
متت يف السنة األوىل بعد توقيع االتفاقية، 
للدراسات  الجامعة  ألقى وكيل  بعد ذلك 
الجامعة  دعم  فيها عىل  أكد  كلمة  العليا 
املختلفة  البحثية  الوحدات  خالل  من 
للمجال البحثي يف تحلية املياه، وتىل ذلك 
عرض من ممثيل املؤسسة العامة للتحلية 

وكذلك من الباحثني يف الكلية.

اللقاء  الحضور عىل عقد هذا  وأوىص 
الدورات  بإقامة  واالهتامم  دوري  بشكل 
وتوحيد  االستفادة  إىل  إضافة  التدريبية 
مراكز  جميع  يف  الباحثني  من  الجهود 

الكلية حول تحلية املياه.

فريق بحثي من كلية 
الهندسة يحصل على 

ميدالية ذهبية من معرض 
ايانا لالبتكارات بألمانيا..

ص)3(

مشاركة كلية الهندسة في 
المؤتمر الدولي لألبحاث 

واالبتكار الهندسي 
بماليزيا..  ص) 2(

فوز مركز التميز في هندسة 
المواد بجائزة العميد لتنس 

الطاولة...

ص)2(

              عــامــا من 
االنجــــاز  والعـطــاء 

احتفالية كلية الهندسة ... 
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• مقومى•ادارة•الجودة•املعتمدين•	
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العامة•لتحلية•املياه•املالحة•وكلية•

الهندسة
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لكلية•الهندسة

• 50•عاما•من•االنجاز•والعطاء•–•	

احتفالية•كلية•الهندسة

كلمة وكيل الكلية 
للتطوير والجودة..

تهدف نرشة »مجتمع كلية الهندسة« 

إىل وضع لبنة تواصل بني منسويب الكلية 

من طالب وخريجني واعضاء هيئة تدريس 

ومحارضين ومعيدين وفنيني واداريني من 

وفعاليات  انجازات  عىل  التعرف  خالل 

هيئة  اعضاء  الزمالء  وانجازات  الكلية 

العلمية وكل ما يتعلق بشؤون  التدريس 

لتعريف  وقناة  والخريجني،  الطالب 

ثقافة  لتعزيز  وفعالياتها  بالكلية  املجتمع 

العملية  يخدم  فيام  والتواصل  الرشاكة 

التعليمية والتعلم.

اهم  للنرشة  األول  العدد  ويتضمن 

فعاليات وانشطة الكلية ومنسوبيها خالل 

الفصل الدرايس األول وبداية الفصل الثاين 

وتأمل  1434/1433هـ.  الجامعي  للعام 

تكون  ان  والجودة  للتطوير  الكلية  وكالة 

املتميز  الكلية  دور  تبني  منارة  النرشة 

الذي تقدمه للمجتمع من خالل خريجيها 

وكوادرها املتميزة من اعضاء هيئة تدريس 

وباحثني لخدمة امتنا ووطننا الغايل، ومام 

ال شك فيه ان مساندة منسويب الكلية يف 

تزويد الوكالة باآلراء واملقرتحات واملقاالت 

لتصبح  النرشة  نوعية  تحسني  يف  سيسهم 

الكلية  املعلوماتية عن  املصادر  أهم  احد 

ومبتغى افراد املجتمع.

التقدم  املناسبة  هذه  يف  ويسعدين 

بن  خالد  الدكتور  االستاذ  الكلية  لعميد 

ابراهيم الحميزي بخالص الشكر واالمتنان 

ومتابعته  الحثيثة  جهوده  كل  عىل 

عال  ملستوى  بالكلية  للنهوض  املستمرة 

من الجودة، ولضامن تحقيق رؤية الكلية 

يف ان تكون كلية عاملية ورائدة يف التعليم 

الهنديس واألبحاث املبتكرة وبناء مجتمع 

املعرفة.

