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 ه1439-1444 عتماد الخطة االستراتيجية الثالثة لكلية الهندسةا

 مع إعالن رؤية 1438 -1432نظرا النتهاء الفترة التنفيذية لخطة الكلية االستراتيجية الثانية )
ً
هـ(، وتزامنا

لعدد من الجهات الحكومية، فقد  2020، وصدور برنامج التحول الوطني 2030اململكة العربية السعودية 

 52952/5/3تم تشكيل لجنة لتحديث الخطة االستراتيجية للكلية بقرار من سعادة عميد الكلية )رقم 

هـ( تحت اشرافه وبرئاسة وكيل الكلية للتطوير والجودة وممثلين عن جميع أقسام الكلية 3/2/1438وتاريخ 

ث الخطة االستراتيجية للكلية، بما في ذلك الرؤية والرسالة واألهداف االستراتيجية والبرامج لتحدي

ومؤشرات األداء بما يحقق رؤية ورسالة الكلية وأهدافها االستراتيجية متسقة ورؤية اململكة العربية 

التطوير والجودة في كما وجه سعادة عميد عمادة   .KSU2030  ورؤية جامعة امللك سعود 2030السعودية 

هـ بتحديث الخطة االستراتيجية لكلية الهندسة كون خطة 4/4/1438وتاريخ  135153/60/4كتابه رقم 

 .KSU2030 الكلية االستراتيجية من الخطط الداعمة في تنفيذ الخطة االستراتيجية للجامعة

شهر عمل، ُعقد خالله خمسة  استغرق إعداد الخطة االستراتيجية الثالثة للكلية ما يقرب من اثنتي عشر 

، وقد عرضت األهداف االستراتيجية ومبادرات الخطة
ً
على مجالس األقسام، ونوقشت في   وثالثون اجتماعا

ورشة عمل ضمت أعضاء هيئة التدريس والباحثين والفنيين واإلداريين وممثلين من عمادة التطوير والجودة 

ها على املجلس الطالبي وتم األخذ بمالحظات الجميع وتم وتم كذلك عرض  هـ1439-2-12بالجامعة، بتاريخ 

هـ، وتم اعتمادها من مجلس الكلية في جلسته 1439-2-19بتاريخ  24اإلقرار في اجتماع فريق الخطة رقم 

 هـ.9/3/1439هـ بتاريخ  1438/1439السادسة للعام الجامعي 

ادة التطوير والجودة بالجامعة بالقرار رقم وقد تم إعتماد الخطة االستراتيجية الثالثة للكلية من قبل عم

دون مالحظات وهلل الحمد. وتتكون الخطة االستراتيجية للكلية من   هـ30/7/1439وتاريخ  317422/5/3

رؤية ورسالة وقيم وأهداف ومبادرات محددة لكل هدف. وستنفذ هذه الخطة من خالل مبادرات تنفيذية 

مشاركة أقسام الكلية ووكاالتها وادارتها كٌل حسب األولويات وِضعت الخطوط العريضة لها، ومن خالل 

املخططة له، وسيتم هذا بالتنسيق مع مكتب إدارة املشروعات بالجامعة ودعم كامل من عمادة وإدارة 

 الكلية.

 ملتقى خريجي كلية الهندسة الخامس

برعاية معالي مدير جامعة امللك سعود األستاذ الدكتور بدران العمر، نظمت وكالة كلية الهندسة للتطوير  

م في بهو 2018إبريل  24املوافق  1437شعبان  8والجودة "ملتقى الخريجين الخامس" مساء يوم الثالثاء 

والتواصل مع خريجيها. وقد شرف  كلية الهندسة، وذلك ضمن الجهود التي تقوم بها الكلية لتعزيز الـعالقة

امللتقى نيابة عن معالي مدير الجامعة سعادة وكيل الجامعة للمشاريع الدكتور عبدهللا بن محمد الصقير ، 

وحضر كذلك سعادة املهندس زياد بن حمود املسلم النائب التنفيذي للرئيس للهندسة والتطوير لشركة 

شركة )الداعم الفض ي للملتقى(، و املهندس إبراهيم بن اإللكترونيات املتقدمة وعدد من مسئولي ال

عبدالرحمن الشايع مدير عام التخطيط الحضري اإلستراتيجي بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض 
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)املتحدث الرئيس في امللتقى(، وسعادة املهندس عبداللطيف بن عبدهللا الحركان األمين العام املكلف للهيئة 

من خريجي الكلية، اضافة إلى سعادة عميد الكلية الدكتور وليد  150وبحضور حوالي  السعودية للمهندسين

 من اعضاء هيئة التدريس ومنسوبي ادارة الكلية
ً
 .بن محمد زاهد ووكالء الكلية ورؤساء األقسام وعددا

الكلية. بدأ امللتقى بترحيب من عميد الكلية واستعرض أهداف ملتقى الخريجين والدعم املتوقع من خريجي 

وبعد ذلك ألقى الدكتور عبدهللا بن محمد الصقير كلمة نيابة عن معالي املدير، ثم تفضل املهندس إبراهيم 

بن عبدالرحمن الشايع بإلقاء كلمة تحدث فيها عن تجربته العملية والعلمية ورؤيته عن مكانة وامكانات 

تح مج
ُ
ال املداخالت والحوار للحضور ملدة كلية الهندسة وما تقدمه من خدمات للمجتمع. وبعد ذلك ف

 .ساعة. وتناول الجميع بعد ذلك طعام العشاء
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 مشاركة فريق املنزل الشمس ي املستدام للجامعة في ورشة العمل الثانية ملسابقة 

 األبنية املعتمدة على الطاقة الشمسية

شاركت مجموعة ُممثلة من طالب فريق املنزل الشمس ي املستدام بجامعة امللك سعود يرافقهم مدير  

