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  ـديـنـكليـــة الهنـدسة تستـقـبل طــالبها المستج
كاديمي ألد اة اإلرشاقبلت كلية الهندسة ممثلة بوحداست

للعام  للطالب غير المخصصين طالبها المستجدين
حد ألهـ وذلك ابتداء من يوم ا1434/1435الدراسي 

كان في استقبالهم و  ،هـ ولمدة ثالثة أيام25/10/1434
رئيس وحدة االرشاد المهندس عبدالباري العريفي وبقية 
أعضاء الوحدة والمجلس الطالبي حيث أعدوا ركنا في 
مدخل الكلية احتوى على كتيبات ومطويات وملفات 

بكل ما يحتاجونه من تعليمات وقوانين لتزويد الطالب 
ولوائح الكلية في التسجيل وكذلك مواقع القاعات وباقي 
مرافق الكلية. كما زار الركن عميد الكلية االستاذ الدكتور 
خالد بن ابراهيم الحميزي يرافقه وكالء الكلية واطلعوا 
على فعاليات االستقبال والتقوا ببعض الطالب واستمعوا 

  حول ما وجدوه خالل االستقبال.الى آرائهم 
كما رحب عميد الكلية ووكالئها في لقاء ترحيبي مفتوح 
الطالب المستجدين هنأهم فيه بانطالقة العام الجديد 
وقبولهم في هذه الكلية العريقة كما حثهم على االجتهاد 
والتميز شاركه في ذلك وكيل الكلية االكاديمي ووكيل 

ين أكدا حرص الكلية على الكلية للتطوير والجودة اللذ
تسهيل كل ما من شأنه تعزيز روح االنتماء والرقي 
بالطموح الذين يدفعان الجميع بكل اقتدار ليتنافسوا في 

  تحقيق رؤية ورسالة الكلية
 

 

 BAE Systems كلية الهندسة وشركة
 BAEضمن التعاون المستمر بين كلية الهندسة وشركة 

SYSTEMS  طالب من أقسام  6السعودية تم اختيار
نضمام لبرنامج الشركة إللندسة الميكانيكية والكهربائية اله

لرعاية الطالب المتميزين، ليبلغ العدد الكلي للطالب 
ويهدف هذا البرنامج  طالبا. 30المنضمين لهذا البرنامج 

الى تطوير مهارات الطالب ومعارفهم من خالل 
على مدار العام الدراسي  محاضرات تنظمها الشركة

ويقدم البرنامج مجموعة  وتدريب الطالب في الشركة.
من الحوافز والتي تشمل مكافاة شهرية وأخرى تحفيزية 

 للطلبة المتميزين أكاديميًا.
  

  

وقد تقدم لالنضمام لهذا للبرنامج هذا العام مايزيد عن 
طالب خضعوا لعمليات التقييم حسب المعايير التي  مائة

وضعتها الشركة والتي اشتملت على امتحان للغة 
اإلنكليزية ومقابلة شخصية. ويأتي انضمام هذه الدفعة 

طالب من الدفعة األساسية التي انضمت  6نظرا لتخرج 
 .للبرنامج منذ بدايته

مجلس إدارة معهد االمير سلطان ألبحاث التقنيات 
 يستعرض انجازاته البحثية (PSATRI) تقدمةالم
د مجلــس إدارة معهــد األميــر ســلطان ألبحــاث التقنيــات ـقـــع

المتقدمــــة اجتماعــــه بمقــــر المعهــــد بجامعــــة الملــــك ســــعود، 
بحضور كل من رئيس مجلس إدارة المعهد معالي الفريــق 

فيـــــاض بـــــن حامـــــد الرويلـــــي قائـــــد القـــــوات الجويـــــة  الـــــركن
الملكيــــة الســــعودية، ومعــــالي مــــدير جامعــــة الملــــك ســــعود 
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معهـــد األســتاذ الـــدكتور بـــدران بـــن والمشــرف العـــام علـــى ال

ــــــرحمن العمــــــر، وفــــــي مســــــتهل ا رحــــــب  جتمــــــاعإلعبــــــد ال
رئيس مجلــس قائد القوات الجوية الملكية السعودية  معالي

االدارة بالحضور مثمنًا دور جامعة الملك سعود فــي دعــم 
ــــي  ــــدريبي علمــــي وعمل المعهــــد كصــــرح أكــــاديمي بحثــــي ت

 يناهز المراكز العالمية الشهيرة.

