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اللـقـاء الـسـنـوي لـمنسـوبي الـكـلـیـــة للعام الجامعي 

 ه34-35
ــــها بـعــــد صــــالة  ــــوي لـمنسـوبـی ــــاء الـسن ــــیة اللــق ــــت الـكل أقـامـ

هـــ، وتـضمـــن اللـقـــاء 1435رجــب  17ظهـــر یـــوم الجمعــة 
كـلمــــــة تـرحـیـبــــــیة مــــــن عــمــــــید الكلــــــیة األسـتاــــــذ الـدكـتــــــور 
ابـراهــــــیم الحمــــــیزي، وتـكریــــــم رؤســــــاء االقــــــسام المنتـهــــــیة 

وكیــل الكلیــة  -ریم التركــي فـتـرتـــهم (د. یاســر بــن عبــدالك
 -للشـئون األكادیمیــة، أ.د. مجیــد بــن عبــدالرحمن الكنهــل 

رئــیس قســم الهندســة الكهربائیــة، د. هــاني بــن عبــدالرحمن 
رئـــیس قســـم الهندســـة المیكانیكیـــة، د. خالـــد  -االنصـــاري 

رئیس قسم الهندسة المدنیة)، والزمالء  -بن سعد الظافر 
ــــــدالرحمن  ــــــري، د. المتقـاعـــــــدین (أ.د. عب ــــــد الجب ــــــن خال ب

عبــدالحلیم بــن عبــدالعزیز المــازي، د.عبــدالعزیز بــن عمــر 
الجاســـر، د.عبدالســـالم بـــن عبدالمحســـن الشـــقیر، أ.عمـــر 
بن عبداهللا أبو عباة، أ. مصطفى محمد حسین السدسـي، 
أ. د.أیمــن ســلیمان عجیــب، د.زاهــر محمــد زعفــران، أ.د. 

أ. سـالم مسـعد عبـده فـوده، أ. عبـداهللا بـن سـعید السـعران، 
بـــن فرحـــان الفـــارس، م. عبدالســـتار عبـــدالهادي القـــط، م. 
سمیر محمـد إبـراهیم، أ. حمـدي محمـد عبـدالعزیز حسـن، 
م. مضر بن ماجد الحسـیني، م. مصـباح خلیـل البهلـول، 
ــــذیر  أ. د. مجــــدي عبــــدالعزیز زهــــو، أ. طلعــــت فــــاروق ن
أحمــــد، أ. خالــــد بــــن عبــــدالعزیز الحمیــــد، د. أنــــور أحمــــد 

 )م. وحیـــــــــــــــــد محمــــــــــــــــد حفـــــــــــــــــیظ مقبــــــــــــــــول أحمــــــــــــــــد، 
 

 
یوم التمیز البحثي بكلیة الهندسة لعام الجامعي 

ـه1434-1435  

برعایة سعادة األستاذ الدكتور أحمد بن سالم العامري 
وكیل الجامعة للدراسات العلیا والبحث العلمي أقیم یوم 

هـ الموافق 16/7/1435التمیز البحثي في الكلیة بتاریخ 
تكریم المتمیزین في البحث م، حیث تم 15/05/2014

العلمي من أعضاء هیئة التدریس والباحثین وطالب 
الدراسات العلیا، كما تم افتتاح المعرض المصاحب الذي 

وفاز   .عرضت فیه بحوث طالب الدراسات العلیا
الزهراني (كیمائیة)، أ.د.  سعید بالترتیب  أ.د.   بالجائزة 

اس الناشف السید علي  (میكانیكیة)،  د. این محمد
(كیمائیة)،  أ.د.  یوسف السلوم (مدنیة)، أ.د. صالح 

لحمید أجبار (كیمائیة)،  الشبیلي (كهربائیة)، أ.د. عبد ا
 (مدنیة)، د. خلیل عبدالرزاق عبدصدیقي  د. ندیم

ز كما فا انیكیة), د. ولید زاهد  (مدنیة).الموجود (میك
  :طالب الدكتوراه من بجائزة طالب الدراسات العلیا

