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حـفل معـایـدة منسوبي كلیـة الهنـدسة بمنـاسبة عــید 

ـه1435األضحى المـبارك لعـام   

أقامت كلیة الهندسة حفل معایدة بمناسبة عید األضحى 
المبارك وذلك بحضور عمید الكلیة األستاذ الدكتور خالد 

إبراهیم الحمیزي ووكیل الجامعة للشؤون التعلیمیة بن 
واألكادیمیة األستاذ الدكتور عبداهللا بن سلمان السلمان 
ووكالء الكلیة ومنسوبي الكلیة من أعضاء هیئة التدریس 

موظفین، وذلك یوم األحد الفنیین و الباحثین و الو 
م، في تمام 12/10/2014هـ، الموافق 18/12/1435

احًا بقاعة استراحة الطالب، حیث الساعة التاسعة صب
تشكل هذه المناسبة فرصة لتبادل التهاني والتبریكات 
بمناسبة عید األضحى المبارك وتجدید التواصل بین 

 .منسوبي الكلیة

 
 

لـــقــاء لـعــرض تـجـربــة الـتـدریـب العـلـمي الخـارجي 
 لـطـالب الهنــدسـة

بـرعـایة معـالي مـدیـر الجامعـة األسـتاذ الـدكتور بـــدران بـن 
عــــبدالرحمن العــــمر، نظمـــت كلیـــة الهندســـة لقـــاًء لعــــرض 
تجــــربة التـــدریب العــــملي الخـــارجي لطالبهـــا، وذلـــك یـــوم 

ه بقاعـــــــــة الدرعیـــــــــة بالجامعـــــــــة. 1436-2-2االثنـــــــــین 
وحضـــر اللقـــاء معـــالي المـــدیر ووكیـــل الجامعـــة للشـــؤون 

األكادیمیـــة األســـتاذ الـــدكتور عبـــداهللا الســـلمان، التعلیمیـــة و 
ومساعد الوكیل للتدریب الدكتور عـادل الشـایع، والـدكتور 
عبدالمحسـن البــداح وكیــل الكلیــة والمشــرف علــى التــدریب 

 الخارجي بالكلیة، وممثلي الشركات والجهات المساهمة 
 

 

ي تدریب الطالب، ورؤساء األقسام، وعدد من اعضاء ف
 التدریس بالكلیة وعدد كبیر من الطالب.هیئة 

من الدكتور ولید زاهــد وكیل عرض  وافتتح اللقاء بتقدیم 
الكلیة للتطویر والجودة، ومن ثم عرض عمید الكلیة 
األستاذ الدكتور خالد الحمیزي تجربة التدریب الخارجي 
بالكلیة، وتلى ذلك كلمة لسعادة الدكتور عادل الشایع 

رنامج التدریب الخارجي بالجامعة اوضح فیها ماهیة ب
وانجازاته. وقام معالي المدیر بعد ذلك بتقدیم دروع شكـر 
وتـقـدیـر للشركات والجهات التي ساهمت في تـدریب 

 .الهندسة خالل السنوات الماضیةطالب 
وتضمن اللقاء كلمات لممثلي الشركات والجهات الـداعمة 

والمداخلة للطالب، للتـدریب، ومن ثم فتح باب النقـاش 
 وختم اللقاء بدعوة الجمیع لحفل غــداء بقاعة الدروازة.

هـ 1432-1431صیف والجدیر بالذكر انه تم في 
طالب من قسم  6تدریب  ه1433-1432وصیف 

الهندسة الكهربائیة في معهد ماكس بالنك في المانیا، 
طالب من  18هـ تدریب  1433/1434وتم خالل العام 

ت الهندسیة في أربعة مواقع مختلفة مختلف التخصصا
في الوالیات المتحدة وكندا في شركات عالمیة ومعاهد 

 بحثیة متمیزة.
ه بلغ عدد الطالب  35-34وفي العام الجامعي 
طالبا، وهو العدد األكبـر منذ  51المتدربـین في الخارج 

طالبا في فـرنسا  23البدء في التـدریب الخـارجي: 
الفرنسیتین  EDFو  AREVAي وألمانـیا لدى شركـت

طالب في  7واللتـان تـعمالن في مجـال الـطاقـة، و 
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ألمانیا لـدى شركات مختـلـفة وذلك بالتنـسیـق مع غرفة 