ؤهلة للمشاركة في املسابقة العاملية للجامعات
ُ
 املشروع م. إبراهيم املهنا في ورشة العمل الثانية للفرق امل

Solar Decathlon 2018  اقة الشمسية(، والتي ُعقدت مسابقة تصميم وتشغيل األبنية املعتمدة على الط

 .دولة 15فريق من  21إبريل، والتي شارك فيها  18إلى  16في دبي ملدة ثالثة أيام، خالل الفترة من 

وقد قدم فريق جامعة امللك سعود عرًضا تعريفًيا بالفريق ولخطته ومسارات عمله في تصميم وبناء وتشغيل 

بدبي، وهو  Solar Hai كما قام الفريق بزيارة الحي الشمس ياملنزل الشمس ي الخاص به، وأهم ما تم إنجازه، 

متر  60,000موقع املسابقة املخصص لبناء املنازل الشمسية للفرق املشاركة، والذي تزيد مساحته عن 

مربع في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بدبي، كما زار الفريق بشكل محدد املوقع 

 .ك سعود الشمس ي املستداماملخصص ملنزل جامعة املل

ختتمت أعمال الورشة بلقاءات متعددة مع لجان املسابقة ملراجعة التصاميم الخاصة بالفريق، كما 
ُ
وقد ا

تمت مناقشة أهم املتطلبات واملعايير النهائية للمسابقة، وآليات التقييم، وشروط الصحة والسالمة، وغير 

 .ستقوم الفرق املشاركة ببنائها خالل فترة املسابقة ذلك من معايير يجب توافرها في األبنية التي

ختير ضمن 
ُ
تقدموا   فريق 40فريق من أصل  21ومن الجدير بالذكر أن فريق جامعة امللك سعود قد أ

 Solar Decathlon 2018 بمقترحاتهم للمشاركة في املسابقة العاملية لألبنية املعتمدة على الطاقة الشمسية

وأن الفريق يضم طالب  بالتعاون بين وزارة الطاقة األمريكية وهيئة كهرباء ومياه دبي، التي ستقام في دبي 

 .وطالبات وأعضاء هيئة تدريس من كليات الجامعة املختلفة بقيادة كلية الهندسة
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 ندية كلية الهندسة تحصد املراكز الثالثة األولى على مستوى الجامعةأ

مستوى االندية التخصصية لجامعة امللك سعود  ىالثالث األولى عل ندية كلية الهندسة على املراكز أحصلت 

بن  الدكتور بدراناألستاذ سعادة  ةمدير الجامعمعالي وتم تكريمهم من  (،مسار الكليات العلمية)

في حفل د ـزاهبن محمد يد ـالدكتور ول األستاذ وبحضور عميد كلية الهندسة سعادة، العمر  عبدالرحمن

 :وكان ترتيبها على النحو التاليهـ،، 1439-1438طالبية للعام الجامعي ختام األنشطة ال

  رئيس النادي: لؤي بن عصام باشراحبيل  -( املركز االول )نادي الهندسة الكهربائية 

 رئيس النادي: محمد بن سليمان العنزي   -( ملركز الثاني)ا نادي الهندسة الكيميائية 

 رئيس النادي: أحمد بن علي الشهري   -( الثالثاملركز ) نادي الهندسة الصناعية 

 

 

 عمال النظافة في كلية الهندسةالسنوي الثاني لتكريم حفل ال

 لدور 
ً
 للجهود الحثيثة عمال النظافة تقديرا

ً
 ملنسوبي  التي يقومون بها واملهمة في خدمة الكلية وتقديرا

ً
وتنويرا

الكلية وطالبها بأهمية إستشعار أهمية العمل الذي يقومون به من خالل املحافظة على نظافة مرافق الكلية 

 حدوذلك يوم األ التي يستخدمونها، أقيم الحفل السنوي الثاني لتكريم عمال النظافة بكلية الهندسة 

الدكتور وليد بن محمد األستاذ عاية عميد الكلية م في بهو الكلية بر 2018 مايو 14هـ املوافق 27/8/1438

 .زاهد و حضور منسوبي الكلية من وكالء وأعضاء هيئة تدريس وموظفين وطالب
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أشاد عميد الكلية بالدور الكبير الذي يقع على عاتق هذه الشريحة  سعادة عميد الكليةكلمٍة لب وبدء الحفل

املهمة في املجتمع، وأنهم الجنود املجهولون الذين يرسمون بأيديهم لوحات من النظافة والجمال في أي مكان 

 تالعميد بتكريمهم وتسليمهم شهادات شكر وتقدير ومكافأسعادة و قد قام  يمرون عليه.

  مالية 
ً
التعليم املستمر بوكالة الكلية و  العميد جهود وحدة خدمة املجتمعسعادة ، كما ثمن همل  تكريما

للتطوير والجودة إلشرافها على هذه االحتفالية التكريمية، و التي تعد من املناسبات العزيزة على قلوب 

ب في الكلية إلى أن عمادة الكلية وكافة منسوبيها من أساتذة وموظفين وطالب كما دعا في كلمته أبنائه الطال 

 لدعم ومساعدة عمال النظافة في الحفاظ على نظافة كليتهم مما يعطيهم 
ً
 أساسيا

ً
 ورافدا

ً
يكونوا حافزا

 الدافع القوي لالستمرار في خدمة الكلية. ثم دعا العميد الجميع لتناول بعض املرطبات والفطائر باملناسبة.