محمد  میالنا بوترا (كیمائیة)،  محمد سلیم (كهربائیة)،
دنیة)، محمد نعیم الحق (كیمائیة). عثمان (م عبدالحلیم

ماجد الذییبي  وفاز من طالب الماجستیر كل من
 ).كیمائیة(كهربائیة)  ووسیم اهللا خان (
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 المـلـتــقـى الـثـاني للخـــریــجـیـن
الملك سعود األستاذ الدكتور برعایة معالي مدیر جامعة 

  بدران العمر، نظمت وكالة الهندسة للتطویر والجودة
لقاًء لخریجي كلیة الهندسة بعنوان "الملتقى الثاني 

رجب  6لخریجي كلیة الهندسة"، مساء یوم األثنین 
م في القاعة الكبرى 2014مایو  5الموافق  1435

وم بها بفندق مداریم كراون، وذلك ضمن الجهود التي تق
الكلیة لتعزیز الـعالقة والتواصل مع خریجیها. وقد بلغ 

. والجدیر بالذكر 250عدد الخریجین الحاضرین حوالي 
ان الكلیة سبق وان نظمت اللقاء األول للخریجین في 
العام الماضي لیلة اإلحتفال بمرور خمسین عاما على 

 .تأسیس الكلیة
تاب الكریم ثم وقد بدأ الحفل بتالوة مباركة من آیات الك

كلمة لعمید الكلیة األستاذ الدكتور خالد الحمیزي، وكلمة 
رئیس  -للطالب الخریجین ألقاها الطالب محمد العمران 

المجلس الطالبي للكلیة، ثم كلمة راعي الحفل القاها 
وكیل  –نیابة عنه األستاذ الدكتور عبدالعزیز الرویس 

رئیس  –ني الجامعة. ومن ثم قام الدكتور احمد الشربی
وحدة الخریجین والتوظیف بوكالة الكلیة للتطویر والجودة 
بشرح مكونات الموقع اإللكتروني للوحدة وكیفیة تسجیل 
الخریجین والشركات. وتلى ذلك كلمات للمتحدثین 

مدیر  –الرئیسین: المهندس صالح بن غـرم الزهراني 
 عام فرع المؤسسة العامة لتحلیة المیاه المالحة بالساحل

وهو أحد خریجي قسم الهندسة الكیمیائیة،  -الشرقي 
من وزارة  –والمهندس عبدالرحمن بن ابراهیم الفایز 

البترول والثروة المعدنیة، المشرف على أعمال الصیانة 
والتشغیل بمنبنى الوزارة، وهو خریج قسم هندسة البترول 

 –والغاز الطبیعي، والمهندس أحمد بن محمد العیسى 
س العام للهئیة العامة للسیاحة واآلثار نائب الرئی

المساعد للتراخیص، وهو من خریجي قسم الهندسة 
المدنیة. وتضمنت كلمات المتحدثین استعراض لخبراتهم 
العملیة ومكتسباتهم المهنیة. وبعد ذلك فتح الدكتور ولید 

زاهـد وكیل الكلیة للتطویر والجودة باب المداخالت 
 .والحوار للحضور

ألقى المهندس طارق القصبي راعي جائزة  وعقب ذلك
المهندس طارق القصبي في التمیز في الهندسة المدنیة 
بالمملكة العربیة السعودیة، كلمة اشاد بها بجهود الكلیة 
في دعم البحث العلمي. ومن ثم تم تكریم الفائزین 
بالجائزة وتكریم المهندس طارق على انشائه الجائزة، 

یسین للملتقى وتكریم األستاذ وتكریم المتحدثین الرئ
عضو هیئة التدریس  –الدكتور عبدالمحسن آل الشیخ 

بقسم الهندسة المدنیة سابقا ووكیل الهندسة للدراسات 
على دعمه للبحث  –العلیا والبحث العلمي سابقا 

العلمي. كما تم تكریم الخریجـین المتـفوقـین في الفصل 
-1434عي األول والفصل الثاني لهذا العام الجام