 4المهنـدسین األلمان والهیئة السعودیة للمهنـدسین، و 
 BPMBARDIERطالب في أمـریـكا وكـنـدا لدى شركـة 
طالب في  4قل، و الكـندیـة والتي تعمل في مجال النـ

في مجال الطاقة  SYDNEYاستـرالیـا لدى جـامعة 
طالب في إیطالـیا لدى شركة  9والـروبوت، و 

ITEFERR  القطارات،  –المتخصصة في مجال الـنـقل
 NORTHوطالبـین في أمریكا لدى جـامعة 

CAROLINA وطالبیـن في أمیـركا لدى شـركة ،
AIRLIQUIDE  إنتاج الفـرنسیة المتـخصصة في

 الغـازات.
 

 كـلــیـة الهـنــدســـة تـجــدد شــهــادة اآلیــــزو 
-2-3في احتـفالیة اقـامتها عمادة الجودة یوم الثالثاء 

م) وبحضور وكیل الجامعة 2014-11-25هـ (1436
للتطویر والجودة، تسلم د. ولیـد زاهــد وكیل الكلیة 
للتطویر والجودة شهادة نظام الجودة اآلیزو 

ISO:9001:2008  بعد حصول الكلیة على موافقة ،
اآلیزو لتجدید الشهادة التي حصلت علیها الكلیة علیها 

 م.2009في عام 
هي مواصفة دولیة عامة إلدارة  2008:9001واالیزو 

الجودة، وتتضمن معاییر تصف جودة أداء عملیات 
المؤسسة. وترتكز معاییر هذه المواصفة على ثمانیة 

ة یتم من خاللها التأكد من أن المؤسسة مفاهیم أساسی
تقوم بإدارة جودة مدخالتها وعملیاتها ومخرجاتها بشكل 
فعال. وتجدر اإلشارة إلى أن جمیع مؤسسات العالم 

تخضع للمراقبة  9001الحاصلة على شهادة األیزو 
الدوریة من قبل الجهات المانحة وذلك للتأكد من 

ولضمان عملیات  استمراریة التقید بمعاییر المواصفة
 التطویر والتحسین المستمر داخل المؤسسة.

 

 
وقد أیقنت الكلیة بأن تطبیق متطلبات ومعاییر الجودة 
الشاملة لم یعد ترفًا بل أصبح ضرورًة ملّحًة یفرضها 
إیقاع العصر وتطورات وسائل التقنیة في التخطیط 
والتنفیذ وتقویم األداء واستشراف المستقبل. وتم اعداد 

ام إدارة الجودة الذي یعتبر من أهم العناصر التي نظ
ُیعتمد علیها عند إجراء المراجعة الخارجیة ومنح الشهادة 
من قبل الجهة المانحة. ویحتوي هذا النظام على سیاسة 
ودلیل وأهداف الجودة للكلیة، كما یشتمل على إجراءات 
العمل ونماذجها ورسوماتها التوضیحیة، إضافة إلى 

تنظیمي والوصف الوظیفي للقیادات اإلداریة الهیكل ال
  بالكلیة.

 
 

 نــظــام إدارة الـجــودة للجامعة وتطبیقه بالهـنــدســة

ظمت وكالة التطویر والجودة بالهندسة لـقـاء مع عمادة ن
الجودة لمناقشة نظام ادارة الجودة لجامعة الملك سعود 

)QMS-KSU ،،ومتطلبات تطبیقه بكلیة الهندسة ،(
 12هـ الموافـق 1436محـرم  19وذلك یوم األربعـاء 

م،، وحـضر اللقاء عمید الكلیة األستاذ 2014نوفـمـبر 
الدكتور خالد الحمیزي، وعمید الجودة المكلف الدكتور 
عبدالحكیم البابطین، ووكیل الكلیة للتطویر والجودة د. 

ة الجودة بالكلیة د. محمد ولید زاهــد، ورئیس وحد
عبدالفتاح شرف، ورئیس وحدة نظام إدارة الجودة 
بالجامعة د. أحمد عكاوي، ومستشار عمادة الجودة د. 
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تاي شویون، ورؤساء األقسام واعضاء وحدات الجودة 

 .واإلعتماد باألقسام
 

 

 
 حـفـل الـتـدریـب الـعـمـلي لـشـركـتي اریـفـا وٕاي دي اف

 
برنامج التوعیة التعلیمي لشركتي اریفا وٕاي دي كجزء من 

) ، والــذي یهــدف إلــى المســاهمة EDFو AREVAاف (
فـــي برنـــامج تطـــویر القـــدرات البشـــریة فـــي مجـــال الطاقـــة 
النوویة فـي المملكـة العربیـة السـعودیة بقیـادة مدینـة الملـك 