الجهود  والتقدير  باإلشادة  والجدير 

الكبرية التي قام بها الزمالء يف جميع اقسام 

االعتامد  الحصول عىل  وادارتها يف  الكلية 

األكادميي  االعتامد  هيئة  من  األكادميي 

  )ABET( األمريكية  والتقنية  للهندسة 

سنوات   6 وملدة  2010م  أغسطس  يف 

املدنية،  الهندسة   ( اكادميية  برامج  لست 

الهندسة الكهربائية، الهندسة امليكانيكية، 

الصناعية،  الهندسة  الكيميائية،  الهندسة 

هندسة البرتول والغاز الطبيعي (،، وايضا 

التحضري العتامد  الجاري حاليا يف  عملهم 

الربامج األكادميية من قبل الهيئة الوطنية 

الربامج  عىل  والعمل  األكادميي  لالعتامد 

مبادرات  ضمن  االسرتاتيجية  واملشاريع 

تعاونهم  إىل  إضافة  الكلية،  اسرتاتيجية 

يف  وادارتها  الكلية  عامدة  مع  املستمر 

تطوير الكلية والحفاظ عىل مستوى راق 

والتعلم  التعليم  يف  والتطور  الجودة  من 

واالبحاث وخدمة املجتمع.

وكيل الكلية للتطوير والجودة

د. وليــد بن محـمـد زاهــد

	  

المحــــتـويــــات...

اللقاء السنوي 
لعميد الكلية  

بمنسوبي 
الكلية...

الثالثاء  يوم  كليةالهندسة   نظمت 

ملنسويب  اللقاءالسنوي  1434/03/17هـ 

الدكتور  الكلية  عميد  برئاسة  الكلية 

الكلية  وكيل  وحضور  الحميزي  خالد 

محمد  وليد  الدكتور  والجودة  للتطوير 

التدريس  هيئة  أعضاء  من  وجمع  زاهد, 

ومنسويب الكلية.

الكلية  عميد  رحب  اللقاء  بداية  ويف 

ورؤساءاألقسام،  التدريس  هيئة  بأعضاء 

مهمه  محاور  عدة  عىل  اللقاء  واشتمل 

التدريس  هيئة  وعضو  الطالب  تـفـيـد 

االهتامم  رضورة  عن  الحديث  وتم   .

بهم  واللقاء  مشكالتهم  وحل  بالطالب 

دورياً من خالل وحدات االرشاد والتوجيه 

باب  فُتح  اللقاء  ختام  ويف  بالكلية، 

النقاش مع عميد الكلية وطرح عدد من 

ملواصلة  واملقرتحات  واملبادرات  األسئلة 

تطويرالكلية.

)1( مجتمع كلية الهندسة

مجتمع كلية الهندسة

مجتمع كلية الهندسة)4(

لقاء تعاون بحثي...  
بين المؤسسة 
العامة لتحلية 

المياه ا لمالحة 
وكلية الهندسة

الدكتور  األستاذ  سعادة  رعاية  تحت 
الجامعة  وكيل  العامري  سامل  بن  أحمد 
أقيم  العلمي،  والبحث  العليا  للدراسات 
لقاء التعاون البحثي بني املؤسسة العامة 
يف  الهندسة  كلية  و  املالحة  املياه  لتحليه 
1434/04/02هـ،  املوافق  الثالثاء  يوم 
وذلك بحضور نائب مدير معهد البحوث 
املالحة  املياه  لتحليه  العامة  باملؤسسة 
كلية  وعميد  بامردوف  خالد  الدكتور 
الهندسة األستاذ الدكتور خالد بن ابراهيم 
العليا  للدراسات  الكلية  ووكيل  الحميزي 
عبداملحسن  الدكتور  العلمي  والبحث 
مركز  ومدير  الشيخ  آل  عبدالرحمن  بن 
عبدالرحمن  بن  محمد  الدكتور  البحوث 

آل الشيخ.