ه، بتقدیم شهادة تقدیر وتهنئة. وقد بلغ عدد 1435
المتفوقین الحاصلین على تقدیر ممتاز (معدل تراكمي 

طالبا. كما تم تسلیم جمیع  50وأكثر) حوالي  4.5
خریجي الكلیة لهذا العام شهادات تهنئة على تخرجهم 

ومن ثم تناول الجمیع طعام العشاء مع   )خریجا 477(
 .كاریة للخریجین مع منسوبي الكلیةالتقاط صور تذ
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اعـــالن وتــكــریــم الـفـائـزیـن في الـدورة األولى لجـائــزة 
القـصـبي في الـتـمیـز في الهنـدسـة الـمدنـیة بالمملكـة 

 العــربـیة السعــودیـة

 
ضمن فعالیات الملتقى الثاني لخریجي كلیة الهندسة 

 5الموافق  1435رجب  6 الذي اقـیم مساء یوم االثـنین
م في القاعة الكبرى بفندق مداریم كراون، 2014مایو 

وذلك ضمن الجهود التي تقوم بها الكلیة لتعـزیز الـعالقة 
والتواصل مع خـریجـیها، تم اإلعالن عن البحث الفائز 
بجائـزة المهندس طارق القصبي في التمیز في الهندسة 

للعام الجامعي  المدنیة بالمملكة العربیة السعودیة
هـ، في أول دورة للجائـزة. وقد قام 1434-1435

المهندس القصبي ووكیل الجامعة األستاذ الدكتور 
عبدالعـزیـز الرویـس وعـمـید الكلیة األستاذ الدكتور خالد 
الحمیزي، بتسلیم الجائـزة (خمسون الف ریـال) وشهـادات 

نـدس القصبي ودروع التهـنئة للفائـزیـن. كما تم تكریـم المه
لـرعـایته الجائزة. والجدیر بالذكر ان الجائزة تم اإلعالن 
عن انشائها في الملتقى األول للخریجین في العام 

  .هـ1434-1433الدراسي الماضي 
وعنوان البحث الفائز هـو: "استخـدام تقـنیة النانـو لـدراسة 

ـة الطـبقة الواقـیة من التـآكل لحـدید التسلیـح في الخـرسان
تحت ظـروف بـیـئـیة قـاسیة"، وقد قـام به أ.د. عبد 
الرحمن بن محمد الحزیمي، و أ.د. عبدالعزیز بن ابراهیم 
النغیمش، و أ.د. راجح بن زید الزید (یرحمه اهللا)، و د. 
رجا رضوان حسین، وهو من األبحاث المدعـومة من 
الخطة الوطنیة للعلوم والتقنیة واإلبتكار بجامعة الملك 

ود. وقد استغرق انجاز البحث حوالي سنتین سع
ه)، وتم نشر النتائج المختلفة للبحث 1431-1433(

والبحث  ISI مجالت علمیة 5مؤتمرات عالمیة و 4في 
الفائز یتعامل مع صدأ الحدید في الخرسانة المسلحة، 
وهو من األسباب الرئیسة التي تؤدي إلى تدهور 

یة السعودیة حیث المنشآت الخرسانیة في المملكة العرب
تهاجم أیونات الكلوراید الطبقة الرقیقة الواقیه لحدید 

نانومیتر) وتؤدي إلى  10التسلیح (تبلغ سماكتها حوالي 

تدهورها بشكل سریع. وتعد هذه الظاهرة من أكثر 
الظواهر تعقیدًا من حیث المعرفة والتحكم وال زالت 

 .ة لهاالطرق التقلیدیة غیر قادرة على إیجاد حلول ناجع
ویسهم هذا البحث في نقل وتوطین تقنیة النانو وٕابراز 
دور المملكة وجامعة الملك سعود في األبحاث التي 
تعتمد على هذه التقنیة المتطورة مما سیكون له مردود 
ایجابي على تطویر ودعم االبحاث المعتمدة على هذه 

 .التقنیة الحدیثة
  

 