 

 

املتميزة برعاية شركة بي إيه اي سيستمز حفل كلية الهندسة لتكريم مشاريع التخرج 

 ه1439-1438السعودية وشركائها للفصل الدراس ي الثاني من العام 

هـ 1439شعبان  28( يوم األثنين BAE)السعودية أقامت كلية الهندسة وبرعاية شركة بي أيه إي سيستمز 

األستاذ الدكتور وليد بن محمد م معرضا وحفال تكريميا برعاية سعادة عميد الكلية 2018مايو  14املوافق 

وفي كلمة باملناسبة  ،زاهـد وسعادة املهندس عماد بن سليمان الراجح نائب الرئيس لتطوير األعمال للشركة

في اعداد الطالب للحياة املهنية، وثمن دعم أكد العميد على أهمية مشروع التخرج في كلية الهندسة 

 الدعم في تحسين نوعية املشاريع وتحفيز الطالب ألداء متميز.الشركة ملشاريع التخرج لعدة سنوات، ودور 
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ومن جهته أعرب سعادة املهندس عماد بن سليمان الراجح نائب الرئيس لتطوير األعمال لشركة بي أيه إي 

( عن سعادته بهذه املشاريع وبالطالب، مشددا على حرصه الشديد BAEوالتدريب ) سيستمز للتطوير

 املتميز. يستمرار الكلية فى خدمة املجتمع بالعلم واملعرفة والبحث العلمودعمه الكامل لها وال 

للطالب واألساتذة املشرفين على مشاريع التخرج املتميزة  تهنئةوتم خالل الحفل توزيع جوائز وشهادات 

ه من أقسام الهندسة املدنية )هندسة مدنية وهندسة 1439-1438للفصل الدراس ي الثاني للعام الهجري 

وقد حصل على املركز   .كانيكية، والصناعية، والبترول والغاز الطبيعي والكيمائيةيحة( والكهربائية، واملمسا

، الهندسة الكهربائية املركز الثاني مشروع منو  ،كانيكيةيالهندسة املمشروع من  األول على مستوى الكلية

ملهندس عماد الراجح وكذلك كما تم أيضا تكريم سعادة ا .الهندسة الكيمائيةواملركز الثالث مشروع من 

 ( على دعمهم املتواصل لهذه املشاريع واالحتفالية.BAEشركة بي أيه سيستمز للتطوير والتدريب )

)قسم الهندسة  البيئي شل ملاراثون  نموذجية ملركبة انسيابي تصميمعنوان املشروع:  -املركز األول 

 سلطان بن ابراهيمالطالب: . . شريف صادق، و د. عبداملحسن بن أحمد البداحاملشرفون: د.  امليكانيكية(

 عبدالعزيز، الرشيد عبدالعزيز بن اياد بن فواز، السعيدان محمد بن أحمد بن فيصل، السالمة براهيما بن

 الحماد سليمان بن ابراهيم بن

 سلع ال التوزي تمحوال  في التحكمعنوان املشروع:  -املركز الثاني 
ً
املشرفون: . )قسم الهندسة الكهربائية( كيا

 بن أحمد بن مهشا، عباس يل عبدالو احمد عبدالعزيزالطالب: .  كمال نذر. د.أ، و العريني عبدالرحمن . د.أ

 الدغيثر عبدالعزيز

 مراد .د.أاملشرفون: .  عنوان املشروع: إنتاج مادة الكيومين )قسم الهندسة الكيميائية( -املركز الثالث 

 بن مشعل، الشمري  العبدي عبدهللا بن عبدالحفيظ بن سلطانالطالب:  .  ج كاليحا محمد .د، بومعزة

 دعبش آل  اهرظ بن ناصر بن اهر، ظالدوسري  املسعري  وقيان بن عبدالهادي
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 هـ1439-1438ام ـعـة للـــســدنـة الهــيـنوي لكلـل السـفــالح

هـ، وقد بدأ الحفل 25/8/1439املعتاد وذلك يوم الجمعة املوافق  أقامت الكلية حفلها االجتماعي السنوي 

يد بن ــبعد صالة الجمعة مباشرة بآيات من الذكر الحكيم ثم كلمة شاملة من سعادة عميد الكلية أ.د. ول

د ألقى فيها الضوء على األعمال واالنجازات التي حققتها الكلية خالل هذا العام وقدم شكره ـمحمد زاه

 لجميع م
ً
بعد ذلك .  مكفريق متكامل لتحقيق أهداف الكلية خالل هذا العا نسوبي الكلية الذين عملوا معا

 :تم تكريم الزمالء املتقاعدين واملنتهية فترات عملهم مع الكلية هذا العام، وهم
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 تهية فترات عملهم مع الكليةاملتقاعدين واملنأسماء 

ــــــم م ـــ ــ  القسم االسـ

 الهندسة املدنية عبدالعزيز بن عبدهللا الحامدأ.د.  1

  د. أحمد بن حسين آل الشيخ 2
ً
 وكيل الكلية للشئون األكاديمية سابقا

 رئيس قسم الهندسة املدنية سابقا عبدالحفيظ بن عمر الشيناوي  د. 3

 رئيس قسم الهندسة امليكانيكة سابقا عصام بن علي البهكلي أ.د. 4

 الهندسة الكهربائية أ.د. نذر حسين مالك 5

 الهندسة املدنية أ.د. عوض بن علي القرني 6

 الهندسة املدنية أ.د. طالل بن عبيد الرفيعي 7

 الهندسة املدنية د. عبدالعزيز بن عبدهللا العثمان 8

 الهندسة الكيميائية أ.د. إبراهيم بن صالح املعتاز 9

 الكيميائيةالهندسة  أ.د. منصور بن إبراهيم الهزاع 10

 الهندسة امليكانيكية د. كامارول عرفان أحمد 11

 الهندسة الصناعية صابر عبداملجيد  القسنطيني د. 12

 الهندسة الكهربائية د. رضا أحمد الجمل 13

  سليمان بن إبراهيم التويجري  أ. 14
ً
 مدير اإلدارة سابقا

 الهندسة الكيميائية أحمد عيديد إبراهيم د. 15

 مركز البحوث فهد بن ابراهيم االحمداألستاذ  16

 40وفي بادرة أولى من الكلية وتقديرا لعطائهم املستمر قام عميد الكلية بتكريم من خدموا الكلية ألكثر من 

