
 مــجـــتـمـع �لـيــــة الـهــنـــدســــــــة

 �ـشـرة فـصـلـيــة تـصـدر عـن وكـالــة كـلـيــة الـهـنـدســة للـتـطـو�ــر والـجــودة

 م٢٠١٦فـــق ف��اير هـ، الـموا١٤٣٧جمادى الاو��  –الـعــدد السا�ع 

 املحتو�ات

  ٢ .................... هــ برعاية شركة �ي أي ايھ سيستمز السعودية١٤٣٦/١٤٣٧تكر�م مشاريع التخرج املتم��ة للفصل الدرا��ي الاول 

 ٢ .................................................................... معا�� رئيس املؤسسة العامة للصناعات العسكر�ة يزور معهد التصنيع املتقدم 

 ٣ ............................................................................................... حصول قسم الهندسة الكيميائية ع�� جائزة الامارات للطاقة 

 "٤ ......................................................................................................... ورشة عمل "نظام ادارة التعليم املب�ي ع�� املخرجات 

 ٥ ...................................................... ة �� بطولة ا�جامعة لكرة الطاولةطالب ودكتور من �لية الهندسة يحققان مراكز متقدم 

 ٦ .................................................................. طالب من �لية الهندسة يمثل شباب العالم �� منتدى اليونيسكو الدو�� للشباب 

 ٧ .................................................................................. براءة إخ��اع لكر��ي املهندس عبدهللا بقشان ألبحاث ال��بة إلانتفاخية 

 ٧ .................... حصول قسم الهندسة املدنية ع�� براءة اخ��اع لنظام مقاومة ا�حر�ق �� الاعمدة ا�خرسانية �� املبا�ي الشاهقة 

 ٨ ................................................................................... حصول قسم الهندسة الصناعية ع�� براءة اخ��اع �� تحو�ل الطاقة 

 ٨ ..............................................................................الان��اء من تجديد إلاعتماد ألا�اديمي (ألابت) ل��امج ب�الور�وس الهندسة 

 ٩ .................................................................................................. شركة سابك تدعم ا�شاء املعرض التعر�في ل�لية الهندسة 

 ��٩ ...................................................................... قسم الهندسة الصناعية ينظم حفلة بمناسبة ان��اء العمل �� الاعتماد الدو 

 �� ٩ ............................................................................................ قسم الهندسة الصناعية مناقشة رسائل ماجست�� ودكتوراه 

 ١٠ ........................................................................... شركة شركة �ي اي ايھ سيستمز السعودية تر�� طالب الهندسة املتم��ين 

 ١٠ .............................................................. ناعة قطع الغيار �� معهد التصنيع املتقدمورشة عمل التصنيع الرقمي �� دعم ص 

 ١١ .................................................................................. تكر�م �لية الهندسة وجامعة امللك سعود ملشارك��ا �� برنامج موهبة 

 ١٢ ......................................................................................................... الهندسة و�قشان ينسقان ل��نامج طالب زائر ل�خارج 

 ١٢ ................................................................................................................................ارامكو تر�� طالب الهندسة املتم��ين 

 ١٢ ........................................................................................................ تحس�ن أداء املبا�ي مسبقة الصب ملقاومة الانفجارت 

 ١٣ .......................................................................................................................................... الا�ـشطة  الطـالبـية الالصـفـية 

 



ــرة مــجـــتـمـع �لـيــــة الـ                                                                           ـــةنـــشـ ـــ  ه١٤٣٧ جمادى ألاو�� -العدد السا�ع -هــنـــدســ

 
٢ 

 

برعاية شركة �ي أي هــ ١٤٣٦/١٤٣٧مشاريع التخرج املتم��ة للفصل الدرا��ي الاول تكر�م 

 ايھ سيستمز السعودية

هـــــ معـــــرضا وحـفـــــال تـكـر�ـــــميا ١٤٣٧ر�يـــع ألاول  ٢٦نظمـــت و�الــــة �ليــــة الهندســــة للتطـــو�ر وا�جــــودة يــــوم ألار�عــــاء 

إيــــھ سيســــتمز -أي-هـــــ بــــدعم مــــن شــــركة "�ــــي١٤٣٦/١٤٣٧ملشاريـــــع الـتخـــــرج الـمتـميـــــزة للـفـــــصل الـدراســـــي ألاول 

. وحضـــر التكـــر�م نائـــب رئـــيس الشـــركة لإلســـ��اتيجية وتطـــو�ر ألاعمـــال (الـــدكتور (BAE Systems)السـعـوديــــة" 

عــبــداللـطـيـــف بــن محمــد آل الـشــــيخ)، وعــمـــيد �ليــــة الهنـــدسة (ألاستـــاذ الـدكـــتور خـــالد بــن ابـراهــــيم ا�حـميـــزي) 

 وعدد من اعضاء هيئة التدريس والطالب. 