 
بعـض بـرامج  ورشـة عـمـل لإلسـتعــداد لـتقـیـیم

بـكالـوریـوس الهـنـدسـة من هـیـئة اإلعـتـمـاد األكادیـمـي 
 الـوطـنـي

استعدادا لـزیارة مـراجعى الهیئة الوطنیة لإلعتماد 
األكادیمى لكلیة الهندسة لتقییم برامج الهندسة المدنیة 
والهندسة المیكانیكیة والهندسة الكیمیائیة فى الفترة من 

هـ، لمنح 1435رجب  7-2ق المواف 2014مایو 3-8
هذه البرامج اإلعتماد األكادیمى الوطنى. نظمت وكالة 
الكلیة للتطویر والجـودة بالتعاون مع الهیئة الوطنیة 
لإلعتماد األكادیمى ورشة عمل عـن التجهیزات الالزمـة 

هـ 13/6/1435لزیارة مراجعى الهیئة، وذلك یوم األحد 
الرئیسي فى ، وكان المتحدث 13/4/2014الموافق 

الورشة الدكتور جیرجى مافیت مستشار الهیئة، وحضر 
الورشة أعضاء لجان اإلعتماد األكادیمى باألقسام 
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الثالثة ورؤساء األقسام وسعادة الدكتور وكیل الكلیة 

 .للتطویر والجودة وسعادة الدكتور رئیس وحدة الجودة

 

 
 

 الكـیـمـیــائــیةزیــارة طـالب هنـدسـة اإلمــام للهندســة 
 

استقبل قسم الهندسة الكیمیائیة بكلیة الهندسة مؤخرًا 
عـددًا من الطالب الخریجین بقسم الهندسة الكیمیائیة 
بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة وكان في 
مقدمة الدكتور ممدوح اللوزي والطالب الخریجین من 

ي قسم الهندسة الكیمیائیة بجامعة اإلمام، وكان ف
إستقبالهم رئیس قسم الهندسة الكیمیائیة األستاذ الدكتور 
عمادالدین مصطفى كمال، والباحث م. أریمایو إدریس 
والمشرف على معامل ومختبرات القسم م. ولید بن سعید 
القحطاني. وتم في أول الزیارة التعریف بالقسم وأخذهم 
في جولة میدانیة على معامل ومختبرات القسم، وتأتي 

لزیارة ضمن التعاون المشترك بین الجامعات هذه ا
وتبادل المعرفة و الخبرة لما له أثر على الناحیة 

 .التعلیمیة
وتم عمل بعض التجارب لطالب جامعة اإلمام في  

معمل التحكم بالقسم خالل أربعة أسابیع متتالیة. وفي 
والطالب الخریجین ختام التدریب قٌدم الدكتور اللوزي 

 .لما وجدوه من استقبال وحفاوة كلیةلشكرهم للقسم ول

 
 

 تكریم الموظف المثالي لكلیة الهندسة
كرمت عمادة كلیة الهندسة الموظف خالد بن حمد 
الجالجل لتمیزه في أداء عمله خالل الشهر الماض في 
وحدة الشؤون الطالبیة بحضور عمید الكلیة د خالد 

ال الحمیزي ووكیل الكلیة للشؤون األكادیمیة د احمد 
طالبیة األستاذ الشیخ والمشرف على وحدة الشؤون ال

 .عبدالرحمن الهویش

 

 
المجـلـس اإلستـشـاري لكـلیــة الـهـنــدســة في اجـتـمـاعــه 

 الثـالـث
تحت رعایة معالي مدیر الجامعة األستاذ الدكتور بدران 
بن عبدالرحمن العمر نظمت كلیة الهندسة االجتماع 

اإلستشاري للكلیة بجامعة الملك سعود الثالث للمجلس 
فبرایر  27ه الموافق 1435ربیع اآلخر 27یوم الخمیس 

م في قاعة إجتماعات مجلس الكلیة برئاسة  2014
 عـمید كلیة الهندسة األستاذ الدكتور خالد بن إبراهیم