 عاما ومازالوا على رأس العمل، وهم:

 عام ومازالوا على رأس العمل 40 أسماء من خدموا الكلية أكثر من

ـــم م ــ ـــ ـــــ ـــم االســ ـــــ  مدة الخدمة القســ

 عام 54 الهندسة الصناعية بن محمد التميمي د. عبدالعزيز 1

 عام 53  الهندسة الكهربائية عدنان صديق نوح د.أ.  2

 عام 51  الهندسة الكهربائية . عبدالرحمن بن محمد العمودأ.د 3

 عام 49 الهندسة املدنية . عبد املحسن بن ونّي الضويانأ.د 4

 عام 49  الهندسة الكهربائية . عبدهللا بن محمد الشعالنأ.د 5

 عام 47   اإلدارة سليمان بن ابراهيم التويجري األستاذ  6

 عام 45  الهندسة امليكانيكية . عبدالعزيز بن محمد املجاهدأ.د 7

 عام 45  الهندسة الكهربائية عبدالرحمن بن علي العريني د.أ. 8
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 عام 45  الهندسة الكهربائية بن مبارك الغوينم د. سعدأ.  9

 عام 43  الهندسة املدنية . عبدالرحمن محمد بحيري م 10

 عام 42  الهندسة املدنية عبدالرحمن بن صالح السحيباني د.أ.  11

 عام 41  الهندسة املدنية د. صالح بن عبدهللا الحسون أ.  12

 عام 41  الهندسة املدنية عبيدالرفيعيد. طالل بن أ.  13

 عام 41  الهندسة الكيميائية د. أنيس بن حمزه فقيهاأ.  14

 عام 41  اإلدارة ابراهيم بن عبدالرحمن العنبراألستاذ  15

 عام 40  الهندسة املدنية د . محمدبن شاذلي الحداد 16

 عام 40  الهندسة الكيميائية د. ابراهيم بن صالح املعتازأ.  17
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 لكلية الهندسةوكيل الجامعة للتخطيط والتطوير زيارة 

زار سعادة األستاذ الدكتور يوسف بن عبده عسيري وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير كلية الهندسة يوم 

هـ حيث التقى سعادة عميد الكلية والوكالء ورئيس وحدة الجودة واالعتماد 14/5/1439األربعاء املوافق 

األكاديمي بالكلية وتم مناقشة سبل التعاون بين كلية الهندسة ووكالة التخطيط والتطوير فيما يخص أتمته 

عمليات التعلم املبنى على املخرجات ودورها في تسهيل عميه إدارة األنشطة التعليمية وعميلة االعتماد 

 الوطني والدولي.
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 وفد من جامعة جازان في ضيافة كلية الهندسة

تواجدهم لزيارة معرض أفد بمدينة الرياض و استغالال للوقت و اقتناصا للفرصة و في يوم الخميس  اثناء

قام وفد من كلية الهندسة بجامعة جازان مكون من عميد كليتها الدكتور   1439جمادى اآلخر  13املوافق 

الب من مختلف أحمد أبوطالب )وهو أحد خريجي كلية الهندسة بجامعة امللك سعود( يرافقه عشرة ط

أقسام الكلية بزيارة ودية لكلية الهندسة جامعة امللك سعود حيث كان في استقبالهم و بكل ترحاب رئيس 

وحدة خدمة املجتمع و التعليم املستمر املهندس عبدالباري العريفي الذي أعطى نبذة وافية عن الكلية و 

ا املختلفة و ما تتمتع به الكلية من امكانات و نشأتها و أقسامها و معاملها و كراس ي البحث فيها و مرافقه

تجهيزات حديثة كما أجاب عن استفسارات الطالب املتعلقة بالخطط الدراسية و آلية القبول في الكلية و 

 أقسامها.

زار الوفد بعدها و نظرا ملحدودية الوقت قسما واحدا فقط وهو  قسم الهندسة الكيميائية حيث قام  

اني املشرف على معامل القسم بمرافقتهم و إعطائهم شرح واف عن معامل القسم و املهندس وليد القحط

امكاناته. بعدها و بعد وجبة افطار خفيفة قام الوفد بزيارة ملركز االبتكار و االبداع الطالبي حيث كان في 

ات حديثة استقبالهم الدكتور سليم بن يوسف الذي أطلعهم على فضاءاته املختلفة و ما تحتوية من تجهيز 

 تساعد الطالب على االبتكار و االبداع. كما زار الوفد مقرات النوادي الطالبية بالكلية و مركز الحاسب اآللي.

و في نهاية الزيارة قدمت الهدايا التذكارية للوفد الذي أشاد بالزيارة و تقدم بالشكر الجزيل لعمادة الكلية و  

 منسوبيها على حسن االستقبال و الترتيب. 
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 ةفي الكلي يوم التميز البحثي

رعاية سعادة األستاذ الدكتور أحمد بن سالم العامري وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث تحت 

العلمي وحضور عميد البحث العلمي األستاذ الدكتور خالد ابراهيم الحميزي نيابة عنه، أقامت كلية 

 .م1/5/2018  هـ املوافق15/8/1439وذلك يوم الثالثاء الهندسة فعالية يوم التميز البحثي السنوي، 

يذكر أن كلية الهندسة دأبت منذ سنوات على إقامة هذه الفعالية بهدف تحفيز الباحثين بمختلف فئاتهم 

على جودة وغزارة النشر العلمي. وفي هذا العام تم تكريم الفائزين ضمن ثالث فئات وهي: الباحثون من 

والباحثون في املراكز والكراس ي البحثية، وطالب الدراسات العليا. وقد فاز ضمن أعضاء هيئة التدريس، 

الفئة األولى كل من أ. د. مجيد بن عبدالرحمن بن سعد الكنهل و م. خالد مصطفى عثمان أورتش ي و د. 