طالبـا مـن طـالب مشـاريع  ١٨ماليـة وشـهادات تكـر�م مـقـدمــة مـن الشركــة إ�ـ� وتـم خـالل ا�حــفــل تــوزيع جــوائــز 

تخــرج مشــ��كة بــ�ن قســ�ي الهندســة الكيميائيــة واملي�انيكيــة، و�ــ�ن مشــروع�ن لقســم الهندســة املدنيــة و�ليــة 

ــميــزة ل�ــل طــالب ملشـاريــع التخــرج املت ٢٤العمـارة والتخطـيط، باإلضــافة إ�ـ� جــوائــز ماليــة وشـهادات تكـر�م إ�ــ� 

مــــــن قســــــم الهندســــــة املدنيــــــة (ب�ــــــالور�وس هندســــــة املســــــاحة)، والكهر�ائيــــــة، واملي�انيكيــــــة، والب�ــــــ�ول والغــــــاز 

ـــــ�ن عـــــ�� هـــــذه املشاريـــــع باإلضــــافة إ�ــــ� تكــــر�م  مــــن  ٢٦الطبي�ــــ�، والصــــناعية. كمــــا تـــــم تـكر�ـــــم الاسـاتـــــذة املشرفـ

 . طالب مقرر التصميم الهند��ي

 

 العامة للصناعات العسكر�ة يزور معهد التصنيع املتقدممعا�� رئيس املؤسسة 

زار معا�� املهندس محمد بن حمد املا��ي رئيس املؤسسة العامة للصناعات العسكر�ة �� وفد من املؤسسة 

م حيث  ٢/٢/٢٠١٤هـ  املوافق  ١٤٣٦صفر  ١٠بز�ارة معهد التصنيع املتقدم ب�لية الهندسة يوم الثالثاء 
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�انات املعهد ومخت��اتھ والاطالع ع�� أحدث التقنيات املوجودة �� املعهد ومشروعاتھ �عرف معاليھ ع�� إم

 املختلفة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   حصول قسم الهندسة الكيميائية ع�� جائزة الامارات للطاقة

تحـــت رعايـــة صـــاحب الســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم، نائـــب رئـــيس الدولـــة رئـــيس مجلـــس الـــوزراء 

املجلــــس ألاع�ــــ� للطاقـــة �ــــ� د�ــــي اليــــوم حفــــال لتكـــر�م الفــــائز�ن بجــــائزة إلامــــارات للطاقــــة �ــــ� نظــــم   حـــاكم د�ــــي،

أقيمــت الــدورة الثانيــة ل�جــائزة هــذا العــام تحــت شــعار  وذلــك �ــ� فنــدق أرمــا�ي د�ــي. وقــد ٢٠١٥دور��ــا الثانيــة 

واســعة مــن  ، حيــث ســلط الضــوء ع�ــ� أهــم الابت�ــارات �ــ� مجــال الطاقــة، وشــهد مشــاركة»ملسـتقبل مســتدام«

مجموعــة مــن ألافــراد املبــدع�ن واملتم�ــ�ين وهيئــات ومؤسســات رائــدة ع�ــ� املســتوى الــوط�ي والاقلي�ــي. وخــالل 

هذه الدورة تم التعر�ف بمجموعة متنوعـة وواسـعة مـن أفضـل ألاف�ـار والـرؤى واملمارسـات املتبعـة �ـ� مجـال 

بـداع والابت�ـار، والكفـاءة �ـ� الطاقـة وا�حـد مـن الطاقة وإدارة مصادرها ع�� املستوى العال�ي، بما �� ذلـك إلا 

الانبعاثات، وز�ادة حصة الطاقة املتجددة �� محفظة مصـادر الطاقـة، والتـأث�� الاقتصـادي والاجتمـا�� وأمـن 

عمــــل قــــدمت ل�جنـــة ا�جــــائزة وحصــــل الفر�ــــق  ١١٢�ــــ� ا�جــــائزة أك�ـــ� مــــن عوقـــد تنــــافس  .الطاقـــة وألاثــــر البيئــــي

قيــادة ألاسـتاذ الــدكتور ســعيد بــن محمــد الزهرا�ـي والطالــب أحمــد حــافظ بجــائزة البح�ـي مــن �ليــة الهندســة ب

البحث والتطو�ر �� مجال تصميم وتنفيذ محطة تحلية متحركة �عمل ع�� تقنية التقط�ـ� باألغشـية بالطاقـة 

   الشمسية من خالل نظام مت�امل تم إ�شاءه و�شغيلھ �� �لية الهندسة با�جامعة.
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   ""نظام ادارة التعليم املب�ي ع�� املخرجاتورشة عمل 

نظمت و�الة ال�لية للتطو�ر وا�جودة ورشة عمل عن ال��نامج ا�حاسو�ي: "نظام ادارة التعليم املب�ي ع�� 

" ملنسو�ي ال�لية من اعضاء هيئة التدريس ومن �� :Outcome Based Education System OBEاملخرجات،

م)، ��دف التعر�ف بماهية النظام ٢٠١٥د�سم��  ١٥هـ (١٤٣٧ر�يع ألاول  ٤حكمهم وذلك يوم الثالثاء 

واهميتھ وكيفية العمل عليھ. وال��نامج ُصمم خصيصا ألعضاء هيئة التدريس والطالب �� �لية الهندسة 

إلدارة ا�جوانب التعليمية املختلفة بما �� ذلك تقييم نواتج التعليم وفاعلية التدريس، و�ت�ون من ثالثة 

 زاء رئيسية: حضور الطالب، وتقييم املقرر وال��نامج، والاستبانات.أج

بتطبيق ال��نامج ع��  هـ١٤٣٦/١٤٣٧ول للعام ا�جام�� الا  وقد بدأت �لية الهندسة  خالل الفصل الدرا��ى