الحمیزي نیابًة عن معالي مدیر الجامعة وبحضور 
 أعضاء المجلس:
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 لدكتور محمد بن عبدالرحمن الحیدرسعادة األستاذ ا -
 ).لفیصل وعمید كلیة الهندسة السابقجامعة ا(
ن عام سعادة الدكتور غازي بن محمد العباسي ( أمی -

 ).الهیئة السعودیة للمهندسین
نائب ة المهندس عوض بن محمد الماكـر (سعاد -

 ).الرئیس التنفیذي للتصنیع ــ سابك
زاهــد (وكیل الكلیة  الدكتور ولـیـد بن محمدسعادة  -

 ).للتطویر والجودة
شیخ (وكیل سعادة الدكتور أحمد بن حسین آل ال -

 )الكلیة للشؤون األكادیمیة
سعادة العقید مهندس فخري بن عبدالغني بخاري  -

(االشغال العسكریة) نیابة عن سعادة اللواء مهندس خالد 
القباني (مدیر عام األشغال العسكریة بوزارة الـدفاع 

 الطیران).و 
سعادة المهندس أسامة بن عبدالعزیز الزامل (نائب  -

الرئیس لتطویر األعمال بمجموعة الزامل القابضة) نیابة 
 عن سعادة الدكتور عبدالرحمن بن عبدهللا الزامل .

 وقد اعتذر عن الحضور كل من: -
سعادة المهندس علي بن عثمان الزید ( رئیس مجلس  -

 إدارة مجموعة الزید ).
سعادة المهندس بدر بن عبدالرحمن بوسبیت ( رئیس  -

 قسم تطویر الكفاءات الهندسیة ـــ أرامكو ).
وقد اطلع المجلس على التقریر السنوي للكلیة للعام 

هـ، وقـدم األستاذ الدكتور عمید 31433/1434الدراسي 
الكلیة عرضا مرئیا عن أهم انجازات الكلیة وبرامجها 

الخریجین في جمیع البرامج التطویریة واحصائیات عن 
األكادیمیة (بكالوریوس وماجستیر ودكتوراه)، وتحالیل 
مسوحات الكلیة لخریجیها وحالتهم الوظیفیة، وٕاتـــفــاقــیــات 
التـــعــاون مع بـعــض الـجـهــات لــــرعـــایـــة الـطــالب 
المتـمیــــزیـن في الكـلـیـة، وبرنامج التدریب الصیفي 

 المتمیزین، وغیرها من نشاطات.للطالب 
وناقش المجلس عدد المواضیع: اإلعتماد األكادیمي 
لبرامج البكالوریوس، واستقطاب طالب الدراسات العلیا، 

وبرنامج التدریب العملي الخارجي، واقتراح أعضاء 
إضافیین للمجلس اإلستشاري. وقد قرر المجلس ترشیح 

من الحیدر سعادة األستاذ الدكتور محمد بن عبدالرح
رئیسًا للمجلس لمدة عامین إعتبارًا من بدایة الفصل 

 هـ.1435/1436الدراسي األول 
 

 
فــرص وظـیـفـیة لخـریـجـي الهـنـدســة من شـركـة 

 بـوسـطــن

نظمت وكالة كلیة الهندسة للتطویر والجودة لقاًء طالبیا 
 Boston Consultingمع شركة بوسطن لإلستشارات 

Group  هـ 1435ربیع الثانى  19، وذلك یوم االربعاء
م، وافتتح سعادة عمید الكلیة 2014فبرایر 19الموافق 

األستاذ الدكتور خـالد بن ابـراهیم الحـمیـزي اللقاء بكلمة 
ترحیبیة ووجه كلمة الى الطالب لإلهتمام بما سیقدم 
خالل هذا اللقاء لإلستفادة من هذه المعلومات فى 

 یفى، وقد حضر من جانب الشركة دكتورمستقبلهم الوظ
واألستاذ كریستیان  ,الكسندر احدى الشركاء بمكتب دبى

شفاتزلیر مدیر مشروع بمكتب دبى، واألستاذ مشارى 
االبراهیم استشارى مكتب الریاض، والمهندس أحمد 

 التویجرى مساعد استشارى بمكتب الریاض.
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طة وقد قدمت هذه المجموعة من الشركة عرض عن أنش

الشركة فى مجال اإلستشارات وفرص التوظیف المتاحة 
لدى الشركة وخاصة بمكتب الریاض وهو تحت 
التأسیس، وقد حضر اللقاء اكثر من ستین طالبا من 

 مختلف التخصصات.
 