ة فاز صابر عبداملجيد القسنطيني. وفي الفئة الثاني  محمد زكي رمضان و أ.د. ابراهيم محمد الشافعي و د.

أ.د. صالح عبدهللا الشبيلي و أ.د. يوسف عبدهللا عبدالرحمن السلوم و أ. د. مصلح بن علي 

 في الفئة الثالثة فاز م. فاروق رزاز حمود قاسم و م. سجاد الرحمن نعمة هللا خان و م.  الشمراني. 
ً
وأخيرا

فة لذلك، تم في هذا العام تكريم باإلضا.  مونيس لقمان محمد و م. يزيد بن عبدالعزيز بن عبدهللا الشدوخي

أ. د. محمد إقبال خان، و أ. د. شهاب مراد، و أ. د. وليد بن محمد زاهد عن بحثهم " تطوير برنامج  الباحثين: 

الذي نشر في مجلة جامعة  "ABET بكالوريوس العلوم في الهندسة املدنية للحصول على االعتماد األكاديمي

م. كما تم تكريم أ. 2017و 2016، وحقق أكبر نسبة اقتباس خالل العامين العلوم الهندسية –امللك سعود 

حضر   .م2017و 2016د. محمد جمال الشناق الذي حقق أعلى نسبة تحكيم لبحوث املجلة خالل العامين 

 .ياة معرض لبحوث طالب الدراسات العلالفعالية وكالء الكلية ورؤساء األقسام. وقد رافق هذه الفعالي
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في  ة  ملعالي الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للشراكات األستراتيجية الدوليةمحاضر 

 قسم الهندسة املدنية

طار برنامج املتحدثين الخارجين بقسم الهندسة املدنية، قام معالي الدكتور فيصل بن حمد الصقير، افي 

للشراكات االستراتيجية  يس قسم الهندسة املدنية سابقا وحاليا الرئيس التنفيذي للمركز السعوديئر 

 ،وكان باستقباله سعادة عميد كلية الهندسة د وليد زاهد هـ،1/8/1439يوم الثالثاء  الدولية بزيارة القسم

 .جو د ابراهيم الحماد مشرف البرنام ،يس القسمئوسعادة د عبدهللا السبهان ر 

نفيذ االتفاقيات األمنية واالقتصادية متابعة تمن به  هام املناطةدم الضيف محاضرة تعريفية باملركز واملـق

وبذلك يقوم املركز بتنسيق برامج الزيارات الرسمية لدول الشراكات  ،٢٠٣٠واالجتماعية وفق رؤية اململكة 

االستراتيجية وتحديد األهداف املرجوة من كل زيارة، والعمل على إعداد حصر ألهم الشركات في كل دولة 

ودراسة ما قد تقترحه تلك الشركات، عالوة على تنظيم الندوات وورش  من دول الشراكات االستراتيجية،

العمل املختلفة لدعم الشراكات االستراتيجية الدولية وتعزيزها واالستعانة في أداء مهامتها ببيوت الخبرة 

وقد شمل النقاش سبل تعاون بين املركز وكلية الهندسة في مجال تبادل  .املتخصصة كلما تطلب األمر ذلك

وبحسب تنظيم املركز يكون للمركز مجلس إدارة يرأسه وزير الطاقة والصناعة والثروة املعدنية،   الخبرات.

وعضوية كل من وزير االقتصاد والتخطيط، وزير الخارجية، وزير التجارة واالستثمار، وزير البيئة واملياه 

السعودي للتنمية، مساعد وزير الدفاع، والزراعة، وزير النقل، وزير املالية، رئيس مجلس إدارة الصندوق 

واملشرف على صندوق االستثمارات لعامة، محافظ الهيئة العامة لالستثمار، وأمين اللجنة االستراتيجية في 

 .مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية
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حضر اللقاء عدد من أعضاء هيئة التدريس وطالب الدراسات العليا بالقسم. وفي الختام قدم سعادة 

تي كانت ر وشكره على زيارته ومحاضرته والعميد ورئيس القسم درع تذكاري ملعالي االدكتور فيصل الصقيال

 مفيدة ومثمرة في تواصل كلية الهندسة والجهات الحكومية والقطاع الخاص.

 

 

 طالب الهندسة يحققوا مراكز متقدمة في األنشطة الطالبية على مستوى الجامعة

معالي مستوى الجامعه وتم تكريمهم من  ىعلرائدة جازات إنراكز و مطالب كلية الهندسة عدد من حقق  

-1438في الحفل الختامي لألنشطة الطالبية للعام الجامعي الدكتور بدران العمر األستاذ   ةمدير الجامع

األندية الطالبية  مع وكرمهم األستاذ الدكتور وليد زاهد الحقا اجتمع بهم سعادة عميد الكليةهـ،، كما 1439

الثالثة الحاصلة على املراكز الثالث األولى على مستوى الجامعة واثنى على جهودهم وتميزهم،  كما شكر 

سعادة العميد املهندس تركي العلياني )املحاضر بقسم الهندسة املدنية( على اشرافه على األنشطة الطالبية 