  

كد األستاذ الدكتور بدران العمــر علــى أهميــة المعهــد كما أ
ومســــــؤوليته فــــــي تحويــــــل البحــــــوث التقنيــــــة إلــــــى مشــــــاريع 
استثمارية ذكية، ذات مردود فعلي ملموس.وتطرق معاليه 
خــالل االجتمــاع الــذي حضــره وكيــل جامعــة الملــك ســعود 
وعضـــو مجلـــس اإلدارة األســـتاذ الـــدكتور عبـــد العزيـــز بـــن 

ر التنفيـــذي للمعهـــد الـــدكتور ســـامي ســـالم الـــرويس، والمـــدي
بــن محمــد الحميــدي، واللــواء المتقاعــد عبــد اهللا بــن محمــد 
ــــة،  ــــة التنفيذي الغريــــر عضــــو مجلــــس اإلدارة ورئــــيس اللجن
واألســـــتاذ الـــــدكتور صـــــالح بـــــن عبـــــد اهللا الشـــــبيلي عضـــــو 
مجلــس اإلدارة، والعقيــد الــدكتور منصــور بــن عبــد العزيــز 

روع ســـالم بـــالقوات العيـــد عضـــو مجلـــس االدارة مـــدير مشـــ
إلــــى المرحلــــة الجديــــدة والمتميــــزة التــــي يمــــر بهــــا  الجويــــة؛

المعهــد بمشـــاركة القـــوات المســلحة ممثلـــة بـــالقوات الجويـــة 
الملكيـــة الســـعودية التـــي وجـــدت للـــذود عـــن حمـــى الـــوطن 

إلــــى ذلــــك قــــدم المــــدير التنفيــــذي للمعهــــد الــــدكتور  .وأمنــــة
تــي يقــوم بهــا الحميدي نبذة عن إنجازات المعهــد والمهــام ال

لتـــــوفير التقنيـــــات الحديثـــــة والمســـــاعدة فـــــي نقـــــل وتـــــوطين 
التقنيـــة وبنـــاء جســـر بـــين األوســـاط األكاديميـــة والصـــناعية 
وتقــديم حلــول واستشــارات تقنيــة للــدفاع الــوطني، ثــم أطلــع 
رئـــــــيس مجلـــــــس اإلدارة علـــــــى جملـــــــة مـــــــن الموضـــــــوعات 

قائــد  عقب ذلــك قــام معــالي .المدرجة على جدول األعمال

بجولــة  القوات الجوية الملكيــة الســعودية والوفــد المرافــق لــه
علـــــــى معامـــــــل المعهـــــــد المختلفـــــــة للوقـــــــوف علـــــــى آخـــــــر 

 مستجدات سير العمل بها

تــكريـم مشـاريع الـتـخـرج المتـميزة للـفـصل الـدراسـي 
  هـ1434/1435االول  

 14ربعـــاء األنظمـــت وكالـــة الكليـــة للتطـــوير والجـــودة يـــوم 
ــــع 1435ربيـــع االول  هــــ معــــرضا وحـفــــال تـكـريــــميا لمشاري

الـتخــــــــــــــــــــــرج الـمتـميــــــــــــــــــــــزة للــــــــــــــــــــــفصل الـدراســــــــــــــــــــــي االول 
هــــــ تحـــــــت رعــــــاية عــمـــــــيد كليـــــــة الهنـــــــدسة 1434/1435

خــــالد بـــن ابـراهـــــيم الحـميــــزي، والدكتــــور  األستــــاذ الـدكــــتور
عـبـــد اللـــطيف بــن محـمـــد آل الـشـــيخ، كـبيـــر مـــدراء رئــيس 

ــــي أي ايــــه سيســــتمز مكـــــتب الـم ـــــذي لشــــركة ب ـــــر التـنـفـي دي
  ،(BAE Systems)السـعـوديـة 

 

وتـم خالل الحــفـل تـوزيع جــوائـز مـقـدمـة من الشركـة،  
من طـالب المشـاريـع المتــميـزة  24إلى وشهادات تـفـوق 

الـذين قــدمـوا عــرضًا لمشاريـع التخـرج، كما تـم تـكريـم 
في االسـاتـذة المشرفــين عـلى هـذه المشاريـع. وقد شارك 

كل من قسم الهندسة المدنية، والكهربائية، الحفل 
 .الميكانيكية، والبترول والغاز، والصناعيةو 

لـخــارجي لطالب الهندسة التـدريـب الـصيفـي ا
 وشــركة اريفــا

نـظـمت وكالة الهندســة للتـطـويــــر والجـــــودة، وبالتعـــاون مــع 
  عــرض edfوشـركة اي دي اف  AREVAشـركة اريفـا 
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ـــــدسة  ـــــة الهنـ ـــــم لـفـــــرص الـتـعـــــاون الممكـنـــــة مــــع كليـ بـتــقــديــ
ــــارج المملكـــة ، ومــــنح  ــــة خـ ــــرص لـتــدريــــب طــــالب الكلـي فــ
للطالب المتميزين. والجـديــر بالذكر فان شركة اريفــــا هــي 
شـركة فرنسية متخـصصة في مجـــال الـطاقـــة المستـــدامة . 
وحـــضر العـــرض عــــدد كبــيـــر مــن الطــالب وتـــم تـــزويــدهـــم 