كلیة الهندسة بجامعة مارنیغي میلون في استضافة 
 الهندسة

 
بناًء على دعوة من سعادة عمید الكلیة، القى األستاذ 
الدكتور فیجي كومار، وكیل الهندسة لشؤون اعضاء 
هیئة التدریس والدراسات العلیا، بجامعة كارنیغي میلون 
بالوالیات المتحدة األمریكیة، محاضرة تعریفیة عن الكلیة 
والبرامج الدراسیة ونشاط الكلیة البحثي، وتطرقت 
المحاضرة الى اإلستراتیجیات التي اتبعتها الجامعة 

فضل عشر كلیات هندسة في الوالیات لتصبح ضمن ا
جمادى األخرة في قاعة  6المتحدة، تم ذلك یوم األحد 

، بحضور وكالء الكلیة وعدد من رؤساء األقسام 58أ1
وأعضاء هیئة التدریس، تال ذلك حفل غداء في مركز 
الجامعة تم خالله مناقشة سبل التعاون بین جامعة الملك 

 سعود وجامعة كارنیغي میلون.

 
 

 
 
 
 
 

فعــالـیة "مسـتـقـبلي" لطــالب الهنـدسـة غــیر 
 المخـصصیـن

 
 

اقام المجلس الطالبي في كلیة الهندسة بالتعاون مع 
األندیة الطالبیة ووحدة اإلرشاد االكادیمي فعالیة 
"مستقبلي" للتعریف بتخصصات كلیة الهندسة، وهي 
فعالیة مخصصة لطالب الكلیة الذین لم یتم تخصیصهم 
بعد، وتهدف إلى ارشادهم وتوعیتهم بطرق اختیار 
التخصص، باإلضافة إلى التعریف بتخصصات الكلیة 
وذلك بإقامة العدید من المحاضرات التعریفیة وٕانشاء 
معرض تشارك فیه األندیة الطالبیة في بهو الكلیة 
یشارك في التعریف عن تخصصات كلیة الهندسة. 

هـ 1435-6-6حد وتستمر الفعالیة لمدة أسبوع من األ
ه، وقد افتتح سعادة عمید 1435-6-10إلى الخمیس 

كلیة الهندسة الدكتور خالد الحمیزي الفعالیة باإلضافة 
الى زیارة قام بها في یوٍم آخر إلى أجنحة األندیة في 
معرض الفعالیة لیتابع تطوراتها والفوائد التي تقـدم 

 للطالب منها.
 

 الـطـوارئ في كلـیـة الهـنـدســةالســالمــة واإلخــالء في 
 

استضافت كلیة الهندسة الدفاع المدني بمدینة الریاض 
لتقدیم محاضرات عن السالمة والطوارئ بمناسبة الیوم 
العالمي للدفاع المدني بعنوان "نحو مجتمع آمـن"، یوم 

جمادى األولى، وذلك ضمن نشاطات لجنة  11األربعاء 
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سة بوكالة الهندسة للتطویر السالمة المهنیة بكلیة الهند

والجودة. وقد قدم المحاضرات الرائد یحي بن محمد 
الزومان، ورئیس رقباء عبدالغني بن عبداهللا الُعمري من 

 معهد الدفاع المدني.
وتضمنت المحاضرات مفاهیم السالمة وأنواع المخاطر 
ومصادرها وكیفیة الوقایة منها، ووسائل اإلخالء في 

