم الاخ��اع ا�� العل�ي لإلبداع عشر ا�خامسة ا�جائزة منحت

 من املشارك�ن ألاستاذين من واملقدم ،"بالزمون  النانو بنية باستخدام ا�حمراء ألاشعة من الكب��ة املوجية

 هذا و�مثل. عبد العز�ز رامي والدكتور محمد محمد الدين صالح ا��اب الدكتور  الكهر�ائية، الهندسة قسم

 �عزز  وال�ي الذهب من املصنوع الشطرنج رقعة هي�ل باستخدام جديدة بالزمون  نانو بنية الاخ��اع

 من العديد �� م�ستخد نأ و�مكن ا�حمراء، تحت ألاشعة من الطو�لة البصر�ة املوجات امتصاص

 .امليكرو�ولومي�� أو الضوئية ال�اشفات ع�� املعتمدة التطبيقات

  
  

  الكهر�ائية الهندسة قسم من واستشار�ة فنية دراسات

قام �ل من الدكتور عبد هللا بن محمد الشعالن والدكتور عبد ا�حميد بن عبد الوهاب العوه��  •

الكهر�ائية بال�لية بإنجاز دراسة تقدمت ��ا شركة البابط�ن للطاقة والاتصاالت من قسم الهندسة 

بخصوص إجراء اختبارات ع�� أعمدة خاصة بنقل خطوط الكهر�اء ل�جهد املتوسط حسب 

شروط ومواصفات الشركة السعودية للكهر�اء وذلك من أجل تقديم نتائجها لتأهيل شركة 

 هر�اء.البابط�ن إ�� الشركة السعودية للك

قام الدكتور عبد هللا بن محمد الشعالن من قسم الهندسة الكهر�ائية بالتعاون مع املهندس خالد  •

بن عبد العز�ز العرفج من قسم الدراسات وإلاحصاء بالشركة السعودية للكهر�اء بإجراء دراسة 

ء ال�ي ع�� أحد مصا�ع الكرتون والورق بمدينة الر�اض بخصوص تحري أسباب انقطاعات الكهر�ا

�عا�ي م��ا املصنع و�تكبد من جرا��ا خسائر فادحة تصل إ�� قرابة الثالثة مالي�ن ر�ال سنو�ا، 

ولقد تمخضت الدراسة عن عالج لهذه املش�لة مما ساعد �� تقليص تلك ا�خسائر وحسن من 

 مستوى ا�خدمات الكهر�ائية املقدمة للمصنع.

والدكتور عصام بن عبد العز�ز العمار من قسم  قام �ل من الدكتور عبد هللا بن محمد الشعالن •

الهندسة الكهر�ائية بال�لية بإجراء دراسة استبيانية لقياس مدى درجة و�� وسلوكيات ترشيد 

استخدام الطاقة الكهر�ائية الكهر�اء بجامعة امللك سعود، وقد أظهرت النتائج ال�ي تم ا�حصول 

رفقي التكييف وإلانارة. وقد خلصت الدراسة إ�� عل��ا أن هناك هدر ال �س��ان بھ و�خاصة �� م

 تقديم توصيات تحد من ذلك الهدر وتوفر من ت�اليفھ.
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  »نيتورركس جونيب��« من مقدم إلك��و�ي مقرر  يدرسون  الكهر�ائية الهندسة طالب

 املا��ي العام الهندسة �لية وقع��ا ال�ي الاتفاقية من الكهر�ائية الهندسة قسم طالب من عدد استفاد

 متطلبات من أصبح حيث ،»نيتورركس جونيب��«  شركة مع ألا�ادي�ي التحالف ل��نامج ا�جامعة النضمام

 أساسيات �� الشركة من مقدم قص�� إلك��و�ي مقرر  واجتياز دراسة بالقسم الاتصاالت شب�ات مقرر 

 ٥: القص�� إلالك��و�ي املقرر  مدة بأن السدحان باسل الدكتور  املقرر  أستاذ أو�ح وقد. الاتصاالت شب�ات