 ز واإلنجازات ما يلي:بالكلية ومتابعته وتشجيعه للطالب. وتضمنت املراك
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 عبدالعزيز بن أحمد عباس: الطالب املثالي في كلية الهندسة 

  مسار املحور العلمي )من  –املركز األول في اللقاء العلمي التاسع  –احمد سيد عطا علي فرحات

 مبادرات برنامج الشراكة الطالبية(

  مسار املحور العلمي )من  –املركز الثاني في اللقاء العلمي التاسع  –محمد بن حافظ املحيميد

 مبادرات برنامج الشراكة الطالبية(

  فرع الخطابة على  –عزالدين بن عبدالسالم أحمد العريفي: املركز األول في اللقاء العلمي التاسع

 مستوى الجامعة

  حمزة بن نادي يونس: أفضل مشروع طالبي لألنشطة في مبادرةTEDxKSU  من مبادرات برنامج(

 TEDxKSUالشراكة الطالبية(، ورئيس مبادرة 

  منصور بن مبارك علي آل بيضه الدوسري: مشرف مثالي في مجمع اسكان طالب جامعة امللك

 ن الكريمآسعود لتحفيظ القر 

 لؤي بن عصام باشراحبيل: عضو فاعل في مجلس ادارة برنامج الشراكة الطالبية 

 ممثل كلية الهندسة في برنامج الباحث الواعد التابع للمركز التطوعي في برنامج عبداملحسن الفايز :

 الشراكة الطالبية

 عزالدين بن عبدالسالم أحمد العريفي: عضو فاعل في جوالة جامعة امللك سعود 

 عبداالله بن عبدالعزيز ابراهيم السويلم: عضو فاعل في جوالة جامعة امللك سعود 

  القرني: عضو فاعل في جوالة جامعة امللك سعودعلي بن غيثان علي 
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فريق سعف من كلية الهندسة للسيارات الصديقة للبيئة يحصل على جائزة أفضل مبادرة 

 تعليمية في مجال السيارات

هـ، تم االعالن عن نتائج 1439رجب  1وسط احتفالية كبيرة أقيمت بفندق هيلتون في جدة يوم األحد 

بحضورصاحب السمو  2017/2018زة "بي أر ارابيا" الوطنية لقطاع السيارات الدورة السادسة من جائ

امللكي االمير خالد بن سلطان العبدهللا الفيصل رئيس مجلس إدارة االتحاد السعودي للسيارات والدراجات 

النارية، وحضر اإلحتفال املدراء االقليميين لشركات السيارات في الشرق االوسط، و حشد من محبي 

 .ارات وممثلي الصحافة و االعالم، باإلضافة إلى عدد كبير من املهتمين بقطاع السيارات ورجال االعمالالسي

وقد تم تقسيم الجائزة هذا العام إلى قسمين؛ األول متعلق بشكل مباشر بالسيارات الجديدة، والطرازات 

للجائزة، فقد خصص للفئات م لغاية اليوم، أما في القسم الثاني 2017التي تم إطالقها منتصف عام 

الخاصة املرتبطة بشكل مباشر بقطاع أعمال السيارات، منها رياضة السيارات، اإلعالم، رياضة السيارات، 

الحمالت التسويقية، سيارات املستقبل الهجينة، والوكالء املهتمون بهذه التقنية املستقبلية، كما تمت 

 .مات اإلعالمية الرقيمة لقطاع السياراتإضافة جائزة لبرامج التواصل االجتماعي والخد

وقد شارك فريق السيارات الصديقة للبيئة من كلية الهندسة بجامعة امللك سعود في اإلحتفالية لعرض 

نتائج وانجازات الفريق في ماراثون شل البيئي لألربع سنوات املاضية. وقد قام الفريق لهذا العام باجراء 

في سنغافورة، والتي  2018التي شاركت في مارثون شل البيئي في مارس " 2تطويرملحوظ على سيارة "رياض

حققت املركز األول عربيا وعلى مستوى الشرق األوسط، واملركز السابع على مستوى آسيا في سيارات البنزين 

 .كم/لتر 287مسافة  2فريق، وقد قطعت رياض 31من أصل 

العبدهللا الفيصل بزيارة جناح فريق سعف واثنى  وقد تفضل صاحب السمو امللكي االمير خالد بن سلطان

على الجهد الواضح من قبل الطالب لتحقيق هذا اإلنجاز، وتم في هذا االحتفال تكريم شركة شل السعودية 

وفريق السيارات الصديقة للبيئة "سعف" من كلية الهندسة بجامعة امللك سعود لقيامهم بافضل مبادرة 

قد تسلم الجائزة نيابة عن شركة شل وفريق سعف الطالب عبد العزيز تعليمية في مجال السيارات و 

 .الحماد مدير فريق سعف



 

 

 م2018سبتمبر  – هـ1440محرم  –الثاني عشر العدد  - نـــشـــرة مــجـــتـمـع كلـيــــة الـهــنـــدســــــــة                                                                  

 

 
19 

 

 

املشاركة في ماراثون  2-الرئيس التنفيذي لشركة شل في السعودية يطلع على سيارة رياض

 م2018شل البيئي 

التنفيذي لشركة شل في السعودية السيد أندرو واإلعالمي أحمد الشهري مركز اإلبداع زار كل من الرئيس 

" والتي سيشارك فريق 2-واالبتكار الطالبي بكلية الهندسة وذلك لالطالع على تقدم سير العمل لسيارة "رياض

امعة امللك واملقام في سنغافورة، ممثال ج 2018"سعف" بها في ماراثون شل للسيارات الصديقة للبيئة 

سعود في املاراثون،، وعرض الدكتور وليد زاهد عميد كلية الهندسة ، والدكتور مهند العطا مشرف الفريق، 