ني لمســــؤول الشــــركة الستـقــــــبال سـيـــــرهم بالبــريــــــد االلكتـــــرو 
ــــارجي  ــــيار الطـــالب المؤهــــلين للتــدريــــب الخـ ــــية إلخـتـ الـذاتـ
في صيـف هــذا العام الجـــامعي. وقــــدم العــــرض المهنـــدس 
عـمـــر العطـــيشان (مطــور صــناعي مــن شــركة اريفــا)، كمــا 
حـضر الـدكتـور عـلي نـوري مـديـر الشركة للشرق األوســط 

كتـــــور ســــليمان نوصــــير مــــدير عــــام إي دي اف فـــــرع والد
يد الكليــــة ووكالئهــا وعــــدد مــن الـريــاض ، اضافة إلى عــمــ

 عضاء هــيـئـة التـدريـس بالكلية.أ

التميز في البتروكيماويات: رؤى محلية ورشة 
 عالميةو 

تحت رعايــة معــالي مــدير الجامعــة األســتاذ الــدكتور بــدران 
بن عبد الرحمن العمر نظمت كلية الهندســة وكليــة العلــوم 
ورشـــــة عمــــــل حــــــول (التميـــــز فــــــي البتروكيماويــــــات: رؤى 

 1435ربيــــع الثــــاني  12محليــــة وعالميــــة) يــــوم األربعــــاء 
بقاعــــــة الدرعيــــــة بالجامعــــــة.  1435فبرايــــــر  12الموافــــــق 

ه الورشـــة ضـــمن فعاليـــات تنفيـــذ المبـــادرة ويـــأتي انعقـــاد هـــذ
السادسة من الهدف اإلستراتيجي األول للجامعة (اإلجــادة 
فــي جميــع المجــاالت والتميــز فــي مجــاالت محــددة) والتــي 
ــــم تكليــــف ســــعادة عميــــد كليــــة الهندســــة بتنفيــــذها. ولقــــد  ت
تضمنت الورشة كلمة ترحيبية من سعادة األستاذ الــدكتور 

ة الهندســة ثــم كلمــة حــول المبــادرة خالد الحميزي عميد كليــ
القتها الدكتورة إقبال درندري وكيلة عمادة التطــوير بأقســام 
البنات نيابة عن سعادة الــدكتور عميــد التطــوير، ثــم كلمــة 
ســــعادة وكيــــل الجامعــــة للدراســــات العليــــا والبحــــث العلمــــي 

  األستاذ الدكتور أحمد العامري.

  
  

  
تكـــريم المتحـــدثين الرئيســـين فـــي الورشـــة،  و تـــم بعـــد ذلـــك

وتلي ذلك محاضرات ألقاها كــل مــن الــدكتور عبــد الحميــد 
أجبـــــار منســـــق المبـــــادرة (وكالـــــة كليـــــة الهندســـــة للتطـــــوير 
والجـــودة) والـــدكتور ســـعيد الزهرانـــي المشـــرف علـــى مركـــز 
سابك للبوليمرات في جامعة الملك ســعود (كليــة الهندســة) 

الــذياب المشــرف علــى كرســي ثــم محاضــرة للــدكتور ســالم 
أبحــاث البتروكيماويــات بكليــة العلــوم، ومحاضــرة للــدكتور 
القمير كريم نائب العميد للبحث العلمــي فــي معهــد اكــرون 
للبــوليمرات بأمريكــا، ثــم محاضــرة للــدكتور روبــرت بـــورش 
من جامعــة الملكــة ببلفاســت (ايرلنــدا الشــمالية)، فمحاضــرة 

نظريــــات وتطبيقــــات للــــدكتور ديفيــــد روونــــي مــــدير مركــــز 
المحفــزات بجامعــة الملكــة فــي بلفاســت (ايرلنــدا الشــمالية)، 

  فمحاضرة للدكتور مدوكار قارغ مدير المعهد الهندي 
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وقد تميزت الورشة بحضور  .)للبتروكيماويات (الهند

كبير من أعضاء هيئة التدريس والباحثين وطالب 
 الدراسات العليا بالجامعة وعدد من المهتمين من خارج

 .الجامعة
  

الدكتور ممدوح آل سعود مشرفا على كرسي 
 الشركة السعودية للكهرباء بكلية الهندسة

آل ســعود مشــرفا علــى كرســي  م تعيــين الــدكتور ممــدوحتــ
ـــــاء بكليـــــة الهندســـــة.  ـــــدء وقـــــد الشـــــركة الســـــعودية للكهرب ب

ــــدكتور ممــــدوح  ــــذ ال  1997العمــــل فــــي كليــــة الهندســــة من
حيــــــــث يعمــــــــل حاليــــــــا أســــــــتاذا مشــــــــاركا بقســــــــم الهندســــــــة 
الكهربائيــــة، كمـــــا يشـــــغل منصـــــب وكيـــــل معهـــــد التصـــــنيع 

  المتقدم للشؤون المالية واإلدارية. 
ويســـتمر الــــدكتور ياســـر التركــــي (المشـــرف الســــابق علــــى 
الكرســـــي) كعضـــــو فعـــــال فـــــي أنشـــــطة الكرســـــي البحثيـــــة 