عدد من مقررات برامجها ألا�اديمية. وقد أعدت �لية الهندسة هذا ال��نامج باشراف و�الة ال�لية للتطو�ر 

�جودة ليتناسب مع طبيعة املقرارات الدراسية ومتطلبات الاعتماد الدو�� والوط�ى، ضمن مشروع تقدمت وا

بھ ال�لية لو�الة ا�جامعة للشؤون التعليمية وألا�اديمية، و�عد املوافقة ع�� املشروع اصبح جزءا من 

التعلم وفعالية التدريس) مشروع و�الة ا�جامعة للشؤون التعليمية والا�اديمية (اجراءات تقييم نواتج 

 والذى �شارك  فيھ ست �ليات باالضافة ل�لية الهندسة (�ل �لية بمفهوم مختلف ع�� حسب رؤ�ة ال�لية).

وقد تضمنت الورشة �عر�ف بال��نامج وكيفية العمل عليھ قدمھ وكيل ال�لية للتطو�ر وا�جودة الدكتور 

دمها ألاستاذ الدكتور شعاب الدين مراد عضو هيئة وليد زاهد، وعرض تجر�ة تطبيقھ ع�� احد املقررات ق

التدريس بقسم الهندسة املدنية، وتدر�ب عم�� ع�� استخدام ال��نامج �� معامل ادراة ا�حاسب آلا�� 
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بال�لية. وقد حضر الورشة وكيل عمادة التطو�ر الدكتور عبدهللا ا�حر�ي وعميد ال�لية ألاستاذ الدكتور 

 اء التدريس بال�لية. ومن املخطط لھ تطبيق ال��نامج ع�� عدد اك�� منخالد ا�حم��ي وعدد من اعض

 .الفصل الدرا��ي الثا�ي باذن هللا املقررات مع بداية

 

 �� بطولة ا�جامعة لكرة الطاولةطالب ودكتور من �لية الهندسة يحققان مراكز متقدمة 

نظمــــــــت و�الــــــــة عمــــــــادة شــــــــؤون الطــــــــالب للشــــــــؤون 

الر�اضــية ممثلــة بــإدارة ال�ــ�امج وألانديــة الر�اضــية 

�ـ� الفصـل بطولة كرة الطاولة للطالب واملنسو��ن 

�ــــ� هـــــ ١٤٣٧-١٤٣٦الدرا�ــــ�ي ألاول للعــــام ا�جــــام�� 

» ا�خيمــة« امللــك ســعود الصــالة الر�اضــية بجامعــة

 بنظام خروج املغلوب. ٨٢بمشاركة 
ً
 العبا

الطالــــب عبــــدالعز�ز القر�ــــي مــــن �ليــــة وقــــد حصــــل 

ع�ــ� املركــز الثــا�ي ع�ــ� مســتوى الطــالب، الهندســة 

قســـــــــم �شـــــــــ�� صـــــــــالح مـــــــــن فيمـــــــــا حصـــــــــل الـــــــــدكتور 

ع�ـ� مسـتوى ع�ـ� املركـز ألاول  الهندسـة الصـناعية

كـــــــــــــرم الفـــــــــــــائز�ن ألاســـــــــــــتاذ محســـــــــــــن . و  املنســـــــــــــو��ن

 الشرقاوي وألاستاذ تر�ي املال�ي.
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 ثل شباب العالم �� منتدى اليونيسكو الدو�� للشبابطالب من �لية الهندسة يم

ــل الشــاّب الســعودي فيصــل الغنــام
ّ
خــالل  شــباب العــالم ،، الطالــب �ــ� �ليــة الهندســة بجامعــة امللــك ســعودمث

مؤتمر توصيات منتدى اليونيس�و الدو�� التاسع للشباب مع شاب�ن مـن فنلنـدا وإندونيسـيا، وذلـك �عـدما تـم 

شــاب وشــابة مــن مختلــف أنحــاء العــالم للمشــاركة �ــ� املــؤتمر.، ويعت�ــ� منتــدى  ٥٠٠اختيــاره ورفيقيــھ مــن بــ�ن 

 ال يتجـزأ مـن املـؤتمر العـام لل ٢٠١٥اليو�سـ�و التاسـع للشـباب 
ً
 ٢٠١٥عقـد �ـ� خر�ــف ا�يو�سـ�و، والـذي جـزءا

يلتقـــى �ـــ� منتـــدى الشـــباب شـــابات حيـــث  للمـــؤتمر العـــام �ـــ� مقـــر اليو�ســـ�و �ـــ� بـــاريس ٣٨مباشـــرة قبـــل الـــدورة 

   وشبان من مختلف أنحاء العالم ملناقشة قضايا الشباب والتفك�� با�حلول ملشا�لهم.