وبدأ اللقاء بكلمة لعميد الكلية أوضح 
التي  واالنجازات  التعاون  مجاالت  فيها 

الجامعة• مدير• معايل• رعاية• تحت•
األستاذ•الدكتور•بدران•بن•عبدالرحمن•
العمر•نظمت•كلیة•الهندسة•االجتامع•
للكلية• االستشاري• للمجلس• الثاين•
بجامعة•امللك•سعود•يوم•االثنني•1ربيع•
اآلخر1434ه••املوافق•11•فرباير•2013•
االستاذ• الهندسة• كلیة• عميد• برئاسة•
الحميزي• إبراهيم• بن• خالد• الدكتور•
الجامعة• مدير• معايل• عن• نیابة•

وبحضور•أعضاء•املجلس.•

التقرير  عىل  املجلس  اطًلع  وقد 
الدرايس  للعام  للكلية  السنوي 
1433/32هـ والتقرير املرفوع من العميد 
خالل  متت  التي  التطويرية  الربامج  عن 

املواضيع  عدد  وناقش   ، 32-33هـ  الفرتة 
للفصل  الخريجني  وضع  متابعة  كتقرير 
وبرامج  1433/32هـ  الثاين  الدرايس 
الرعاية الطالبية املقدم من رشكات سابك 
إي  ايه  يب  ورشكة  االنشائية  والتعهدات 
العليا  الدراسات  برامج  ووضع  سيستمز، 
وانتهى  املواضيع.  من  وغريها  بالكلية 
االجتامع بعدد من التوصيات فيام يخص 
العملية التعليمية والبحثية وكيفية تقوية 
ومنهجيتها.   الصناعي  القطاع  مع  العالقة 
ومن ثم رشف اعضاء املجلس مع رؤرساء 
املعايدة  قاعة  يف  الغداء  حفل  األقسا 

بالكلية.

للكلية  االستشاري  املجلس  ويتألف 

محمد  د.  اسامئهم:  التالية  األعضاء  من 
بن عبدالرحمن الحيدر - جامعة الفيصل 
وعميد كلیة الهندسة السابق، د. عوض بن 
عوده العودة - مدير العالقات الجامعية 
العبايس  محمد  غازي  د.  ارامكو،  برشكة 
-- أمني عام الهيئة السعودية للمهندسني، 
- رئيس مجلس  الزيد  م. عيل بن عثامن 
إدارة مجموعة الزيد، اللواء م. خالد قباين 
بوزارة  العسكرية  األشغال  مديرعام   -
الدفاع، د. عبدالرحمن بن عبدلله الزامل 
الزامل  مجموعة  ادارة  مجلس  رئيس   -
 - املاكر  محمد  بن  عوض  م.  القابضة، 
البوليربين )سابك(،  لوحدة  الرئيس  نائب 

باالضافة إىل عميد الكلية ووكالئها.

دورة ستة سيجما 
للحصول على شهادة 

الحزام االخضر لستة 
سيجما..

تنظم وحدة خدمة املجتمع والتعليم 
والجودة،  للتطوير  الكلية  بوكالة  املستمر 
دورة  الوحدة،  وانشطة  فعاليات  اول  ىف 
سيجام«،  ستة  ملنهجية  االخرض  »الحزام 
الهندسة  كلية  لطالب  مخصصة  والدورة 
فــقط وتبــدأ يــوم االربعــــاء املـــوافق 
1434/4/3هـ الساعة الخامسة مساًء، وقد 
وهو  طالبا  ثالثون  الدورة  هذه  ىف  سجل 
الدورة،  لهذه  به  املسموح  االقىص  الحد 
معتمدة  شهادة  عىل  الطالب  ويحصل 
املعرتف  االمريكية  الهيئات  احدى  من 
من  املرسل  االمتحان  ىف  نجاحه  بعد  بها 
قبل الهيئة وايضا تقديم مرشوع تطبيقى. 
عبد  الدكتورمحمد  الدورة  هذه  ويقدم 
التدريس بقسم  الفتاح رشف عضو هيئة 
الهندسة الصناعية ورئيس وحدة الجودة 
وهو  والجودة،  للتطوير  الكلية  بوكالة 
معهد  من  االسود  الحزام  عىل  حاصل 

ميكل هاراى )امريكا(.

سلسلسة  عن  قريبا  الوحدة  وستعلن 
الكلية  ومنسوىب  للطالب  الدورات  من 
الدورات  من  مجموعة  اىل  باالضافة 

التخصصية للمهتمني من خارج الكلية.