 من قسم �ل �عقب كما بالقسم، تدريسھ يتم الذي املقرر  محتوى  مع كب�� �ش�ل و�تقاطع ساعات،

 دراسة إلكمال ال��ائي التحدي يجتاز أن الطالب ع�� املقرر  ��اية و�� الطالب، فهم الختبار أسئلة املحتوى 

 .املقرر 

 ال�ي املعلومات وتثبيت مراجعة �� »جونيب��« من املقدم إلالك��و�ي املقرر  بفائدة القسم طالب أشاد وقد

 فهم �� ساهمت وال�ي املتحركة املرئية العروض من الكب�� بالقدر أشادوا كما الدراسية، القاعة �� درسوها

 .وميسر سهل �ش�ل الاتصاالت لشب�ات العل�ي املحتوى 

 

 املدنية باململكة العر�ية السعوديةجائزة املهندس طارق القص�ي للتم�� �� الهندسة 

 هـ١٤٣٦-٣٥للعام  

تحت رعاية سعادة ألاستاذ الدكتور عبدهللا السلمان وكيل 

و�حضور سعادة الدكتور عبدالعز�ز العثمان وكيل   ا�جامعة

ا�جامعة للشؤون التعليمية وألا�اديمية وسعادة الدكتور عبدهللا 

دكتور عبداملحسن الصق�� وكيل ا�جامعة للمشاريع وسعادة ال

البداح وكيل �لية الهندسة للدراسات العليا والبحث العل�ي 

وسعادة الدكتور عبدا�حفيظ الشيناوي رئيس قسم الهندسة 

املدنية وسعادة املهندس طارق القص�ي، أقيم يوم الثالثاء 

� �� الهندسة "جائزة املهندس طارق القص�ي للتم� حفل �سليم با�جامعةزة اهـ �� قاعة الدرو ٢٣/٤/١٤٣٧
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املدنية باململكة العر�ية السعودية"، و�� جائزة تقدير�ة، تمنح 

للبحث العل�ي التطبيقي املتم�� �� مجال الهندسة املدنية ب�افة 

 .فروعها ع�� مستوى اململكة، وقيمة ا�جائزة خمسون ألف ر�ال

�عز�ز العالقة ب�ن ا�جامعات السعودية  ��دف ا�جائزة إ�� 

الصنا�� وإلاسهام �� تطو�ر ألابحاث العلمية التطبيقية والقطاع 

 �� مجاالت الهندسة املدنية �� اململكة.

 ٨٧ هـ :١٤٣٦-١٤٣٥بلغ عدد البحوث املر�حة للعام الدرا��ي 

 �� مختلف تخصصات الهندسة املدنية. و�نتيجة التحكيم 
ً
بحثا

حصل بحثان ع�� نفس التقدير وتقرر منح ا�جائزة مناصفة لهما 

 ذا العام، وهما:ه

 البحث الفائز ألاول �� هندسة إلا�شاءات �عنوان:

) والشب�ات املعدنية CFRP"تقو�ة ا�خرسانة املس�حة بإستخدام أ��جة املواد البوليمر�ة املركبة الكر�ونية (

 لتحس�ن مقاوم��ا للصدمات" للباحث ألاستاذ الدكتور طارق املسلم وفر�قھ.

 ندسة البيئية �عنوان:البحث الفائز الثا�ي �� اله

"أداء مفاعالت الطبقات ا�حيو�ة الهوائية املغمورة باملياه واملعبأة ب�خور بر�انية محلية �� إزالة الكر�ون 

 .والدكتور صابر الشاف��الدكتور وليد زاهد  �نوالن��وج�ن من مياه الصرف الص��" للباحث

 �جائزة املهندس طارق القص�ي.و�� ختام ا�حفل تم تكر�م الفائز�ن وكذلك تكر�م را�� ا

 

 

 

 

 

 