  .والتطويرية
 

إطالق جائزة "المهندس طارق القصبي" للتميز في 
  الهندسة المدنية بالمملكة العربية السعودية

تــم اإلعــالن عــن إطــالق جــائزة المهنــدس طــارق القصــبي 
للتميـــز فـــي الهندســـة المدنيـــة بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية 

يــــــــوم األربعــــــــاء بتــــــــاريخ  خــــــــالل االجتمــــــــاع الــــــــذي عقــــــــد
فـــي مكتـــب عميـــد الكليـــة وبحضـــور كـــل  25/12/1434

مــن: عميــد كليــة الهندســة والــدكتور أحمــد القصــبي ممــثًال 
عـــن راعـــي الجـــائزة ورئـــيس قســـم الهندســـة المدنيـــة ورئـــيس 

  وحدة البحث العلمي.
  تعريف بالجائزة

جــــــائزة تقديريــــــة مدعومــــــة مــــــن قبــــــل المهنــــــدس طــــــارق • 
العلمـــي التطبيقـــي المتميـــز الـــذي القصـــبي، تمـــنح للبحـــث 

يلبـــي متطلبـــات المجتمـــع الفعليـــة بأســـلوب إبـــداعي، وذلـــك 
فـــي مجـــال الهندســـة المدنيـــة بكافـــة فروعهـــا علـــى مســـتوى 

  المملكة.

/ لایر، وُتمــــَنح ســــنويًا، ويســــتمر 50000قيمــــة الجــــائزة /• 
  برنامج الجائزة لمدة خمس سنوات قابلة للتمديد.

نوي بحضـــور الـــداعم للجـــائزة ُتســـّلم الجـــائزة فـــي حفـــل ســـ• 
  خالل األسبوع الرابع عشر من الفصل الدراسي الثاني.

  تشرف على الجائزة لجنتان:
  لجنة أمناء الجائزة• 

ــــى الجــــائزة ومقرهــــا كليــــة  ــــة العليــــا المشــــرفة عل هــــي اللجن
  الهندسة بجامعة الملك سعود وتتكون من:

  راعي الجائزة رئيساً  -
  لملك سعود عضواً عميد كلية الهندسة بجامعة ا -
وكيـــل كليـــة الهندســـة للدراســـات العليـــا والبحـــث العلمـــي  -

  بجامعة الملك سعود عضواً 
  ممثل عن الهيئة السعودية للمهندسين عضواً  -
  اللجنة التنظيمية• 

هي اللجنة المنظمة للجائزة ومقرهــا كليــة الهندســة بجامعــة 
  الملك سعود وتتكون من:

كليــة الهندســة بجامعــة رئــيس قســم الهندســة المدنيــة فــي  -
  الملك سعود رئيساً 

رئــيس وحــدة البحــث العلمــي فــي كليــة الهندســة بجامعــة  -
  الملك سعود عضواً 

مســاعد رئــيس قســم الهندســة المدنيــة فــي كليــة الهندســة  -
  بجامعة الملك سعود عضواً 

فـــرص وظـيــفـــيـــة لخريجي الهنـدســة مـن 
 سـامسونـج
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الشــــــركات الهندســــــية العالميــــــة فــــــي إطــــــار التعــــــاون مــــــع 

استضــــافت كليــــة الهندســــة بجامعــــة الملــــك ســــعود شــــركة 
-8سامســـــونج (ســـــي آنـــــد تـــــي) الكوريـــــة فـــــي الفتـــــرة مـــــن 

م) فــــــــي 2013نــــــــوفمبر  13-11هـــــــــ (1435محــــــــرم 10
معــــرض توظيــــف الطــــالب الخــــريجين الجــــدد لــــدى أفــــرع 

   الشركة المختلفة.
تجدر اإلشــارة أن الشــركة وقــع عليهــا االختيــار لتنفيــذ عــدة 
مشـــروعات هامـــة بالمملكـــة تضـــم مشـــروع قطـــار الريـــاض 
(المتــرو) ومشــروع محطــة توليــد طاقــة بالمنطقــة الشــرقية. 
وقــد تــم التنســيق لهــذا المعــرض عــن طريــق قســم الهندســة 

و  -رئــيس القســم –المدنيــة ممــثًال فــي د. خالــد القحطــاني 
فــولي كنشــاط لوحــدة اإلرشــاد والتوجيــه الطالبــي  د. هشــام

بالقسم، وقد التقى كــل مــن عميــد الكليــة د. خالــد الحميــزي 
ووكيــــل الكليــــة د. عبدالمحســــن البــــداح، و د. عبــــدالحفيظ 
الشـــــــيناوي مـــــــن الهندســـــــة المدنيـــــــة أثنـــــــاء المعـــــــرض مـــــــع 

ســــتفادة مــــن إلئولين مــــن سامســــونج لبحــــث امكانيــــة امســــ
قــيم الصــيفي لطــالب الكليــة. وأالشركة فــي مجــال التــدريب 