االجتماع الثاني للمجلس االستشاري لكلية الهندسة

بترشيف•كريم•من•صاحب•السمو•املليك•األمري•منصور•بن•متعب•
والقروية،•وبحضور• البلدية• الشؤون• وزير• آل•سعود،• العزيز• عبد• بن•
معايل•وزير•التعليم•العايل•ومعايل•مدير•الجامعة،•تحتفل•الكلية•مبرور•
السنوي،• املهنة• بيوم• االحتفال• مع• تزامنا• تأسيسها• عىل• عاماً• خمسني•

وذلك•خالل•الفرتة•4-1434/6/5هـ،•ويتضمن•برنامج•االحتفالية:

السمو  صاحب  بترشيف  افتتاح  حفل   -

عبد  بن  متعب  بن  منصور  األمري  املليك 

العزيز آل سعود – ندوات علمية يشارك 

فيها متحدثون محليون وعامليون – تكريم 

العمداء السابقني – تكريم ألبرز خريجي 

الكلية خالل خمسني عاما – حفل عشاء 

للضيوف

االحتفالية معرض يضم جناحا  ويصاحب 

خاصا عن تاريخ الكلية وانجازتها العلمية، 

عاما من االنجاز 
والعطاء..

احــتفـالــية كــــلية الهـندســـة

وتشارك فيه الرشكات واملكاتب الهندسية 

للتواصل  العام  والقطاع  واملؤسسات 

واستقطاب  الخريجني  مع  للتواصل 

إحتياجها من الكوادر والتعريف بنشاطها، 

العلمية  الكتب  يف  املتخصصة  واملكتبات 

املراجع  من  رصيدها  لعرض  واإلدارية 

لالحتفالية:  االلكرتوين  )املوقع  والكتب. 

)http://www.50ceksu.com

ربـيـع ثـاني 1434هـ
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فريق بحثي من 
كلية الهندسة 

يحصل على 
ميدالية ذهبية 

من معرض 
ايانا لالبتكارات 

بألمانيا..

حصل فريق بحثي من كلية الهندسة 
ايانا  معرض  من  ذهبية  ميدالية  عىل 
بعنوان  مبتكر  عىل  املانيا،  يف  لالبتكارات 
التنقيط«.  مينع  ماء  صنوبر  »تصميم 
الفويل  د.هشام  من:  الفريق  ويتألف 
ود.عبداملحسن آل الشيخ )قسم الهندسة 
املدنية( و د. عيل السمحان و م.ابراهيم 
الشعراوي )الهندسة الصناعية( و م.حامد 
عقد  وقد  الزامل(.  )كريس  النعيامت 
املعرض يف الفرتة من 16-1433/12/18هـ 
 900 عىل  واحتوى  )2-2012/11/4م(، 

منتجاً من 34 دولة.

)3( مجتمع كلية الهندسة مجتمع كلية الهندسة)2(

تكريم مشاريع التخرج المتميزة للفصل األول 
الدراسي 1434/1433هـ بكلية الهندسة..

يف•إطار•رعايتها•إلتفاقية•تقديم•خدمات•منح•دراسية•داخلية•لطالب•كلية•
السعودية• أيه•إي•سيستمز-• أقامت•رشكة•يب• امللك•سعود،• الهندسة•يف•جامعة•
والكلية•معرضا•ملشاريع•التخرج•املتفوقة•وحفال•تكرمييا•يف•مقر•الكلية•للطالب•
املتفوقني•الذين•قدموا•مشاريع•متميزة•حصلوا•مبوجبها•عىل•جائزة•رشكة•يب•أيه•

إي•سيستمز-•السعودية•للتميز•يف•مشاريع•التخرج.•

الكنهل  الله  عبد  املهندس  الحفل  حرض 
الهندسية  للشؤون  الرشكة  رئيس  نائب 
مع  للتعاون  التنفيذي  املجلس  رئيس   -
واألستاذ  األبحاث،  ومراكز  الجامعات 
كلية  عميد  الحميزي  خالد  الدكتور 
الهندسة يف جامعة امللك سعود، والدكتور 
وليد زاهد وكيل الكلية  للتطوير والجودة، 
رئيس  الصبي  الرحمن  عبد  واملهندس 

البحث والتطوير يف الرشكة.