ن عبـــدالعز�ز "مســـك ا�خ��يـــة" الفرصـــة وجـــاءت مشـــاركة الغنـــام �عـــدما منحتـــھ مؤسســـة محمـــد بـــن ســـلمان بـــ

لتمثيل السعودية بناء ع�� طلب من منظمـة اليونيسـ�و، نظ�ـ� املشـاركة الرائعـة واملم�ـ�ة للشـباب السـعودي�ن 

شـــباب مـــن ا�جنســـ�ن، واســـتعرض الغنـــام ورقـــة عمـــل بحضـــور املـــديرة العامـــة  ١٠�ـــ� املـــؤتمر، وال�ـــي قـــام ��ـــا 

 عـن الـدول ألاعضـاء، وألامـم املتحـدة، والو�ـاالت  ٧٠�� مـن لليونيس�و إير�نا بو�وفا، ومشاركة أك
ً
 وممـثال

ً
وز�ـرا

املتعددة والثنائية ا�جوانب، واملجتمع املد�ي، واملنظمات إلاقليميـة، �غيـة إيصـال صـوت الشـباب السـعودي�ن 

 وشباب العالم لُصّناع القرار خالل املؤتمر.
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 بقشان ألبحاث ال��بة إلانتفاخيةبراءة إخ��اع لكر��ي املهندس عبدهللا 

 ١٣/١٢/٢٠١٥  -      SA  4544          رقم براءة إلاخ��اع:    

مدينة امللك عبدالعز�ز   -املكتب السعودي ل��اءات إلاخ��اع 

 للعلوم و التقنية

 إسم إلاخ��اع:   تركيبة و نظام للعزل ا�حراري 

املهندس كر��ي  –رفعت الشي�� (باحث . ن:   أ.داملخ��عو 

 عبدهللا بقشان ألبحاث ال��بة ألانتفاخية)

مص�ح بن ع�� الشمرا�ي (قسم الهندسة املدنية واملشرف ع�� كر��ي املهندس عبدهللا د. أ. 

 بقشان ألبحاث ال��بة ألانتفاخية )

  عبداملحسن بن عبدالرحمن آل الشيخ (قسم الهندسة املدنية). أ.د

حرارً�ا تت�ون من بودرة الط�ن النانوم��ي و�ودرة سعف النخيل و�� مواد يتعلق الاخ��اع ب��كيبة عازلة 

متوفرة ورخيصة وصديقة للبيئة. وكذلك نظام �غليف للعزل ا�حراري يت�ون من طبقة  واحدة نحيفة أو 

عدة طبقات معبئة تحت الضغط ببودرة الط�ن النانوم��ي و�ودرة سعف النخيل، وهو نظام �سيط 

ئة وموفر للطاقة ، ومرن وقابل للتش�ل �� لفائف أو الواح صلبة، و �ستخدم �� جميع ورخيص وصديق للبي

اغراض العزل ا�حراري �� املنشآت واملبا�ي وألاجهزة الصناعية والسيارات وآلاالت ال�ي تنطلق م��ا ا�حرارة 

أجهزة التكييف  والطائرات والصناعات الفضائية وذلك لتم��ها بخفة الوزن، وكذلك الستخدامات العزل ��

وألاجهزة الكهر�ية. و�مكن ايضا استخدامها �� ش�ل طالء  كما يمكن عملها كطبقة أو طبقات نحيفة 

للتبط�ن ا�حراري أو بديال عن الدهانات ل�حوائط وما �شا��ها ، و�مكن استخدامها �� السقف و�� ألارضيات 

و�ة وصوامع الغالل و ما �شا��ها،  وقد أو تحت البالط والس��اميك،و �ستخدم �� خزانات املياه العل

أستخدمت بنجاح �� عزل خزانات املياه �حفظ درجة حرارة املياه عند مستوي مناسب لإلستخدام صيفا 

 وشتاء.

 

م مقاومة ا�حر�ق �� الاعمدة لنظاحصول قسم الهندسة املدنية ع�� براءة اخ��اع 

 سانية �� املبا�ي الشاهقةا�خر 

عباس و أ.د. يوسف السلوم و أ.د. صا�ح السيد و د.  حصل �ل من أ.د. حس�ن

محمد ا�حداد من قسم الهندسة املدنية ب�لية الهندسة ع�� براءة اخ��اع تم 

 ��جيلها �� مكتب ال��اءات السعودي

(SA 4343, 15 Sept. 2015)  لتوصلهم ا�� اخ��اع طر�قة لنظام تحس�ن مقاومة

ة. وقد تم الاع��اف ��ذا الاخ��اع قا�حر�ق لألعمدة ا�خرسانية �� املبا�ي الشاه

 دوليا من خالل منح براءة اخ��اع الامر�كية
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)US 8484915 B1 ،16 July 2013 .( باحث�ن �� كر��ي املعلم محمد عوض بن و 
ً
املخ��عون �عملون أيضا

 ) لألبحاث والدراسات �� تقو�ة وإعادة تأهيل املنشآت بقسم الهندسة املدنية.MMBالدن (

هذا الاخ��اع �ستخدم انبوب فوالذي مثقب موضوع �� موقع مركزي داخل العمود ألانبو�ي الفوالذي 

الرئي��ي. و�تطلب العمود ذات ا�حجم الكب�� �سليح داخ�� يتم تثبيت أنابيب افقية مثقبة عليھ وع�� 

مسافات عمودية محددة تمتد من الانبوب املركزي ا�� مسافة محددة داخل ا�خرسانة. يتم إغالق الثقوب 

بأغطية أو سدادات من البوليمرات مقاومة للماء بحيث تذوب هذه ألاغطية أو السدادات عند حدوث 