د تضمن الحضور الدكتور ولید بن حاالت الطوارئ. وق
محمد زاهـد وكیل الهندسة للتطویر والجودة ورئیس لجنة 
السالمة المهنیة بالكلیة، والدكتور أحمد بن حسین آل 
الشیخ وكیل الكلیة للشؤون األكادیمیة، والمهندس ناصر 
بن مصارع العنزي مستشار السالمة وٕادارة الطوارئ 

لجنة السالمة المهنیة  بوكالة الجامعة للمشاریع وعضو
بالهندسة، وعدد من أعضاء هیئة التدریس ومنسوبي 
الكلیة، وأعضاء لجنة السالمة المهنیة بالكلیة، وفنیي 
ومهندسي معامل ومختبرات الكلیة، وعدد من منسوبي 
إدارة األمن السالمة بالجامعة. وفي نهایة اللقاء قـدم 

 .الدكتور ولید زاهد دروع تقدیریة للمحاضرین

 

 

 جائزة في البحث العلمي  للھندسة المدنیة

ة المدنیة استاذ في قسم الهندس حصل الدكتور اقبال خان

االكتشافات واإلبتكارات  على المرتیة الثالثة في فرع

الجائزة الكبرى للتمیز البحثي   في  وترخیص التقنیة

ویتكون  2014-2013لجامعة الملك سعود للسنة 

الخرسانة نظام وطریقة لقیاس مسامیة  من االختراع

الفارغ   عالیة القوة وعالیة األداء باستخدام أسلوب التشبع 

 االمتصاصتحقیق لى یهدف االختراع إو  ،الضغط

 التمكن من اجل للخراسانة منالكامل أو التشبع الكامل 

اقتصادیة وصدیقة  الطریقة وتعتبر هذهتقدیر المسامیة. 

 .للبیئة

  
 مع لـقـاء في الخــارجـي الـعــمـلي الـتـدریـب طـالب

 الهـنـدســة عــمـادة
 یـونیو 4 الموافـق( هـ1435 شعـبان 4 األربعـاء یـوم تـم

 التـدریب بعمل سیقومون الذین الـطالب لـقـاء) م 2014
 وحـضر. الكلیة عـمادة مع المملكة خارج في العملي
 وسعادة الكلیة وكـیل وسعادة الكلیة عـمید سعـادة اللـقاء
للجـودة للتطویـر الكلیة وكیل

 

 كلمة اللقـاء بدایة في الكلیة عـمیـد سعادة ألقى وقد
 هـذه استغالل عـلى فـیها حثـهم للمتـدربیـن تـوجـیهیة
 التي المجـاالت في ومهاراتهم معــارفهـم لتـنمیة الفرصة

 بیـن مفتــوح نـقـاش دار ثم ومن فیها، سیتـدربـون
 عـلى اإلجـابـة فـیه تـمت الكلیة وٕادارة المتـدربـیـن
 .الطـالب وتــساؤالت استـفسارات

 هــو السنة لهذه الخـارجي التـدریب أن الى اإلشارة وتجـدر
 التدریب، جهات وعــدد الطالب عــدد حـیث من األكـبر
 شركـتي لدى وألمانـیا فـرنسا في طالبا 23 سیتـدرب حیث
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AREVA و EDF في تـعمالن واللتـان الفرنسیتین 

 شركات لـدى ألمانیا في طالب 7 و الـطاقـة، مجـال
 األلمان المهنـدسین جمعـیة مع بالتنـسیـق وذلك مختـلـفة
 أمـریـكا في طالب 4 و للمهنـدسین، السعودیة والهیئة
 والتي الكـندیـة BPMBARDIER شركـة لدى وكـنـدا
 لدى استـرالیـا في طالب 4 و النـقل، مجال في تعمل

 9 و والـروبوت، الطاقة مجال في SYDNEY جـامعة
 المتخصصة ITEFERR شركة لدى إیطالـیا في طالب

 لدى أمریكا في وطالبـین القطارات، – الـنـقل مجال في
 أمیـركا في وطالبیـن ،NORTH CAROLINA جـامعة