وتم خالل الحفل توزيع جوائز وشهادات 
الذين  املتميزة  املشاريع  لطالب  التفوق 
تم  كام  التخرج،  ملشاريع  عرضاً  قدموا 
هذه  عىل  املرشفني  االساتذة  تكريم 

املشاريع.

ويف كلمة له خالل االحتفال أشاد الدكتور 
‘’يب  مع  الوثيق  بالتعاون  الحميزي  خالد 
تقديره  عن  معرباً  سيستمز’’،  إي  أيه 
طالب  بتكريم  الرشكة  بقيام  وسعادته 
قدموا  والذين  املتفوقني  الهندسة  كلية 
عددا من املشاريع املتميزة تنم عن وجود 

خدمة  شأنها  من  رائعة  هندسية  قدرات 
هذا الوطن. 

الله  عبد  املهندس  علق  فقد  وبدوره 
الكنهل عىل هذه املناسبة، مؤكداً أن ‘’يب 
أيه إي سيستمز’’ - السعودية تسعى دوماً 
إىل تشجيع الكفاءات التي ميتلكها الشباب 
السعودي، حيث تؤمن أن لديهم قدرات 
عاملية ومن واجبها العمل عىل تحفيزهم 
وتهيئتهم بكل ما من شأنه تقديم خدمة 
للدخول  وتهيئته  دراسته،  أثناء  للطالب 
الوظيفة  عىل  للحصول  العمل  سوق  إىل 
أن  إىل  مشرياً  فيها،  يرغب  التي  املثالية 
جامعة  مثل  عريقة  جامعة  مع  التعاون 
امللك سعود يعترب حلقة مهمة يف سلسلة 
املنظامت  مع  التعليمية  األجهزة  تكامل 

الصناعية الكربى .

ثلثي خريجي كلية الهندسة في الفصل األول الدراسي يحصلون على 
وظائف تتناسب مع تخصصهم خالل مدة تقل عن ثالثة اشهر

   اظهرت احصائيات وحدة الخريجني 
ثلثي  ان  عام  بشكل  الهندسة  بكلية 
املنرصم  الدرايس  األول  الفصل  خريجي 
خريج(   148( متابعتهم  متت  الذين 
مناسبة  وظائف  عىل  الحصول  استطاعوا 
ثالثة  من  اقل  يف  تخصصهم  مع  متوافقة 

اشهر بعد استالم وثائقهم، 

التوظــيف  نســبة  كــانت  وقــد    
هندسة  ييل:  كام  الكلية  يف  للتخصصات 
 ،)%66( املساحة  هندسة   ،)%80( مدنية 
والكرتونيات  كهربائية-اتصاالت  هندسة 
 ،)%74( كهربائية-قوى  هندسة   ،)%63(
هندسة   ،)%78( ميكانيكية  هندسة 
 ،)%60( برتول  هندسة   ،)%40  ( كيميائية 

هندسة صناعية )%42(.

ورشة عمل 
»التميز في تدريس  

التمارين والتجارب 
المعملية«..

تحت•رعاية•سعادة•االسـتاذ•
الدكتور•وكيل•الجامعة•للشؤون•
التعليمية•واألكـادميية•نظــمت•
كلية•الهندسة•ممثلة•ىف•عـامدة•
الكلية•ووحدة•الجـودة،•ورشـة•
عـمـــل•»التـمــيز•يف•تدريــس•

التامرين•والتجارب•املعملية«

وذلك ضمن املبادرة »ج« من الهدف 
االسرتاتيجية  للخطة  الثالث  االسرتاتيجى 
العملية  جودة  تحسني   « الهندسة  لكلية 
التدريسية و البحثية«  وذلك  يوم الثالثاء 
2012/11/20م   املوافق  1434/01/06هـ 
وقدمت  الهندسة.  بكلية  1أ58  بقاعة 
املدنية،  )الهندسة  الست  الكلية  اقسام 
والهندسة  الكهربائية،  والهندسة 
الكيميائية،  والهندسة  امليكانيكية، 
الطبيعى،  والغاز  البرتول  وهندسة 
اوراق عمل متضمنة  والهندسةالصناعية( 
التامرين  تدريس  ىف  قسم  كل  تجارب 
والتجارب والتحديات التى تواجه االقسام 
التى  التطويريه  واالفكار  املجال  هذا  ىف 
املجال،  هذ  ىف  االداء  تحسني  اىل  تؤدى 
وقد تخلل الورشة حلقة نقاش حول هذه 

املحاور االساسية.