حضــره مــن الطــالب مــا و  10ب 1المعرض بمدرج الكليــة 
 طالب من األقسام المختلفة بالكلية. 150يزيد عن 

 
  التدريب الصيفي الخارجي للطالب

هـــ 1433/1434قدمت الكلية فــي صــيف العــام الجــامعي 
قســـام أطالـــب مـــن مختلـــف  18بيـــة خارجيـــة لــــ فـــرص تدري
ربعة مواقع مختلفة في الواليات المتحــدة وكنــدا أالكلية في 

في شركات عالمية ومعاهــد بحثيــة متميــزة، حيــث اعطيــت 
األولويــة للطــالب المتميـــزين مــن ناحيـــة المعــدل التراكمـــي 

والجدير بالذكر أن الكلية بــدأت  ومستوى اللغة اإلنكليزية.
التــــــــــــــدريب الخــــــــــــــارجي منــــــــــــــذ صــــــــــــــيف فــــــــــــــي برنــــــــــــــامج 

طــالب  6هـــ حيــث وفــرت فــرص تدريبيــة لـــ 1431/1432
فـــي معهـــد مـــاكس بالنـــك فـــي المانيـــا،، كمـــا وفـــرت فـــرص 
أخــــرى لعــــــدد مـــــن طـــــالب قســـــم الهندســـــة الكهربائيـــــة فـــــي 

 هـ.1432/1433صيف 
 

  المعاملتحسين تدريس التمارين و  لمشروع ورشة
والجودة برعايــة ســعادة عميــد نظمت وكالة الكلية للتطوير 

الكليــة األســتاذ الــدكتور خالــد بــن ابــراهيم الحميــزي، ورشــة 
ـــــى للجـــــزء األول لمشـــــروع تطـــــوير وتحســـــين  العمـــــل األول
عملية تدريس المعامل والتمارين لطلبة الهندسة، للتعريف 

ذي  25بالمشــروع ومتطلبــات العمــل، وذلــك يــوم الثالثــاء 
المشــاريع التطويريــة  حــدأهـــ. والمشــروع هــو 1434القعــدة 

ســتراتيجية الكليــة بعــد إتــي تقــوم الكليــة بتنفيــذها لتحقيــق ال
موافقــــة وكالــــة الجامعــــة للتطــــوير والجــــودة. ويهــــتم الجــــزء 
ــــــرامج التحســــــين  األول مــــــن المشــــــروع تطــــــوير خطــــــط وب
والخطـــة التنفيذيـــة. وتضـــمنت الورشـــة كلمـــة لعميـــد الكليـــة 

الهندســــة  وعــــرض للمشــــروع قـدمـــــه د. وليــــد زاهـــــد، وكيــــل
 للتطــــوير والجــــودة، ومــــن ثــــم فــــتح بــــاب النقــــاش والحــــوار.
وحضــــر الورشــــة عميــــد عمــــادة التطــــوير بالجامعــــة، أ. د. 
سالم القحطاني، ووكــالء الكليــة وعــدد مــن منســوبي الكليــة 

  من أعضاء هيئة تدريس وفنيي المعامل والطالب.
  

بــراءة اإلخـتـراع وكـيفــية الحـصول عـليها 
 بالهنــدسـة

   

نـظــــمت وكالـــة الهندســـة للتطويــــر والجــــودة، وبمـبــــادرة مـــن 
بـرنــــامج الملكــــية الـفـكـريــــة وتــرخـيــــص الـتـقــنــــية بالجــــامعة، 
محاضــــرة بعـنــــــوان "بـــــــراءة االخـتـــــراع ودور البـرنــــــامج فــــي 

ا وتـسويـقـهــــــــا"، وذلـــــــك يــــــــوم الحــــــــصول عـــــــــليها وحـمـايـتــــــــه
هــــــــ، قــــــــدمها المشـــــــرف عــــــــلى 1435محــــــــرم  3األربعـــــــاء 

  البـرنـامج الـدكـتـور خـالــد الصالــح.
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 تــكـريــم المـوظـفـين اإلداريـين المثـاليـين بالهنـدسـة
التقـــــى عميـــــد كليـــــة الهندســـــة األســـــتاذ الـــــدكتور خالـــــد بـــــن 

دارة الكليــة إحميــزي مــع المــوظفين اإلداريــين فــي ابــراهيم ال
   هـ، 1435صفر  8واألقسام والوحدات، يوم األربعاء 

  

وحضر اللقاء وكالء الكلية ومدير اإلدارة. وتضمن اللقــاء 
كلمة للعميد أكد فيهــا علــى أهميــة اإللتــزام بالــدوام الرســمي 
واإلرتقــاء بكفــاءة العمــل فــي الكليــة والحــرص علــى خدمــة 
ـــــة معرفـــــة  ـــــى أهمي ـــــد عل ـــــم التأكي منســـــوبي الكليـــــة. كمـــــا ت
توصــــيف المهــــام الموكلــــة لكــــل موظــــف حســــب األنظمــــة 
والتعليمـــات والقيـــام بهـــا علـــى الوجـــه األمثـــل. وفُـــتح خـــالل 
اللقـــاء بـــاب النقـــاش واســـتمع العميـــد إلـــى آراء ومقترحــــات 