لية ثم ا�� الانبوب ا�حر�ق لتوف�� ممرات وا�حة لهروب الغازات من خالل تلك الثقوب ا�� الانابيب الداخ

 .الداخ�� ومن ثم تخرج من أع�� العمود

 

 �� تحو�ل الطاقةحصول قسم الهندسة الصناعية ع�� براءة اخ��اع 

ع�ــــ� بـــراءة اخ�ــــ�اع مــــن مكتــــب بــــراءات  الاســــتاذ الــــدكتور ع�ــــ� الســــمحان مـــن قســــم الهندســــة الصــــناعية.حـــاز 

 :�عنوانوال��اءة . ٢٠١٥، ٦بتار�خ اكتو�ر  B١ ٩٬١٥١٬٢٦٨ USالاخ��اع للواليات املتحدة برقم: 

 Wave Energy Convertor Using Oscillating Pendulums 

 الان��اء من تجديد إلاعتماد ألا�اديمي (ألابت) ل��امج ب�الور�وس الهندسة

بتقيـــــيم بـــــرامج  ABETقـــــام فر�ـــــق إلاعتمـــــاد ألا�ـــــادي�ي مـــــن مجلـــــس إلاعتمـــــاد ألامر��ـــــي للهندســـــة والتكنولوجيـــــا 

نـوفم��  ٩-٧هــ (١٤٣٧محـرم  ٢٧-٢٥ب�الور�وس �لية الهندسة و�لية علوم ا�حاسـب واملعلومـات خـالل الف�ـ�ة 

ســنوات. وتضــمنت بـــرامج  ٦م ملــدة ٢٠١٠م) لتجديــد الاعتمــاد ال�ــي حصــلت عليــھ هــذه ال�ـــ�امج �ــ� عــام ٢٠١٥

�لية الهندسة: برامج ب�الور�وس العلوم �� الهندسة املدنية والكهر�ائية والكيميائية واملي�انيكيـة والصـناعية 

والب�ــ�ول والغــاز الطبي�ــ�، أمــا بــرامج �ليــة علــوم ا�حاســب واملعومــات فتضــمنت بــرامج ب�ــالور�وس العلــوم �ــ� 

 .ه ١٤٣٧ع ان تصدر النتيجة ال��ائية �� شهر  ذي القعدة هندسة ا�حاسب وهندسة ال��مجيات.  و�توق
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 املعرض التعر�في ل�لية الهندسة شركة سابك تدعم ا�شاء

تبنـــت شـــركة ســـابك دعـــم ا�شـــاء املعـــرض التعر�فـــي الـــذي تقـــوم �ليـــة الهندســـة بتصـــميمھ وا�شـــائھ. و�ـــ� هـــذا 

 معرض شركة سابك �� مقرها. الصدد قام عميد ال�لية ألاستاذ الدكتور خالد ا�حم��ي بز�ارة

 

 

 ينظم حفلة بمناسبة ان��اء العمل �� الاعتماد الدو��قسم الهندسة الصناعية 

 .ABET)( حفل عشاء �عد اتمام مهام الاعتماد الا�ادي�ي  الهندسة الصناعية قسمنظمت ادارة 

 

 
 

 قسم الهندسة الصناعية  �� دكتوراهماجست�� و مناقشة رسائل 

 التالية العليا الدراسات رسائل مناقشة  هـ١٤٣٧-١٤٣٦ ا�جام�� للعام ألاول  الدرا��ي الفصل خالل تمت

 :املاجست�� للمهندس حسام عبده غالب �عنوانرسالة  -١



ــرة مــجـــتـمـع �لـيــــة الـ                                                                           ـــةنـــشـ ـــ  ه١٤٣٧ جمادى ألاو�� -العدد السا�ع -هــنـــدســ

 
١٠ 

 

 “Design and Implementation of deadlock control in manufacturing systems .” تمت املناقشة بتار�خ

 .م٢٠١٥، ٣د�سم�� 

 :الدكتوراه للمهندس وليد باسليمان �عنوان رسالة -٢

 “An artificial neural network model to predict anthropometric dimensions for Saudi males .” تمت

 .م٢٠١٥، ٢٦املناقشة �� تار�خ نوفم�� 

 

 تر�� طالب الهندسة املتم��ين شركة �ي اي ايھ سيستمز السعوديةشركة 

الســـعودية تقـــديم  -مـــن منطلـــق اهتمامهـــا ب�ـــ�امج املســـؤولية الاجتماعيـــة واصـــلت شـــركة �ـــي أيـــھ إي سيســـتمز

املــنح الدراســية لطــالب �ليــة الهندســة �ــ� جامعــة امللــك ســعود، حيــث وقعــت اتفاقيــات تقــديم املــنح الدراســية 

والكهر�ائيـــــة. و�انـــــت  املي�انيكيـــــةبـــــرامج ب�ـــــالور�وس الهندســـــة �ـــــ�  لعشـــــر�ن طالبـــــا مـــــن طـــــالب �ليـــــة الهندســـــة 

الشـــركة قـــد قـــدمت الرعايـــة لثالثـــ�ن طالبـــا مـــن ال�ليـــة خـــالل الســـنوات املاضـــية. ونظـــرا لتخـــرج عشـــر�ن طالبـــا 

   م��م فقد تم رعاية عشر�ن اخر�ن.