مقومى ادارة الجودة المعتمدين لنظام ادارة الجودة بالجامعة..

قام وفد من كلية الهندسة بزيارة إىل 
18-1434/1/22هـ  الفرتة  خالل  ماليزيا 
وقد ترأس الوفد سعادة عميد الكلية أ.د. 
خالد الحميزي، وعميد الجودة بالجامعة 
الكلية  ووكيل  املهيدب،  عبدالله  أ.د. 
أ.د.  العلمي  والبحث  العليا  للدراسات 
عبداملحسن آل الشيخ، ونائب رئيس مركز 
التميز ألبحاث الخرسانة أ.د. عبدالرحمن 
أرامكو  كريس  عىل  واملرشف  الحزميي، 
عبدالرحمن  أ.د.  الكهربائية  الطاقة  يف 

العريني.

املؤمتر  يف  باملشاركة  الوفد  وقام 
الدويل لألبحاث واالبتكار الهنديس، حيث 
املتحدثني  أحد  الكلية  عميد  سعادة  كان 
فيه  أوضح  عرضاً  وألقى  املدعوين 
ثم  املستقبلية،  وخطتها  الكلية  نشاطات 

املقويني  من  دفعة  اول  تخريج  تم 
ادارة الجودة بالجامعة  املعتمدين لنظام 
تدريس  هيئة  اعضاء  خمسة  وعددهم  
خمسة  أصل  من  الجامعة  كليات  من 
من  وكان  الربنامج،  ىف  انتظموا  وسبعون 
كلية  من  اثنني  الخمس  هوالء  ضمن 
شهاب  الدكتور  االستاذ  وهام  الهندسة 
املدنية  الهندسة  قسم  من  مراد  محمد 
من  رشف  الفتاح  عبد  محمد  والدكتور 
الكلية  ووكالة  الصناعية.  الهندسة  قسم 
للتطوير والجودة تقدم تهانيها لهام عىل 

هذا االنجاز املرشف للكلية ومنسوبيها.

مشاركة كلية الهندسة في المؤتمر 
الدولي لألبحاث واالبتكار الهندسي 

بعميد  والتقى   UPM جامعة  الوفد  زار 
األقسام  ورؤساء  ووكالئها  الهندسة  كلية 
الجامعتني  من  املشاركون  ألقى  حيث 
التعاون.  ومجاالت  بالنشاطات  تعريفاً 
بطالب  الكلية  عميد  سعادة  التقى  كام 
ماليزيني الستقطابهم يف برنامج الدارسات 

العليا، وزار الوفد بعض املراكز املتخصصة 
الجانبان  وقع  الختام  ويف  بالجامعة. 
أنتجته  برنامج  من  لالستفادة  اتفاقية 

جامعة UPM للتقييم األكادميي.

فوز مركز التميز 
في هندسة المواد 

بجائزة العميد لتنس 
الطاولة

1434/2/13هـ  االربعاء  يوم  اقيمت 
الكلية  رياضية إلقسام ومراكز  مسابقات 
يف العاب تنس الطاولة والكرة الصغرية يف 
مركز  فاز  وقد  بالكلية،  الرتفيهية  الصالة 
األول  باملركز  الهندسية  املواد  يف  التميز 
تفوقه  بعد  الطاولة  تنس  مسابقة  يف 
عىل ادارة الكلية فيام نال قسم الهندسة 

الصناعية املركز الثالث.

للمراسالت
COE_DQuality@ksu.edu.sa

موقع الكلية
http://engineering.ksu.edu.sa/Arabic
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