مناقشــة األداء الــوظيفي والعوائــق.  الحضــور، إضــافة إلــى
ــــالين خــــالل  وفــــي نهايــــة اللقــــاء تــــم تكــــريم المــــوظفين المث

، داهللا ســعيد الســعران (ورش الكليــة)الفصــل الحــالي: أ. عبــ
الرحمن الهــــــويش عبــــــد ،مســــــاعد الســــــلطان (ادارة الكليــــــة)

، عبــــدالرحمن العثمــــان (قســــم هندســــة (الشــــؤون الطالبيــــة)
ـــــرول) ، احمـــــد الوتيـــــد (قســـــم  ،الهندســـــة الميكانيكيـــــة) البت

  احمد فلوس (مركز الحاسب األلي).و 
والجدير بالذكر ان عمادة الكلية تقوم بلقــاء المــوظفين فــي 
كـــل فصـــل دراســـي بهـــدف تحفيـــز التواصـــل المســـتمر بـــين 
إدارة الكليــــــة والمـــــــوظفين، وتأكيــــــدا علـــــــى أهميــــــة دورهـــــــم 
المتميـــز فـــي المســـيرة التعليميـــة والخـــدمات التـــي يقـــدمونها 

  سوبي الكلية.لمن
  

مشاركة كرسي األمير محمد بن نايف للسالمة 
) IRFالمرورية في مؤتمر االتحاد الدولي للطرق (

  بالرياض
شــارك كرســي األميــر محمــد بــن نــايف للســالمة المروريــة 
بجامعــة الملــك ســعود فــي فعاليــات مــؤتمر االتحــاد الــدولي 

بفنــدق  ) والــذي انعقــد بالريــاضIRFللطرق السابع عشر (
 2013نــوفمبر  14الــي  10الفتــرة مــن انتركونتينتــال فــي 

عبــد  تحــت رعايــة معــالي أمــين منطقــة الريــاض المهنــدس
مستشــار - هــاني حســن ر الــدكتو اهللا المقبــل. حيــث قــام 

ــــة علميــــةهندســــة النقــــل والمــــرور بالكرســــي بعــــرض  . ورق
ـــــت الورقـــــة شـــــرح لخصـــــائص ومســـــببات الحـــــوادث  وتناول

الطــرق الخلويــة (خــارج المــدن) فــي المروريــة الواقعــة علــى 

المملكة العربية السعودية وكيفية تقليل عدد هذه الحــوادث 
  واالثار السلبية الناتجة عنها.

باحثون بجامعة الملك سعود يعملون في مجال 
  البناء المقاوم لالنفجارات في مدينة الرياض

بالتعــاون مــع جامعــة ملبــورن فــي اســتراليا ، قــام عــدد مــن 
العـــــاملين فـــــي الوحـــــدات التخصصـــــية لســـــالمة البـــــاحثين 

وحفــــــظ المنشــــــآت وبالتعــــــاون مــــــع كرســــــي المعلــــــم محمــــــد 
) لألبحــــــاث والدراســــــات فــــــي  MMBعــــــوض بــــــن الدن (

بكليـــــة الهندســـــة بجامعـــــة تقويـــــة وٕاعـــــادة تأهيـــــل المنشـــــآت 
، بتطـــــوير طـــــرق متقدمـــــة لتقيـــــيم المخـــــاطر الملـــــك ســـــعود

ـــــبعض المبـــــاني فـــــي مدينـــــة و وأ جـــــه الضـــــعف المتوقعـــــة ل
، وجــات الناتجــة عــن االنفجــاراتلرياض عند تعرضــها للما

وتعتبــــــــر هــــــــذه الطــــــــرق مفيــــــــدة لتقيــــــــيم مقاومــــــــة المبــــــــاني 
ضـــــرار ألقتــــراح الحلــــول المناســــبة لتالفــــي الالنفجــــارات وا
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 والـجــودة رلـيــة الـهـنـدســة للـتـطـويــنـشـرة فـصـلـيــة تـصـدر عـن وكـالــة كـ
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، والجـــدير بالـــذكر ًا أثنـــاء مرحلـــة التصـــميم أو بعـــدهاســـواء

أن هــذا التعــاون البحثــي كــان ضــمن برنــامج التوأمــة بــين 
   امعات العالمية الرائدة في هذا المجال .الجامعة والج

ركز تقنيات الطاقة المستدامة  يحصل على م
  ويتواصل مع المجتمع مشاريع مدعمة

تمـــت الموافقـــة علـــى أربعـــة مشـــاريع بحثيـــة لمركـــز تقنيـــات 
ببرنــامج الخطــة الوطنيــة للعلــوم والتقنيــة  الطاقــة المســتدامة