  املستدامة الطاقة تقنيات مركز أخبار

 م٢٠١٦ مارس ٢٨ ، "وطن ملستقبل ملك طموح" مسابقة �� املشاركة •

 ك��ى  أهمية تكتسب وال�ي وطن ملستقبل ملك طموح مسابقة �� املستدامة الطاقة تقنيات مركز شارك

 الانتاج وز�ادة الاستثمار �عز�ز ا�� الهادف اململكة �� الوط�ي التحول  ل��نامج الاعداد مع ا�عقادها ل��امن

 .النفط ع�� الاعتماد وعدم الدخل مصادر تنويع ع�� القائم ا�خاص القطاع دور  وتفعيل
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 تقام وال�ي وطنية كمبادرة وطن ملستقبل ملك طموح مسابقة أطلقت وقد

 ناجحة نماذج استعراض ��دف السعودية ا�جامعات مستوى  ع�� مرة ألول 

 أهمية ع�� الضوء و�سليط والتصنيع الابت�ار �� الوطن بنات إبداعات من

 التنمية �جلة دفع �� بارزا دورا لها لي�ون  الوطنية النسائية ال�وادر تحف��

 وإيجاد اململكة تنت�جها ال�ي ا�حديثة التوجهات ظل �� املعر�� لالقتصاد

 الفرص توسيع يكفل بما واملستثمر�ن واملبتكرة ا�جامعة ب�ن وصل حلقة

 .والابت�ار والتكنولوجيا العلوم �� الوط�ي إلانتاج ومضاعفة الاستثمار�ة

 ركزاملب املستدامة الطاقة محاضرات من ا�خامسة السلسلة عقد •

 أبر�ل من ٥ �� املستدامة الطاقة تقنيات عن القص��ة املحاضرات من ا�خامسة السلسة املركز نظم

  املحاضرات هذه املركز �عقد حيث م،٢٠١٦
ً
 كب�� عدد شارك وقد. م٢٠١٢ عام منذ دوري و�ش�ل سنو�ا

 شهادة بمنح املركز وقام. املحاضرات من السلسلة هذه �� التدريس هيئة وأعضاء والطالب الباحث�ن من

 .للمشارك�ن حضور 

 الاقتصادي الر�اض منتدى �� �شارك مدير املركز •

 مندى �� املستدامة الطاقة تقنيات مركز مدير سعود آل ثنيان بن سعود بن ممدوح الدكتور  ألام�� شارك

 ا�حرارة درجة ارتفاع أن ع�� أكد حيثم، ٢٠١٦مارس  ٨املنعقد ��  السا�عة دورتھ �� الاقتصادي الر�اض

 يصنع ما �ل ليس أنھ إ�� مش��ا ا�خاليا، تلك إنتاج �� املستخدمة املواد حسب الشمسية ا�خاليا �� يؤثر

 وال�ي للمنتدى الثانية ا�جلسة خالل ذلك جاء .اململكة لبيئة مناسبا ي�ون  ا�خارجي�ن املصنع�ن قبل من

 برئاسة" املستقبل وآفاق التحديات السعودية �� واملستدامة البديلة الطاقة اقتصاديات" �عنوان �انت

 دورتھ أعمال ضمن والتقنية، للعلوم العز�ز عبد امللك مدينة رئيس سعود آل سعود بن تر�ي الدكتور  ألام��

 .العز�ز عبد بن سلمان امللك الشر�ف�ن ا�حرم�ن خادم رعاية تحت �عقد ال�ي السا�عة

 إلاسبانية أبونجوا وشركة املستدامة الطاقة تقنيات مركز ب�ن �عاون  اتفاقية •

 لدراسة وذلك بإسبانيا العاملية أبونجوا وشركة املستدامة الطاقة تقنيات مركز ب�ن اتفاقية توقيع تم

 �افة بتحمل الشركة قامت وقد. الشمسية ا�خاليا كفاءة ع�� وأثارها الر�اض منطقة �� البيئية الظروف