)، اقامـــت KACAREعبـــداهللا للطاقـــة الذریـــة والمتجـــددة (
یا بالدفعة األولي من الطالب الـذین الشركتان حفال احتفال

م 2014اغسـطس  -ل الفترة من یونیو انهوا تدریبهم خال
فــــــي فرنســــــا والمانیــــــا، وذلــــــك بحضــــــور معــــــالي الســــــفیر 

، وذلــك اء الكلیــات المشـاركة فــي البرنــامجالفرنسـي، وعمــد
طالبــا  40وضــمت الدفعــة حــوالي  هـــ. 29/3/1436فــي 

وجامعة الفیصـل من كلیات الهندسة بجامعة الملك سعود 
وجامعة الملك فهد للبترول والمعـادن. وبلـغ عـدد الطـالب 

طالبــا  20المتــدربین مــن كلیــة الهندســة بالجامعــة حــوالي 
 من مختلف اقسام الكلیة.

وتضمن الحفل عرضا من بعض طالب التدریب عن  
تجربتهم، وتقدیم شهادات تكریم للطالب المشاركین، 

لیة األستاذ الدكتور اضافة إلى كلمة لسعادة عمید الك
خالد الحمیزي اشاد فیها بالتعاون الشركات مع الكلیة 
والنتائج المشرفة للبرنامج. كما حضر الحفل المشرف 
على التدریب الخارجي الدكتور عبدالمحسن البداح وكیل 

الكلیة، ووكالء الكلیة األخرین. ومن المتوقع ان تقوم 
دسة في من كلیة الهن 24الشركتان بتدریب حوالي 

 هـ. 36-35صیف 
  

 

 
مــحــاضــرة في نــظــام إدارة الجـــودة للجــامـعـــة 

)QMS-KSUبالهـندســة ( 

نظمت وكالة كـلـیــة الـهـنـدســة للتطـویــر والجــودة بالتـعـــاون 
 مع عـمادة الجـودة محــاضـرة بعـــنـوان:

Unlocking and Understanding the KSU – 
QMS 

هــــ وذلـــك لتوضـــیح 1436صفــــر  25یـــــوم األربعـــاء فـــي  
مفهـــــوم الــــــنظام ومتطلباتــــــه ومـراحــــــل تـطبیـقــــــه. وحــــــضر 
ــــــــضاء وحــــــــدات الجـــــــودة  ــــــــاء رؤســــــــاء األقســـــــام وأعـ اللـق
ـــــى العمــــــید  ــــــمي باألقــــــسام، إضافــــــة إل ــــــتماد األكادی واإلعـ

 ووكالء الكـلیــة.
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 لــقـــاء لمتابعة استعداد بعـض بـرامج بـكالـوریـوس 
 الهـنـدسـة لتقییم هـیـئة اإلعـتـمـاد األكادیـمـي الـوطـنـي

نظمت وكالة الكلیة للتطویر والجـودة بالتعاون مع الهیئة 
صفر  16الوطنیة لإلعتماد األكادیمى لقاًء یوم االثنین 

ور م، مع الدكت2014دیسمبر  8هـ الموافق 1436
مافیت مستشار الهیئة، لمتابعة التجهیزات  جریجوري

الالزمـة لزیارة مراجعى الهیئة لكلیة الهندسة لتقییم برامج 
الهندسة الصناعیة و الهندسة بكالوریوس هندسة المساحة و 

البترول والغاز الطبیعي فى نهایة هندسة الكهربائیة و 
منح هذه البرامج من أجل  م 2015الربع األول لعام 

إلعتماد األكادیمى الوطنى. وحضر اللقاء أعضاء لجان ا
اإلعتماد األكادیمى باألقسام األربعة ورؤساء األقسام 
وسعادة الدكتور وكیل الكلیة للتطویر والجودة وسعادة 

 الدكتور رئیس وحدة الجودة.
 