الشمســية وطاقــة وذلــك فــي مجــال الطاقــة الحيويــة والطاقــة 
ليصــبح بــذلك اجمــالي المشــاريع الوطنيــة   ة،جينيــالهيدرو 

مــــن  ايابانيــــ اوفــــد ســــتقبل أكمــــا   مشــــروعًا. 11بــــالمركز 
ــــة  معهــــد فوكوشــــيما للطاقــــة المتجــــددة والمختبــــرات الياباني
للســـــــــالمة الكهربائيـــــــــة وتقنيـــــــــة البيئـــــــــة ومعهـــــــــد ميزوهـــــــــو 
للمعلومــات واألبحــاث باإلضــافة الــى رابطــة تقنيــة أبحــاث 
توليـــد الطاقـــة الفوتوضـــوئية وذلـــك لمتابعـــة التعـــاون القـــائم 
فــــي مجــــال الطاقــــة الشمســــية مــــع مركــــز تقنيــــات الطاقــــة 

  مة بجامعة الملك سعود.المستدا

  

قــام فريــق مــن منســوبي مركــز تقنيــات الطاقــة المســتدامة و 
م  11/12/2013بزيـــارة إحـــدى مـــدارس الريـــاض بتـــاريخ 

فـــي اطـــار التوعيـــة بأهميـــة الطاقـــة المتجـــددة تحـــت شـــعار 
"من أجل غٍد أفضل". وكان حــدثًا مميــزًا حضــره أكثــر مــن 

عرفـــوا طالبـــًا مـــن الصـــف الخـــامس الـــى االعـــدادي ت 150
خاللهــا علــى مصــادر الطاقــة المســتدامة وتطبيقاتهــا. كمــا 

تــم عــرض نمــاذج ألجهــزة تعمــل بالطاقــة الشمســية وطاقــة 
ـــــم تنظـــــيم  ـــــوي. كمـــــا ت ـــــدروجين والوقـــــود الحي ـــــاح والهي الري
مسابقتين فنية وأدبية عن الطاقـة المستدامـة وتقديم جوائز 

  تشجيعيـة.

دمة لطان ألبحاث التقنيات المتقمعهد األمير س
)PSATRI يستقبل مجموعة من متدربي القوات (

 الجوية الملكية السعودية
اســتقبل معهــد االميــر ســلطان الدفعــة األولــى مــن متــدربي 
القـــــــــــوات الجويـــــــــــة الملكيـــــــــــة الســـــــــــعودية، يـــــــــــوم الســـــــــــبت 

م، وذلــــك إلتمـــــام 8/6/2013هـــــ، الموافــــق 29/7/1434
تــدريبهم الصــيفي فــي معامــل المعهــد. و كــان فــي اســتقبال 

حميـــــدي دربين ســـــعادة الـــــدكتور ســـــامي بـــــن محمـــــد الالمتـــــ
وســعادة االســتاذ الــدكتور صــالح المدير التنفيذي  للمعهد و 

الشبيلي عضو مجلس إدارة المعهد والمشــرف علــى مركــز 
ســعادة االســتاذ غــرم كار التقني للراديو والضــوئيات، و االبت

اهللا الغامــــدي نائــــب المــــدير لشــــؤون العمليــــات وعــــدد مــــن 
  التدريس والموظفين بالجامعة.اعضاء هيئة 

ثــــم القـــــى ســــعادة الـــــدكتور ســــامي كلمـــــة عبــــر فيهـــــا عـــــن 
ســـــعادته بحضـــــور المتـــــدربين. ثـــــم رافـــــق الـــــدكتور صـــــالح 

فيهــا  الشبيلي المتدربين بجولة داخل اروقة المعهد، تعرف
نشــطتها. واختــتم االســتقبال أالطالب على معامل المعهد و 

لمعهــد. والجــدير بأخــذ صــور للمتــدربين مــع فريــق العمــل با
بالـــذكر ان برنـــامج التـــدريب الصـــيفي يقـــع ضـــمن عالقــــة 
التعـــــاون االســـــتراتيجي مـــــا بـــــين القـــــوات الجويـــــة الملكيـــــة 
السعودية و معهد االمير سلطان لألبحاث المتقدمة والتي 

 تهدف لتوطين التقنية في القوات الجوية.
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تكريم بعض أساتذة الهندسة المدنية من قبل 
  امعة لحصولهم على براءة إختراعمعالي مدير الج

فــي حفــل مميــز نظمتــه برنــامج الملكيــة الفكريــة وتــرخيص 
 19/2/1435التقنية  في جامعة الملك سعود يوم األحــد 

م ، تــم تكــريم كــل مــن األســتاذ 22/12/2013هـــ الموافــق 
الــدكتور حســين عبــاس، واألســتاذ الــدكتور يوســف الســلوم، 