والــدكتور عبــد اللطيــف آل الشــيخ نائــب   وقــام بــالتوقيع ع�ــ� الاتفاقيــة �ــل مــن الطــالب ا�حاصــل�ن ع�ــ� املــنح

يستمزالســعودية للتعــاون ا�جــام�� �ــي أيــھ إي س  يس لالســ��اتيجية وتطــو�ر ألاعمــال واملشــرف ع�ــ� برنــامجالــرئ

�حضــور عميــد �ليــة الهندســة ألاســتاذ الــدكتور خالــد ا�حم�ــ�ي ووكيــل ال�ليــة الــدكتور عبداملحســن البــداح و 

تقـديم م�افـأة ل الاتفاقيـة مـن خـال و�ـتم . ،و�ان ذلك �� مب�ى �لية الهندسـة �ـ� جامعـة امللـك سـعود بالر�ـاض

 شهر�ة ل�ل طالب، إضافة إ�� تقديم الفرص التدر�بية وإقامة العديد من املحاضرات. 

 

 ورشة عمل التصنيع الرقمي �� دعم صناعة قطع الغيار �� معهد التصنيع املتقدم

افتتاح أعمال ورشة عمل تحت رعاية معا�� مدير ا�جامعة الاستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر تم `

"التصنيع الرق�ي �� دعم صناعة قطع الغيار" ال�ي نظمها معهد التصنيع املتقدم بقاعة الدرعية �� ال��و 

 .هــ١٤٣٧محرم  ٧الرئي��ي ل�جامعة يوم الثالثاء 
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وقد أفتتح أعمال ورشة العمل سعادة وكيل ا�جامعة ألاستاذ الدكتور عبدهللا السلمان نيابة عن مدير 

�جامعة بحضور سعادة ألاستاذ الدكتور أحمد العامري وكيل ا�جامعة للدراسات العليا والبحث العل�ي ا

املس�حة واملؤسسة العامة لتحلية املياه املا�حة وشركة ا�خليفة القابضة السعودية و�مشاركة من القوات 

ات ا�ح�ومية وا�خاصة وعدد من املختص�ن �� مجال التصنيع الرق�ي و�حضور عدد كب�� من ممث�� ا�جه

 .ذات العالقة وكذلك عدد من ألا�اديمي�ن

 

 

 برنامج موهبةوجامعة امللك سعود ملشارك��ا �� تكر�م �لية الهندسة 

أقامـــت مؤسســـة امللـــك عبـــدالعز�ز ورجالـــھ للموهبـــة والابـــداع (موهبـــة) حفـــال تكر�ميـــا للمشـــرف�ن ع�ـــ� برنـــامج 

هـــ، و�ــان مــن املكــرم�ن "مركــز الابت�ــارات الهندســية" ب�ليــة الهندســة الــذي ١٤٣٦-١٤٣٥الاثــراء الصــيفي للعــام 

هــــــ ١٤٣٦شــــوال  ٢٨-١٠ف�ــــ�ة برنــــامج الاثــــراء الصـــــيفي �ــــ� مبــــادئ التصــــميم الهند�ـــــ�ي �ــــ� الاستضــــاف برنــــامج 

طالـــب مـــن طـــالب الصـــف ألاول  ٤٠وقـــد شـــارك �ـــ� هـــذا ال��نـــامج ، م)٢٠١٥أغســـطس  ١٣-يوليـــو  ٢٦(املوافــق 

 .  ثانوي من مدينة الر�اض

كما تم تكر�م جامعة امللك سعود كجهة داعمة ل��امج موهبة. وقام الدكتور عبداملحسن البداح وكيل �لية 

 تكر�م.الهندسة باستالم شهادات ال
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١٢ 

 

 

 ل�خارج ��نامج طالب زائر ل ينسقان�قشان الهندسة و 

ضمن س�� ال�لية لتوف�� فرص للطـالب لرفـع كفـاءة تحصـيلهم العل�ـي، بـادرت ال�ليـة بالتنسـيق مـع املهنـدس 

طــالب) إ�ــ� جامعــات عامليـة لدراســة فصــل درا�ــ�ي  ٨-٦عبـدهللا بقشــان لرعايــة ارسـال عــدد مــن طــالب ال�ليـة (

 مع ا�جامعات.واحد بالتنسيق 

 

 ارامكو تر�� طالب الهندسة املتم��ين

 (College Continuation Program)انضــم ثالثــة طــالب مــن �ليــة الهندســة إ�ــ� برنــامج املتا�عــة ا�جامعيــة 

لشركة ارام�و السعودية، وقد قام املهندس عماد طـھ املسـؤول عـن ال��نـامج بتقـديم محاضـرة لطـالب   التا�ع

 م.١١/١١/٢٠١٥وذلك يوم ا�خميس  الهندسة عن ال��نامج،

وال��نامج يقدم منح دراسية ��دف استقطاب الطالب السعودي�ن ذوي الكفاءات املتم�ـ�ة مـن الـذين يتـا�عون 

و�تطلــب ا�حصـــول ع�ــ� املنحـــة  تحصــيلهم التعلي�ــي لنيـــل درجــة الب�ـــالور�وس �ــ� جامعـــات اململكــة وخارجهـــا.