 تؤول وسوف ا�خاصة نفق��ا ع�� ومستلزما��ا الشمسية ا�خاليا ببناء قامت حيث والدراسة إلا�شاء ت�اليف

 .باملشروع والعمل الدراسة �� البدء تم وقد. الدراسة ان��اء �عد سعود امللك جامعة ا�� ألاجهزة هذه ملكية

  السو�دية بوراس وجامعة املستدامة الطاقة تقنيات مركز ب�ن �عاون  اتفاقية •

  املستدامة الطاقة مجاالت �� ألا�اديمية وال��امج العل�ي البحث تطو�ر إ�� الطرف�ن ب�ن التعاون  ��دف
ً
 عامة

 �شر كيفية �� خ��ة ذات معارف بناء وكذلك عال�ي مستوى  ذات وجعلها خاصة ا�حيو�ة الطاقة مجال و��

 وسوف. الطرف�ن من �ل الرسالة هذه تحقيق مهمة يتو��. املستدامة الطاقة تقنيات مع وظيفية تطبيقات

 الطاقة من والتدفئة والت��يد الكهر�ائية الطاقة توليد مجاالت ع�� وألا�ادي�ي البح�ي التعاون  �شمل

 والزراعية ا�حيو�ة والنفايات وا�حمأة الص�� الصرف مياه مثل ا�حيو�ة والكتلة الر�اح وطاقة الشمسية

 مشاريع إ�شاء التعاون  هذا خالل وسيتم. التمور  مخلفات من ا�حيوي  الوقود إنتاج و�� البلدية، واملخلفات
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-WASTE( طاقة إ�� النفايات حو�لت وأنظمة املوارد تدو�ر �� املحلية املشا�ل حل إ�� ��دف جديدة بحثية

TO-ENERY.( 

 الهيك�� التق�ي للتقدم الكور�ة والو�الة املستدامة الطاقة تقنيات مركز ب�ن �عاون  اتفاقي�ي توقيع •

 مواطن وتحديد ألاداء لتطو�ر وذلك الهيك�� التق�ي للتقدم ال�ور�ة الو�الة مع �عاون  اتفاقي�ي توقيع تم

 بت�لفة سنوات أر�عة الدراسة لهذه املقررة والف��ة الشمسية ا�خاليا بنظم ا�خاصة الطاقة كفاءة �� ا�خلل

 مالي�ن أر�عة بت�لفة �خم مشروع ا�� باإلضافة هذا. ال�وري ا�جانب من ممولة سعودي ر�ال ألف ٤٠٠

 الشرق  ملنطقة الكهر�ائي للر�ط ذ�ي نظام لتطو�ر وذلك سنوات ثالث ف��ة لخال ر�ال ألف وسبعمائة

 منطقة �� لالستخدام وذلك ا�جنو�ية ب�ور�ا تطو�رها تم حديثة تقنيات ونقل لتوط�ن وذلك ألاوسط

 املختلفة الذروة أوقات �� الطاقة �� الطلب ز�ادة عن الناتجة الكهر�ائية الفجوة لسد وذلك ألاوسط الشرق 

 .املنطقة هذه لبلدان

 الك��يك شنايدر وشركة املستدامة الطاقة تقنيات مركز ب�ن التق�ي التعاون  �عز�ز •

  

 املستدامة الطاقة تقنيات مركز استقبل

 حيث الك��يك شنايدر شركة ممث�� من مجموعة

 ب�ن املحتمل الف�ي التعاون  أوجھ مناقشة تمت

 كما. املتجددة الطاقة مجال �� والشركة املركز

 واملتخصص�ن الباحث�ن من مجموعة ألقى

  باملركز
ً
 شركة ممث�� اهتمام ع�� حازت وال�ي باملركز ا�جار�ة البحثية املشاريع أهم عن تقديمية عروضا