وقائد فريق سعف الطالب عبدالعزيز الحماد وأعضاء الفريق، في اللقاء التطور والتقدم امللحوظ على 

م والتي حققت املركز األول عربيا 2017م و 2016" التي شاركت سابًقا في املاراثون في عامي 2-سيارة "رياض

فريق، وقد  31وعلى مستوى الشرق األوسط، واملركز السابع على مستوى آسيا في سيارات البنزين من أصل 

 2015" املشاركة في عام 1-م متفوقة على سابقتها "رياض2017كم/لتر في عام  287مسافة  2-قطعت رياض

االعداد للمراحل النهائية للمشاركة الرابعة لفريق سعف في ماراثون شل  كم/لتر . ويتم اآلن 99والتي حققت 

 6مارس املقبل، وقد أبدى الطالب بعد جهد وعمل طيلة  8م في سنغافورة والذي سيبدأ 2018البيئي لعام 

 23  أشهر تقريبا طموحهم بالتفوق وتحقيق رقم أعلى من الرقم السابق. ويبلغ عدد طالب فريق سعف

 ،
ً
   .وباشراف من الدكتور عبداملحسن البداح مدير املركز والدكتور مهند العطاطالبا

https://news.ksu.edu.sa/node/119830
https://news.ksu.edu.sa/node/119830
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من جهته أكد سعادة عميد الكلية أهمية برامج رعاية املوهوبين وكون ذلك يتسق مع هدف الكلية في 

واالبتكار االهتمام بتوفير بيئة الصفية لتنمية قدرات الطالب االبداعية والذي من أجله أنش ئ مركز االبداع 

الطالبي في الكلية. وأن الكلية تدعم وتشجع املواهب الوطنية من ذوي القدرات واملهارات القادرين على 

 .االختراع واالبتكار بهدف إعداد كوادر وطنية بخبرات عالية

وقد شكر سعادة عميد كلية الهندسة د .وليد زاهد الدعم والرعاية الحثيثة من معالي مدير الجامعة 

افة الى الدعم املتواصل من مؤسسات املجتمع املحلي كشركة ارامكو وسابك ومجموعة الراشد ودار باالض

 .الهندسة. كما وجه سعادة العميد الشكر لشركة شل لرعايتها املاراثون لسنوات طويلة

ي م عندما تسابق موظف 1939  للسيارات الصديقة للبيئة قد بدأ في عام -الجدير بالذكر أن ماراثون شل

شركة شل للنفط في الواليات املتحدة األمريكية حول من يمكنه السفر أبعد مسافة بنفس كمية الوقود 

وهو اآلن يعقد سنويا في اسيا واوروبا وامريكا. ويتمثل هدف املسابقة في جذب أفضل املواهب الهندسية من 

 .مختلف دول العالم من أجل تصنيع سيارات موفرة للطاقة

 

 

 ه 1439عيد الفطر املبارك لعام  بمناسبةنسوبي كلية الهندسة حفل معايدة م

/ 10/10أقامت إدارة كلية الهندسة حفل املعايدة السنوي بمناسبة عيد الفطر املبارك يوم األحد املوافق

هـ في تمام الساعة العاشرة صباحا في بهو الكلية، وشرف الحفل األستاذ الدكتور عبدهللا السلمان 1439

مية واألكاديمية والدكتور وكيل الجامعة واألستاذ الدكتور محمد النمي وكيل الجامعة للشؤون التعلي
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عبدهللا الصقير وكيل الجامعة للمشاريع، وبحضور عميد كلية الهنسة األستاذ الدكتور وليد زاهد ووكالء 

الكلية ومنسوبي الكلية من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والفنيين واملوظفين، وتم خالل الحفل تبادل 

 .اركالتهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر املب

 

 براءة اختراع النتاج خرسانة خضراء

تمكن الدكتور فهد بن كشيم بن وعله االستاذ املساعد بقسم الهندسة املدنية )تخصص هندسة وادارة 

خرسانة خضراء أو صديقة للبيئة من  تشييد( من إثبات امكانية إنتاج 

اختراع من وذلك بحصوله على براءتي  مخلفات الصناعة الثانوية والبالستيك، 

ويمكن استخدام الخرسانة الخضراء  والسعودي.  االمريكي  مكتب البراءات

وذلك ملا تمتاز به من خفة الوزن,  في تشييد املباني الخضراء او املستدامة 

والكفاءة العاليه للعزل, وانخفاض  توفير استهالك املوارد مثل الطاقة، 

أن الدكتور بن وعله  الجدير بالذكر  مدة التشييد والتكلفة الكلية. من 

خالل تسجيل براءتي اختراع مماثلة  يعمل حاليا على تطوير هذا االبتكار من 

 على 
ً
إلثبات إمكانية إنتاج مواد تشييدية اخرى تساهم في تقليل استهالك املوارد الطبيعية وتكون اقل ضررا

 .البيئة
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 بكلية الهندسة 16ترقية 
 
 موظفا

لهم دوام التوفيق .  وتتمنى عمادة الكلية هـ1439في محضر العام كلية الهندسة  تم ترقية عدد من موظفي

 .والنجاح وإلى مراتب عليا إن شاء هللا

شل البيئي للسيارات الصديقة  ماراثون جامعة امللك سعود تشارك للسنة الرابعة في 

 في سنغافورة  للبيئة 

شارك فريق السيارات الصديقة للبيئة من كلية الهندسة ممثال لجامعة امللك سعود )فريق سعف( وللمرة 

مارس في مدينة سنغافورة.  11إلى  8في الفترة من  2018التوالي في منافسة ماراثون شل البيئي الرابعة على 