  

 

باستعراض تفاصیل االستعدادات  مافیتوقد قام الدكتور 
المطلوبة لزیارة فریق المراجعین، واإلجابة عن 
استفسارات األقسام بخصوص التقاریر والمعاییر 

 .المطلوبة في اإلعتماد

 

 

 
دور كلـیـة الهندسـة في تهیـئة خـریجیها لـسوق العـمل 

 في اسـبوع المهـنة والخـریـج
 

 

ضمن فعالیات اسبوع المهنة والخریج لطالب وطالبات 
إلى  1435-12-25في الفترة من  الذي انعقدالجامعة 

هـ ، القى عمید كلیة الهندسة أ.د. خالد 29-12-1435
بن ابراهیم الحمیزي محاضرة بعنوان "دور كلیة الهندسة 
في تأهیل خریجیها"، وضح فیها الدور الرائد الذي تقوم 

تهیئة الخریجین للحصول على الوظائف  به الكلیة في
المناسبة من خالل عدد من األنشطة والبرامج المختلفة 

 التي تبنتها الكلیة. 
  

ومن أهم تلك األنشطة: تطویر المقررات الدراسیة بما 
یتوافق مع متطلبات االعتماد األكادیمي الدولي والوطني 
والتي تركز على اإلهتمام بالمعارف والمهارت التي 
یحتاجها سوق العمل بشكل مترابط بین جمیع المقررات 
الدراسیة وتنتهي بمشروع تخرج یطبق فیه الطالب ما 
تحصل علیه خالل دراسته األكادیمیة إلیجاد حلول 

مجلس لللمشاكل هندسیة واقعیة، واألنشطة المختلفة 
الطالبي بالكلیة ووحدات اإلرشاد باألقسام بما في ذلك 

هات التوظیفیة لتعریف الطالب بهم دعوة العدید من الج
وبمتطلبات جهات التوظیف، وبرنامج التدریب العملي 
لتزوید الطالب بالخبرة العملیة وتنمیة قدراتهم الوظیفیة 
وتعمیق المفاهیم التي تلقوها نظریا عن طریق ربطها 

 300والكلیة تتعامل حالیا مع أكثر من  . بالواقع العملي
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امت الكلیة باستحداث برنامج جهة تدریب داخلي، كما ق

للتدریب الخارجي للطالب بهدف إتاحة فرصة للطالب 
المتمیزین إلنجاز تدریبهم العملي في مؤسسات صناعیة 
دولیة حیث بلغ عدد الطلالب المتدربین خاج المملكة 

هـ في فرنسا والمانیا 35-34طالبا في صیف عام  51
 وأمریكا وكندا.

وحدة الخریجین والتوظیف كما تقوم الكلیة من خالل  
بالكلیة على ایــجـاد قـنــاة للتــواصل المستــمر مع 
الخـریجـیـن وتعـزیـز إنـتمائهم للكلیة والجامعة والمساهمة 

وحـثهم على العـطاء   في توفیر فرص وظیفیة متنوعة
واإلسهام في خـدمة الكلـیـة والمجـتـمع. ویقوم المجلس 

اإلستشاریة لألقسام بدور  االستشاري للكلیة والمجالس
كبیر في التحسین المستمر لبرامج الكلیة األكادیمیة 
وتوجیه سیاساتها المستقبلیة، وتعد حلقة الوصل مع 

 طاعات المجتمع الحكومیة والمهنیةالق
كما استحدثت الكلیة برامج اكادیمیة لخدمة سوق العمل 
(دبلوم السالمة المهنیة، وبرنامج الطاقة المتجددة، 

ماجستیر التحلیة)، وتبنت عمل مشاریع تخرج مشتركة و 
بین عدة أقسام في الكلیة او بین كلیات أخرى، إضافة 
إلى تنظیم مسابقة فصلیة لمشاریع التخرج المتمیزة (على 
مستوى الكلیة)، وقد تشارك الكلیة في مسابقة الخلیج 

 السنویة وأخرى إقلیمیة لمشاریع التخرج المتمیزة.
الكلیة بتعدیل وتحدیث بعض المقررات الدراسیة كما تقوم 

بهدف تحسین وتطویر طریق تدریسها حیث قامت العام 
الماضي بتطویر تدریس اربع مقررات عامة (مقرر 
مقدمة في التصمیم الهندسي، ومقرر اإلدارة الهندسیة، 
ومقرر االستاتیكا ومقرر برمجة الحاسب اآللي)، 

ة الحدید" ضمن "هندسة السك اجدید اواضافت مقرر 
المقررات اإلختیاریة في برنامج بكالوریوس الهندسة 

 المدنیة بناًء على حاجة سوق العمل. 
وتقوم الكلیة كذلك سنویا بتحلیل نتائج استبانة رأى 
جهات التوظیف في خریج الكلیة وٕاستبانة آراء الخریجین 

 عن الكلیة.