 . متقدم مستوى  ع�� املشاريع تلك �� للمشاركة استعدادهم أبدوا كما الك��يك شنايدر

  ألاور�ية الطاقة وأ�اديمية املستدامة الطاقة تقنيات مركز ب�ن �عاون  اتفاقية عقد •

 ال��وفس�� برئاسة هولندا بدولة ألاور�ية الطاقة أ�اديمية من املستوى  رفيع وفد زار م٢٠١٦ يناير ١٩�� 

 ألا�اديمية اهتمام عن أعرب حيث ألا�ادي�ي املدير فايج اندر�ا

 الفنية ا�جوانب جميع �� املركز مع التعاون  ع�� وحرصها

 داخل املستدامة الطاقة تقنيات بتطو�ر املتعلقة وألا�اديمية

 التفاصيل جميع ع�� الاتفاق تم وقد. السعودية العر�ية اململكة

 مذكرة �� ووضعها وألا�اديمية املركز ب�ن للتعاون  املحتملة

  عل��ا التوقيع يتم سوف تفاهم
ً
 .قر�با

 الطاقة ومركز النانو ملعهد مش��كة عمل ورشة أول  •

 املستدامة

 هللا عبد امللك ومعهد املستدامة الطاقة تقنيات مركز عقد

 املش��كة العمل ورشة ، م٢٠١٦ يناير ١٢ ��  النانو  لتقنية

 املش��ك التعاون  أوجھ بحث إطار �� الورشة هذه وتأ�ي. ألاو��
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 ع�� والتعرف واملياه، الطاقة مجاالت �� البحثية املستجدات ومناقشة النوعية، املشروعات من العديد ��

 ب�ن املش��ك التعاون  سبل بحث إ�� إضافة النانو، ومعهد الطاقة مركز لها توصل ال�ي ألابحاث نتائج أحدث

 طبيعة ذات بينية بحثية مشروعات واستحداث العالقة، ذات العلمية املوضوعات �� واملعهد املركز

 فرق  لت�و�ن الاتفاق أوجھ و�حث واملعهد، املركز من ل�ل العمل مجاالت استعراض الورشة تناولت. ت�املية

  تتطلب ال�ي املجاالت �� مش��كة عمل
ً
  �عاونا

ً
، بحثيا

ً
 املعهد وعميد املركز مدير من �ل قدم حيث وعلميا

 التعاون  مجاالت تفعيل أبرزها من قرارات عدة إ�� الورشة وتوصلت. الشأن هذا �� وافية علمية عروًضا

 نتائج ترجمة ع�� والعمل للتطو�ر، متخصصة معامل وإ�شاء الت�املية، املش��كة ألابحاث طر�ق عن

 �� املتخصصة واملراكز للمعاهد التعاون  يد ومد مضافة، اقتصادية قيمة ذات منتجات إ�� ألابحاث

 أو اقتصادية عالقة ذات مستفيدة جهات واستقطاب بي��ا، مش��كة بحثية فرق  �شكيل طر�ق عن ا�جامعة

 .اس��اتيجية

 

  للطاقة إلامارات بجائزة يفوز   الهندسة �لية من بح�ي فر�ق

 الوزراء مجلس رئيس الدولة رئيس نائب مكتوم، آل راشد بن محمد الشيخ السمو صاحب رعاية تحت

 دور��ا �� للطاقة إلامارات بجائزة الفائز�ن لتكر�م حفال اليوم د�ي �� للطاقة ألاع�� املجلس د�ي، نظم حاكم

 ملستقبل« شعار تحت العام هذا ل�جائزة الثانية الدورة وأقيمت. د�ي أرما�ي فندق �� وذلك ٢٠١٥ الثانية

 ألافراد من مجموعة من واسعة مشاركة وشهدت الطاقة، مجال �� الابت�ارات أهم ع�� بال��ك�� ،»مستدام

 .والاقلي�ي الوط�ي املستوى  ع�� رائدة ومؤسسات وهيئات واملتم��ين املبدع�ن

 �� املتبعة واملمارسات والرؤى ألاف�ار أفضل من وواسعة متنوعة بمجموعة التعر�ف تم الدورة هذه خالل