ساعة م��ا  ١٢ما �عادلها إلتمام الشهادة ا�جامعية ع�� أن ت�ون ساعة أ�اديمية أو  ٦٠داخل اململكة اكمال 

 ساعة أ�اديمية أو ما �عادلها. ١٠٠ع�� ألاقل �� مواد التخصص وعدم تجاوز 

 

 تحس�ن أداء املبا�ي مسبقة الصب ملقاومة الانفجارت

قام باحثون �� كر��ي املعلم محمد عوض بن الدن لألبحاث والدراسات �� تقو�ة وإعادة تأهيل املنشآت 

�� �لية الهندسة باجراء بحث حول تقييم أوجھ الضعف وعمل اس��اتيجيات لتخفيف اثرالانفجارت 

ذا البحث تم الناتجة غن ال�جمات ضد املبا�ي القائمة مسبقة الصب �� اململكة العر�ية السعودية.  ه
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١٣ 

 

ألاستاذ  ، حيث ان )(BUI2620-02-12دعمھ من قبل ا�خطة الوطنية للعلوم والتقنية والابت�ار برقم 

 و�ش�ل م��ايد إستخدام  الدكتور طارق املسلم هو الباحث الرئي��ي للمشروع.
ً
وحيث انھ أصبح شائعا

توفر سرعة البناء وهو ألامر  املبا�ى ا�خرسانية سابقة الصب �� اململكة العر�ية السعودية حيث أ��ا

 �� اململكة ، لذا فإن املبا�ى ت�ون معرضة 
ً
املرغوب فيھ ليتما��ى مع إرتفاع معدل التنمية املوجود حاليا

  لإل��يار التصاعدى إذا ما
ً
وحيث أن  �� حال �عرضها لألحمال ا�حرجة. أو أك�� من ألاعمدة فقدت واحدا

إلا�شائى و�التا�� عدم وجود مسارات بديلة  الهي�ل إستمرار�ة إ��املبا�ى ا�خرسانية سابقة الصب  تفتقر 

باملبا�ي ا�خرسانية املصبو�ة ��  التصاعدى مقارنة إلنتقال ألاحمال فإ��ا ت�ون أك�� عرضة لإل��يار

��دف املشروع البح�ى املق��ح إ�� التوصل إ�� طر�قة متقدمة وفعالة لتقييم إم�انية حدوث   املوقع.

لتصاعدي �� املبا�ي سابقة الصب وشائعة إلاستخدام �� اململكة العر�ية السعودية. سيتم عمل إلا��يار ا

اختبارات معملية للوصالت ب�ن الاعمدة والكمرات �� املبا�ي ا�خرسانية سابقة الصب القائمة وال�ي تمثل 

هذا البحث ا�� توف��  النوع الاك�� شيوعا من خالل اختبار إلا��يار التصاعدى. و�أمل الباحثون من خالل

وتحس�ن فعالية املبا�ي مسبقة الصب ا�جديدة من حيث الت�لفة. كما أنھ يمكن إستخدام نتائج هذه 

الدراسة مباشرة �� تصميم وتقييم أوجھ الضعف باإلضافة إ�� تقو�ة املنشآت سابقة الصب سواء �انت 

 مدنية أو عسكر�ة.

 

  

 

 

 الا�ـشطة  الطـالبـية الالصـفـية

ألف  ١١فعالیة ونشاط واستفاد منها مایفوق  ٩٧أقامت األنشطة الطالبیة بمختلف مسمیاتها في كلیة الهندسة 

 ألهم ألا�شطة ال�ي أقيمت �� ، وفیما یلي هـ١٤٣٦/١٤٣٧مستفید وذلك خالل الفصل األول من العام 
ً
م�خصا

 هذا الفصل:
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١٤ 

 

: ألا�شطة الـثقـافـية
ً
  أوال

 النشاطتفاصيل  تصنيف النشاط

 معارض

املعــرض التوعــوي لطــرق إلاقــالع عــن التــدخ�ن باالشــ��اك مــع جمعيــة نقــاء لإلقــالع  -

عــن التــدخ�ن، وشــارك فيــھ الــدكتور مشــهور بــن ناصــر ا�حنتو�ــ�ي استشــاري طــب 

ألاســــــــرة ومــــــــدير إدارة ال�ــــــــ�امج ال�ــــــــحية والعالجيــــــــة بــــــــوزارة ال�ــــــــحة، وعــــــــدد مــــــــن 

 .املختص�ن من جمعية نقاء
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 ومحاضراتدورات 

 دورة �� برنامج مونتاج الفيديو سو�ي فيغاس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .   MATLABدورة برنامج  -

 
 

 دورات �� إدارة ألاعمال الاح��افية أقيمت عدة مرات من عدة أندية -

 
 

 دورات �� أنظمة السالمة ودورات �� إدارة املوارد البشر�ة -

 ندوة عن أسس النجاح الوظيفي -

 دوره عن مقدمة النانو  -
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   تخصصية لطلبة الهندسة املدنية. و�� دورة ٢٠٠٠دورة ساب  -

دورة أوتو�اد لطلبة الهندسة املدنية و�صاح��ا تطبيقات هندسية �� الهندسة  -

 املدنية.