 
ل الـدراسـي تــكـریـم مشـاریـع الـتـخــرج المتـمیـزة للـفـص

 هـ1436-1435األول 
 

 

بالتنسیق مع كل من وحـدة التوظیف والخریجین ووحـدة 
الجودة نظمت وكالة الكلیة للتطویر والجودة بكلیة 

هـ معـرضا 1436ربیع االول  21الهندسة یوم اإلثنین 
وحـفـال تـكـریـمیا لمشاریـع الـتخـرج الـمتـمیـزة للـفصل 

هـ تحـت رعـایة كل من 1435/1436الـدراسـي االول 
سعادة وكیل الجامعة للشؤون التعلیمیة واألكادیمیة 
األستاذ الدكتور عبداهللا السلمان، وسعادة مدیر عام إدارة 
االستراتیجیة والتخطیط بشركة "بي أي ایه سیستمز 

) الدكتـور عـبـد اللـطیف BAE Systemsالسـعـودیـة" (
ـید كلیــة الهنـدسة األستـاذ بن محـمـد آل الـشـیخ، وعــم

الـدكـتور خـالد بن ابـراهــیم الحـمیـزي. وتـم خالل الحــفـل 
 33تـوزیع جــوائـز مـقـدمـة من الشركـة، وشهادات تـفـوق لـ 

من طـالب مشـاریـع التخرج المتــمیـزة لكل من قسم 
الهندسة المدنیة، والكهربائیة، والمیكانیكیة، والكیمیائیة، 

من  22ناعیة، باإلضافة إلى شهادات تـفـوق إلى والص
باإلضافة  -طالب المشاریع المشتركة والتي تضمنت 

إلى المشاریع المشتركة بین أقسام كلیة الهندسة المختلفة 
مشروعا متمیزا ألول مرة بین كل من كلیة الهندسة  -

وكلیة العمارة والتخطیط. كما تـم تـكریـم االسـاتـذة 
لى هـذه المشاریـع. وأخیرا تم توقیع العقود المشرفــین عـ

 مع طالب المنح المقدمة من الشركة.
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ــي الهندســة  ــز ف ــدس طــارق القصــبي للتمی جــائزة المهن

ـــة الســـعودیة" للعـــام الالمدنیـــة بالمملكـــة الع جـــامعي ربی
 هـ1435/1436

تعلــن كلیــة الهندســة بجامعــة الملــك ســعود عــن فــتح بــاب 
عــام وتــدعو كافــة أعضــاء الترشــح لجــائزة القصــبي لهــذا ال

لمدنیــــة هیئــــة التــــدریس والبــــاحثین فــــي مجــــال الهندســــة ا
ـــــى بجامعـــــات المملكـــــة للمشـــــاركة . وبمكـــــن االطـــــالع عل
 تفاصیل الجائزة على الموقع:

http://engineering.ksu.edu.sa/Arabic/New
ss/Documents/QPri.pdf 

 
 جــــــامعيبحــــــث العلمــــــي المتمیــــــز للعــــــام الجــــــائزة ال

 هـ1435/1436
ــة الكلیــة للدراســات العلیــا والبحــث العلمــي عــن  تعلــن وكال
فــتح بــاب الترشــح لجــائزة لجــائزة "البحــث العلمــي المتمیــز" 

ة التــدریس والبــاحثین لهــذا العــام وتــدعو كافــة أعضــاء هیئــ
وبمكــن االطــالع علــى تفاصــیل الجــائزة علــى  للمشــاركة

 . الموقــــــــــــــــــــــــــــــــــــع:
http://engineering.ksu.edu.sa/Arabic/New

ss/Documents/Pri.pdf 

 
 أخبار األنشطة الطالبیة الالصفیة

 النادي االجتماعي الثقافي
ـــــــاریخ  • ـــــــة بت ـــــــة عـــــــن االســـــــعافات األولی ـــــــة توعوی حمل

 م.12/11/2014
 

دورة تدریبیــــة عــــن أنمــــاط الشخصــــیة وتأثیرهــــا علــــى  •
 م.25/11/2014النجاح وطریقة التعامل بتاریخ 

 

 
 نادي الهندسة الصناعیة

ـــــــــــــــة عـــــــــــــــن  • إدارة المخـــــــــــــــاطر بتـــــــــــــــاریخ دورة تدریبی
 م.16/11/2014