 الطاقة �� والكفاءة والابت�ار، إلابداع ذلك �� بما العال�ي، املستوى  ع�� مصادرها وإدارة الطاقة مجال

 الاقتصادي والتأث�� الطاقة، مصادر محفظة �� املتجددة الطاقة حصة وز�ادة الانبعاثات، من وا�حد

 .البيئي وألاثر الطاقة وأمن والاجتما��

 الهندسة �لية من البح�ي الفر�ق وحصل ا�جائزة ل�جنة قدمت عمل ١١٢ من أك�� ا�جائزة ع�� تنافس

 مجال �� والتطو�ر البحث بجائزة حافظ أحمد والطالب الزهرا�ي محمد بن سعيد الدكتور  ألاستاذ بقيادة

 نظام خالل من الشمسية بالطاقة باألغشية التقط�� تقنية ع�� �عمل متحركة تحلية محطة وتنفيذ تصميم

 .با�جامعة الهندسة �لية �� و�شغيلھ إ�شاءه تم مت�امل
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 صلون ع��  براءة اخ��اع جديدةيحاساتذة ��  الهندسة إلا�شائية 

)، وقد تم FRPطور باحثون �� جامعة امللك سعود جهازا لتقييم متانة قضبان البوليمرات املقواة بااللياف (

مايو من عام  17 ��   (US9341553B2) خالل منحھ براءة اخ��اع أمر�كية الاع��اف ��ذا الاخ��اع عامليا من

املسلم وصا�ح السيد وحس�ن عباس من   . وقد قام بتطو�ر الاخ��اع الاساتذة يوسف السلوم وطارق م٢٠١٦

قسم الهندسة املدنية وذلك �عد دراسات مكثفة. و�مكن استخدام ا�جهاز لتقييم متانة قضبان البوليمرات 

و�� كث�� من ا�حاالت يحتاج الامر ا�� دراسة حول  ، واة بااللياف وال�ي �ستخدم �� تقو�ة ا�خرسانةاملق

و�تطلب هذا الامر البحث �� سلوك   ) بيئيا  �� حالة الاجهاد و�� �� داخل ا�خرساتة.FRP�عرض قضبان (

لة كث��ة ح�ى اثناء الاختبار ) وهو الامر الذي يتطلب موادا وقوى عامFRPالعناصر الا�شائية املدعومة ب (

النموذ�� املصغر. و�االضافة ا�� ذلك فان نقل هذه العينات من اجل �عر�ضها بيئيا �عت�� امرا صعبا. و�وفر 

هذا الاخ��اع حال لهذه املش�لة من خالل تطو�ر جهاز جديد إلعداد عينة صغ��ة ا�حجم الختبار قضبان 

)FRP(  اد اثناء التعرض البيئي. و�مكن ا�حفاظ ع�� مستو�ات الاجهاد داخل ا�خرسانة  وتحت حالة الاجه

�سهولة خالل ف��ة الاختبار. و�عت�� أ�عاد عينات الاختبار وا�جهاز صغ��ة بما يكفي  FRP املطلو�ة �� قضبان

ومناسبة �� قابلي��ا ل�حمل الالزمة لظروف التعرض البيئي املنشود. وتجدر الاشارة ا�� ان املخ��ع�ن هم 

التا�عة  املنشآت تأهيلمحمد بن الدن البحاث ودراسات تقو�ة واعادة  املعلم كر��يضا اعضاء �� اي

 .متخصصة �� السالمة وا�حفاظ ع�� الا�شاءات �� قسم الهندسة املدنية لوحدات

 

 ألا�شطة وا�خدمات الطالبية

يفوق  و�شاط واستفاد م��ا مافعالية  ٢١١أقامت ألا�شطة الطالبية بمختلف مسميا��ا �� �لية الهندسة  

هـ، وحققت بذلك املركز ألاول للتم�� باأل�شطة ١٤٣٦/١٤٣٧ألف مستفيد وذلك خالل العام الدرا��ي  ١٥