 في المتـخصصة الفـرنسیة AIRLIQUIDE شـركة لدى
 للطالب الكلي العدد یكون وبذلك. الغـازات انـتاج

 العدد وهو طالبا 51 العـام لهذا الخارج في المتدربـین
. سنـتــیـن قـبل الخـارجي التـدریب في البدء منذ األكبـر

 للشئون الجامعة وكالة مع بالتعاون تم البرنامج وهذا
 وكیل سعادة من مباشر وبدعم واألكادیمیة التعلیمیة
 .واألكادیمیة التعلیمیة للشئون الجامعة

 
 الـتـخـــرج مـشـاریـع تــكــرم لـھـنـدســة  كلیة

 الثــاني الـدراسـي للـفـصـل المتـمیزة
 اي ایھ بي شـركـة بـرعــایـة ھـ1434/1435

 الـسعــودیــة سـیسـتـمـز

 یــوم والجــودة للتـطـویـر الـهـنـدســة كــلیـة وكالـة نـظـمت
 تــكــریــمـیـا وحــفــال معــرضـا هـ1435 شـعـبـان 10 األحـــد

 الثاني الـدراسـي للـفصل الـمتـمیـزة الـتخـرج لـمشاریــع
 الهنــدسـة كـلیــة عــمـیـد رعــایة تحـت هـ1434/1435
 والـدكـتــور الحــمیـزي، ابـراهـــیـم بن خــالــد الـدكـتـور األستـاذ

 إدارة عـام مــدیـر الــشـیـخ، آل حــمــدم بـن اللــطیف عـــبـد
 سیستـمـز ایه أي بي لـشـركـة والـتـطـویـــر اإلستــراتـیـجـیـة

 افـتـتــاح وبـعــد ،)BAE Systems( السـعــودیــة
 الــذي الـمعــرض أقـسـام إلى الحـضور تــوجـه المعــرض،

 وحــــدات إلى باإلضـافــة للمشـاریـع بــوسـتـرات تـــضـمــن
 قــام حیث الـمشاریــع، بـعــض لمخــرجــات نـموذجـــیـة

 تـضمـن كما مشـاریـعـهـم، بـشرح الـمشاریـع طـالب
 في الـطالبـیـة الـمشـاریـع ألفـضل عـــرضـــا المـعـــرض

 ومقــرر" الـهنـدسـي الـتــصمـیم في مـقــدمــة" مـقــرر
 الحــضور تـــوجـه ثــم ومـن ،"الـهنــدسـي الــرسم أساسـیات"

 هـــنـأ كـلـمـة الكـلــیـة عــمـیــد الــقـى حـیـث الحــفــل لــقــاعـة
 بــتــعـاون وأشـاد تــمیــزهــم، عـلى والــمشرفــیـن الـطالب فــیـها

 دعــمـهــا عـلى السعـودیـة سیستمـز إي ایه بي شـركـة
 الـمـتــمــیــزة الـتـخــرج ـمـشاریـع تــكــریـــم ورعــایـتــهــا المتـــواصل
 ألــقــى كما الـماضـیة، الـثـالث الـسنـوات خــالل بالهنـدسـة
 عـلى فــیـها اكـــد كــلمـة الــشــیــخ آل عــبـداللـطــیــف الـدكتــور
 سیستمـز اي ایه بي شـركـة مع الكـلیـة شــراكة مـردود

 عــطـاء عـلى وتحـفـیــزهــم الــطـالب ـیـعتــشجـ في السعـودیـة
 الشــركــة، مـن مـــقــــدمـة جـــوائــز تـــوزیع ذلك وتـال. مـتــمــیـز

 والـذیــن الـمتـمیـزة الـمشاریـع طالب إلى تـــفــوق وشـهادات
 األســاتـــذة تـــكریــم تــم كـما طـالـب، 31 عــددهــم بــلـغ

 .الـمشـاریـــع هــــذه عــلى الـمشـرفــــیــن
 
 

 

 
 أعــد النشرة:

 دــمد زاهـید بن محـد. ول
 بارـید اجـمـدالحـبـأ.د. ع