محمــد الحــداد،  والــدكتور ،واألســتاذ الــدكتور صــالح الســيد
باحثون في الوحدات التخصصية لسالمة وحفظ المنشــآت 

) لألبحــاث MMBوكرسي المعلم محمد عوض بن الدن (
والدراســــــات فــــــي تقويــــــة وٕاعــــــادة تأهيــــــل المنشــــــآت بكليــــــة 

، مــن قبــل معــالي مــدير قســم الهندســة المدنيــة – الهندســة
، رلـــدكتور بـــدران بـــن عبـــدالرحمن العمـــالجامعـــة األســـتاذ ا

وذلـــك لحصـــولهم علـــى بـــراءة اختـــراع مـــن مكتـــب بـــراءات 
"نظــــام  :االختــــراع والعالمــــات التجاريــــة األمريكــــي بعنــــوان

لتحســـــــين مقاومـــــــة الحريـــــــق ألعمـــــــدة الصـــــــلب األنبوبيـــــــة 
المحشـــــوة بالخرســـــانة" والشـــــائعة االســـــتخدام فـــــي المبـــــاني 
الشــــــاهقة. معــــــالي مــــــدير الجامعــــــة هنــــــأ البــــــاحثين علــــــى 

لحاجــة إلــى تســويق المنــتج لصــالح اختــراعهم وشــدد علــى ا
 المجتمع.

إنشاء مختبر أبحاث سلوك المواد تحت تأثير 
  أحمال التصادم في قسم الهندسة المدنية

ضـــمن المنحـــة البحثيـــة الممولـــة مـــن قبـــل برنـــامج الخطـــة 
) أنشــأ البــاحثون العــاملون فــي الوحــدات NPSTالوطنيــة (

كرســي التخصصية لسالمة وحفظ المنشآت وبالتعاون مع 
ــــــــن الدن ( ــــــــم محمــــــــد عــــــــوض ب ) لألبحــــــــاث MMBالمعل

والدراســــــات فــــــي تقويــــــة وٕاعــــــادة تأهيــــــل المنشــــــآت بكليــــــة 
الهندســـة بجامعـــة الملـــك ســـعود ، مختبـــر إلجـــراء البحـــوث 
علــــى المــــواد والعناصــــر االنشــــائية تحــــت تــــأثير االحمــــال 
الناتجــة عــن المقــذوفات حيــث تــم تجهيــز المختبــر بجهــاز 

 75ت الضـــغط للمـــواد بقطـــر ســـبليت هوبكنســـون الختبـــارا
مــم ، وجهــاز بندقيــة الغــاز المســتخدمة الختبــار العناصــر 
ع االنشائية تحت تأثير االحمال الناتجة عن المقــذوفات مــ

، ويعتبر هــذا المختبــر متر بالثانية 300سرعة تصل الى 
االول مــــن نوعــــه فــــي المملكــــة وربمــــا فــــي منطقــــة الشــــرق 
األوســــــــــط ومــــــــــن المتوقــــــــــع أن يكــــــــــون مفيــــــــــدًا للبــــــــــاحثين 
والمهندســين الــذين يرغبــون معرفــة ســلوك المــواد المختلفــة 

  والعناصر االنشائية عند تعرضها للمقذوفات . 

 

المشاركة في دراسة استكشافية لإلسكان المستدام 
 التكلفة في المملكة العربية السعودية منخفض

شــارك بعــض البــاحثين مــن الوحــدات التخصصــية لســالمة 
وحفـــظ المنشـــآت وكرســـي المعلـــم محمـــد عـــوض بـــن الدن 

)MMB لألبحــــاث والدراســــات فــــي تقويــــة وٕاعــــادة تأهيــــل (
دراســة فــي  المنشــآت بكليــة الهندســة بجامعــة الملــك ســعود

كلفــة فــي المملكــة منخفضــة الت للمبــاني الســكنية استكشافية
وقــد  للمــواطنين.ميســرًا  اإلســكان لجعــل العربيــة الســعودية
 مدينـــة الملـــك عبـــدالعزيزباشـــراف وتمويـــل  كانـــت الدراســـة
 نظم قاعدة بيانات تم إنشاء). و KACST( للعلوم والتقنية
 معـــــايير ووضـــــعت مـــــن بلـــــدان مختلفـــــة ، البنـــــاء المتاحـــــة

للمملكـــــة مناســــبة  التكلفـــــة منخفضــــة بنـــــاء نظــــام الختيــــار
 فـــيال وتـــم تطبيـــق الدراســـة علـــى عينـــة. العربيـــة الســـعودية
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 النظـــــــام، واقتـــــــراح العـــــــائالت الســـــــعودية تلبـــــــي متطلبـــــــات

، وهــو تقليــل التكلفــة الهــدف الرئيســي إلــى جانــب. األمثــل
عــدد وافــر  الحفــاظ علــى في عــين االعتبــار الدراسة أخذت
الماليــــــة واالقتصــــــادية و  البيئيــــــة واالجتماعيــــــة: القــــــيم مــــــن
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