ع�� مستوى ال�ليات وع�� مستوى ألاندية حيث حصلت أندية ال�لية التخصصية ع�� املركز ألاول والثا�ي 

 ألهم .  و�سرد هنا تواليا لناديي الهندسة املدنية والهندسة الكيميائية ع�� مستوى ا�جامعة
ً
م�خصا

 ألا�شطة ال�ي أقيمت �� هذا العام:

: ألا�شطة
ً
  الـثقـافـية أوال

 تفاصيل النشاط تصنيف النشاط

 معارض

شاركت ألا�شطة الطالبية �� العديد من املعارض �ان م��ا معرض  -

�لية مساري �� عمادة السنة التحض��ية ملدة ثالثة أيام وكذلك معرض 

الذي نظمتھ  ملتقى اختيار التخصص ا�جام�� ا�خامسالهندسة �� 

مدارس ال��بية النموذجية لتعر�ف طالب الثانو�ات �� مدينة الر�اض 

لهم �� مختلف ا�جامعات. استمر املعرض ثالثة  املتاحةبالتخصصات 

والتفاعل مع الزوار  باإلجابةأيام شارك فيھ العديد من طالب النشاط 

  الذين زاد عددهم عن ثمانية أالف زائر.
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 ومحاضرات دورات

دورة  ٣٦نظمت ا�جهات املختلفة �� ألا�شطة الطالبية ماير�و عن  -

تخصصية للمهندس�ن تنوعت �� �افة التخصصات تناوب ع�� تقديمها 

نخبة من املتخصص�ن من داخل ا�جامعة وخارجها وتم تقدسليم 

 ل�حضور وفق الضوابط املعمول ��ا.الشهادات 

أقيمت ( SPSSو MATLABو�رنامج  Excelدورات ال��امج ألاساسية ل��امج  -

 ). عدة مرات

 
 وغ��ها  ,Ctia, SAP2000 دورات ال��امج الهندسية التخصصية: -

 
 

 عدة دورات عامة أخرى مفيدة للطالب ومجموعة دورات برنامج إثراء -
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 مسابقات

  املسابقات الثقافية املتنوعة.مجموعة من  -

 مجموعة من املسابقات ال��ف��ية املتنوعة -

 

 اعالمية حمالت

تم تقديم عدد كب�� من ال��امج وا�حمالت التوعو�ة ال�ي ��دف إ�� رفع  -

كفاءة الطالب ورفع ا�حس التوعوي والانضباطي لهم من أجل حياة 

 جامعية ناجحة.

-  
 

: ألا�شطة
ً
  الاجتماعية ثانيا

تصنيف 

 النشاط
 تفاصيل النشاط

 أ�شطة

 اجتماعية

عدة برامج اجتماعية �� اس��احات ترف��ية يلتقي ف��ا أعضاء ألاندية املختلفة و�تخللها  -

 برامج ر�اضية وثقافية ومسابقات.
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 عدة استضافات لرؤساء ألاقسام �� مقار أندي��م التخصصية. -

 بطالب التخصص �� عدد من ألاندية.عدة لقاءات ترحيبية �� بداية السنة الدراسية  -

 لقاء مفتوح مع عميد ال�لية -

 

 

 خارجية رحالت

هللا الاقتصادية  قامت ألاندية الطالبية بإقامة عدة رحالت �ان م��ا ز�ارة ملدينة امللك عبد -

 برا�غ وز�ارة ملدينة ينبع الصناعية
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٢٩ 

 

 ز�ارات

واملصا�ع واملعرض واملشاريع املقامة �� منطقة تم تنسيق ز�ارات للطالب إ�� العديد من الشر�ات 

 الر�اض وخارجها.

 

 

 
 

 :شرةـد النــأع

 دـــمحمد زاهد بن ـيـد. ول  •

 ارــبـجاد ـيـدا�حمـبـد. عأ.  •

 قــيـمان العتـليـمد بن سـأحأ.   •
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