 
 

 عدة دورات �� �عض ال��امج التخصصية املفيدة للطالب. -
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١٧ 

 

 مسابقات

  مجموعة من املسابقات الثقافية املتنوعة. -

 املسابقات ال��ف��ية املتنوعةمجموعة من  -

 

 

 حمالت اعالمية

 

أقام النادي الثقا�� و الاجتما�� �� ال�لية ب��نامج (اعرف حقوقك) الذي ��دف  -

 إ�� توعية الطالب بحقوقهم و واجبا��م تجاه ا�جامعة و ال�لية.

 

 
 

 

أقام املجلس الطال�ي حملة تدعو إ�� إحياء سنة التطيب، وال�ي لها فوائد  -
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 �حية وعقلية ودينية.

 

 
 

ام نادي الهندسة الصناعية بحملة �لمة �جنودنا البواسل و�� عبارة عن ق -

 .�لمات ��جيعية �جنودنا البواسل �جهودهم �� عاصفة ا�حزم

 

 
 

 

ام نادي الهندسة الكيميائية بحملة توعو�ة للطالب من أجل حياة جامعية ق -

 ناجحة.
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١٩ 

 

 

 
 

 

 
 

البالستيكية املس��لكة من قبل الناس و �عض حملة توعو�ة عن النتجات  -

 إلارشادات املتعلقة ��ا.

 ية و ا�خدمات ال�ي تقدمها للطالبالتعر�ف �عيادات �لية العلوم التطبيق -
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: ألا�شطة الاجتماعية
ً
  ثانيا

 تفاصيل النشاط تصنيف النشاط

 أ�شطة اجتماعية

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

 و�تخللها برامج ر�اضية وثقافية ومسابقات.
 
 
 

 

 

 

 

 عدة استضافات لرؤوساء ألاقسام �� مقار أندي��م التخصصية. -

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

 ألاندية.

 لقاء مفتوح مع عميد ال�لية -
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 رحالت خارجية

   رحلة الطالب املتفوق�ن �� ال�لية إ�� جامعة امللك عبدهللا للعلوم و التقنية  -

KAUST 

 
 

رحلة نادي هندسة الب��ول و الغاز الطبي�� إ�� الظهران و القيام بز�ارة �عض  -

 املعارض املقامة آنذاك.

 

رحلة نادي الهندسة املدنية إ�� مكة املكرمة وجدة و ز�ارة �عض الشر�ات  -

 و القيام بأ�شطة متنوعة. الهندسية
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 ز�ارات

 ز�ارة �حقل خر�ص النفطي. -

 ز�ارة مصفاة أرام�و. -

 فرع الر�اض. ز�ارة شركة ارام�و -

 
 ز�اره لشركة الضو�لع لالستشارات الهندسية. -

 ز�ارة مشروع الصرف الص�� بجدة. -

 
 ز�ارة إ�� مصنع سمنت اليمامة. -

 بالظهران. SAOGE2015ز�ارة معرض  -
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 الاحتفاالت

حفالت استقبال للمستجدين �� التخصصات املختلفة �� عدد من ألاندية  -

 بداية �ل فصل.

 
 

 
حفالت متنوعة لتكر�م املتم��ين والفاعل�ن �� ألا�شطة وذلك �� عدد من  -

 ألاندية.

 حفل ختام أ�شطة الفصل ألاول  -

 
 

 



ــرة مــجـــتـمـع �لـيــــة الـ                                                                           ـــةنـــشـ ـــ  ه١٤٣٧ جمادى ألاو�� -العدد السا�ع -هــنـــدســ
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: ألا�شطة الر�اضية
ً
 ثالثا

 تفاصيل النشاط تصنيف النشاط

 أ�شطة ر�اضية

وتأهل بذلك  فوز منتخب ال�لية ببطولة خماسيات كرة القدم ا�جامعية -

 للمشاركة �� بطولة ا�جامعات السعودية ممثال ل�جامعة �� البطولة

 
 تنظيم بطولة كأس العميد لكرة القدم ب�ن أندية وأقسام ال�لية -

-  
 تنظيم بطولة ألالعاب الفردية لطالب ال�لية -

 ألاول �� بطولة ا�جامعة لكرة الطاولة للمنسو��ن. ا�حصول ع�� املركز  -

 
قام عدد من ألاندية بتنظيم دوري داخ�� ب�ن مجموعة فرق من أقسامهم  -

 املختلفة.

 مجموعة دورات �� الفر�رة وتنس الطاولة وع�� جهاز ألالعاب بالي ستيشن. -
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: أ�شطة �خدمة املجتمع 
ً
 را�عا

 تفاصيل النشاط تصنيف النشاط

 مجتمعيةبرامج 

 استقبال مدارس ال��بية النموذجية -

 
 ز�ارة إ�� دار املسن�ن -

-  
 استضافة طالب ثانو�ة املاوردي ضمن برنامج " مهندس املستقبل " -

استضافة طالب ثانو�ة مجمع امللك سعود التعلي�ي لتعر�فهم  -

 بتخصصات ال�لية.

 
حضور عمل برنامج �� أحد الاس��احات ألبناء جمعية إ�سان ومشارك��م ب -

 برنامج ترفي�ي لهم.

 
 :شرةـد النــأع

 دـــد بن محمد زاهـيـد. ول  •

 ارــبـجاد ـيـدا�حمـبـد. عأ.  •

 قــيـمان العتـليـمد بن سـأحأ.   •
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