 PMP  دورة تدریبیــة عــن إدارة المشــاریع االحترافیــة •
 م.8/11/2014بتاریخ 

ــــاریخ  Microsoft Projectدورة تدریبیــــة عــــن  • بت
 م.22/11/2014

حفــل ختــام أنشــطة نــادي الهندســة الصــناعیة وتكـــریم  •
 م.18/12/2014الطلبة المتفوقین بتاریخ 

 
 ئیةنادي الهندسة الكهربا

ــــــــــــــــــــــــاریخ  Simulinkدورة تدریبیــــــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــن  • بت
 م.10/11/2014
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 م.3/12/2014حملة التبرع بالدم بتاریخ  •

 

 
 PMPدورة تدریبیــــة عـــــن إدارة المشــــاریع االحترافیـــــة  •

 م.15/11/2014بتاریخ 
 

 
زیــارة مدینـــة الملـــك عبــدالعزیز للعلـــوم والتقنیـــة بتـــاریخ  •

 م.27/11/2014
 

 
 
 

 
 

 م.4/12/2014بتاریخ زیارة شركة شنایدر  •
 

 
 نادي الهندسة الكیمیائیة

دورة تدریبیــــة  عــــن االكســــل وتطبیقاتــــه فــــي الهندســــة  •
 م.15/10/2014الكیمیائیة بتاریخ 

 

 
 PMPدورة تدریبیــــة عـــــن إدارة المشــــاریع االحترافیـــــة  •

 م.6/11/2014بتاریخ 
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ـــــــاریخ  • ـــــــل الصـــــــناعیة بت ـــــــة الجبی ـــــــة لمدین ـــــــارة علمی زی
 م.9/11/2014

 

 
 الهندسة المیكانیكیةنادي 

ـــــــارة  • ـــــــاریخ لزی مصـــــــانع ومـــــــزارع شـــــــركة المراعـــــــي بت
 هـ.15/11/1435

 

 
بتــــــــــــــاریخ  Ansysدورة تدریبیــــــــــــــة عــــــــــــــن برنــــــــــــــامج  •

 هـ.19/11/1435
 

 

ــــارة  • ــــي وادي الریــــاض لزی ــــة الشمســــیة ف محطــــة الطاق
 هـ.22/11/1435للتقنیة بتاریخ 

 

 
مصـــــــــنع الشــــــــــركة الســـــــــعودیة للصــــــــــناعات لزیـــــــــارة  •

 هـ.26/12/1435بتاریخ المیكانیكیة 
 

 
 م.26/10/2014سیقما بتاریخ  6دورة تدریبیة عن  •
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ــــــــــــــــــاریخ  • ــــــــــــــــــت بت ــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــن إدارة الوق دورة تدریبی

 هـ.11/1/1436
 

 
محاضرة من التخرج إلى واقـع سـوق التبریـد والتكییـف  •

 م.26/11/2014بتاریخ 
 

 
 PMPدورة تدریبیــــة عـــــن إدارة المشــــاریع االحترافیـــــة  •

 هـ22/1/1436بتاریخ 
 

 
 

ـــــــــــــاریخ  Matlabدورة تدریبیـــــــــــــة عـــــــــــــن برنـــــــــــــامج  • بت
 م.23/11/2014

 

 
 نادي هندسة البترول

ـــــارة  • ـــــاریخ    Baker Hughes لشـــــركة    زی بت
 م.25/11/2014

 

 
محاضـــــرة علمیـــــة عـــــن دورة حیـــــاة البیانـــــات بتـــــاریخ  •

 م.8/12/2014
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بتـاریخ جامعـة الملـك فهـد للبتـرول والمعـادن ى زیارة إل •

 م.26/11/2014
 

 
 Saoge 2014زیــارة إلــى معــرض البتــرول الــدولي  •

 م.24/11/2014بتاریخ 
 

 
بتاریخ   Beacon Centerزیارة إلى  •

 .م26/11/2014
 

 
 
 
 
 
 
 

 
زیــارة إلــى الــورش الصــناعیة فــي مجــال البتــرول لــدى  •

 م.28/11/2014بتاریخ  Baker Hughesشركة 
 

 
 
 

 أعــد النشرة:
 دــمد زاهـمحید بن ـد. ول

 بارـید اجـمـدالحـبـأ.د. ع
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