والهدف من هذه املنافسة هو إمداد مهندس ي املستقبل بالتدريب العملي لخوض عالم االبتكار للخروج 

 .بافكار تساهم في الحفاظ على الطاقة وتعزز من كفاءة استخدامها

 قائمة بموظفي الكلية الذين حصلوا على الترقية

 القسم الوظيفة واملرتبة بعد الترقية االسم م

 امليكانيكيةقسم الهندسة  10 مهندس ميكانيكي عبدهللا زيد بن داوود 1

 الشؤون االدارية 9 فني صيانة اآلت حسين عبدالكريم الحسين 2

 قسم الهندسة الكهربائية 9 فني مختبر علي أحمد عسيري  3

 مركز الحاسب اآللي 9 مصمم برامج سامي سليمان العمار 4

 قسم الهندسة امليكانيكية 8 فني تشغيل اآلت عارف سهيل العتيبي 5

 قسم الهندسة امليكانيكية 8 فني تشغيل اآلت ي الدوسر عبدالعزيز محمد  6

 الورش 8 لحام محمد فالح الرشيد 7

 داريةالشؤون اإل  8 مساعد إداري مشرف يصالح هليل العصيم 8

 قسم الهندسة امليكانيكية 8 ميكانيكي حديد احمد ابراهيم الوتيد 9

 الشؤون االدارية 7 سكرتير فهد مبارك النزهان 10

 قسم الهندسة املدنية 7 سكرتير محمد الرصاص ىزكى  11

 مركز الحاسب اآللي 7 فني صيانة اآلت خالد بن فهد الدوسري  12

 قسم الهندسة املدنية 7 كهربائي ماجد خالد العتيق 13

 الشؤون االدارية 6 مساعد إداري  عبدهللا بنيان العتيبى 14

 التسجيل 6 مسجل معلومات متعب مناجى العتيبى 15

 املستودع 5 مساعد إداري  سليمان بن سلمان الودعاني 16
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" التي شاركت سابًقا في مارثون شل 2العام باجراء تطوير ملحوظ على سيارة "رياض وقد قام الفريق لهذا

م والتي حققت املركز األول عربيا وعلى مستوى الشرق األوسط، واملركز السابع على 2017البيئي في عام 

كم/لتر. متفوقة  287.1مسافة  2فريق، وقد قطعت رياض 31مستوى آسيا في سيارات البنزين من أصل 

كم/لتر .وقد أبدى الطالب بعد جهد  99.1م والتي حققت 2015" املشاركة في عام 1على سابقتها "رياض

أشهر تقريبا استعدادهم وطموحهم في تحقيق رقم أعلى من الرقم السابق. ويبلغ عدد طالب  6وعمل طيلة 

، وباشراف من الدكتور عبداملحسن البداح والدكتور مهند الع 23  فريق سعف
ً
 .طاطالبا

من جهته أكد سعادة عميد الكلية دعمه للفريق واثنى على الجهد الواضح من قبل الطالب خالل اللقاء 

معهم لشكرهم وتشجيعهم لتحقيق نتائج تفخر بها الجامعة. كما اكد سعادته على دعم الكلية وتشجيعها 

عداد كوادر وطنية بخبرات للمواهب من ذوي القدرات واملهارات القادرين على اإلبداع واالبتكار بهدف إ

د أفكار ابتكارية تخدم مصلحة الجميع ِ
ّ
َول

ُ
 .عالية، وإليمانها التام بأن املوهبة ت

وشكر عميد الكلية الدعم والرعاية املستمرة من معالي مدير الجامعة األستاذ الدكتور بدران العمر، والدعم 

 .2018اراثون املقدم من شركتي سابك ومجموعة الراشد ملشاركة الفريق في م

م عندما تسابق موظفو  1939  للسيارات الصديقة للبيئة قد بدأ في عام -الجدير بالذكر أن ماراثون شل

شركة شل للنفط في الواليات املتحدة األمريكية لقطع اطول مسافة بنفس كمية الوقود، وهو اآلن يعقد 

أفضل املواهب الهندسية من مختلف دول سنويا في اسيا واوروبا وامريكا. ويتمثل هدف املسابقة في جذب 

 .العالم من أجل تصنيع سيارات موفرة للطاقة
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 جائزة العميد للموظف املثالي

 تشجيع و العمل وقيمة بالنفس الثقة تعزيز و االنجاز  وسرعة باألداء لالرتقاء الكلية موظفي تحفيزإستمرارا ل

 إجراءات كفاءة من وتزيد تسهل التي البداعية ا العمل أساليب تشجيع و املوظفين بين االيجابية املنافسة

تم منح التالية أسماءهم جائزة العميد للموظف املثالي خالل  الكلية وحدات بين املعامالت وسير العمل

 هـ:1439-1438الفصل الدراس ي الثاني من العام الجامعي 

 
لشهر الفائز بجائزة العميد للموظف املثالي عن  محمد العيسوي من وكالة الكلية للتطوير والجودةاالستاذ 

 ه1439  جمادى األولى

 

شهر فهد بن علي الحبيش من منسوبي ورش الكلية الفائز بجائزة العميد للموظف املثالي عن  األستاذ

 .هـ1439 شعبان



 

 

 م2018سبتمبر  – هـ1440محرم  –الثاني عشر العدد  - نـــشـــرة مــجـــتـمـع كلـيــــة الـهــنـــدســــــــة                                                                  

 

 
25 

 

 

ر شهأحمد بن فهد الشامان من قسم الهندسة امليكانيكية الفائز بجائزة العميد للموظف املثالي عن  األستاذ

 .هـ1439 رجب

 طالب السنة األولى املشتركةل تعريفيةيلقي محاضرة عميد الهندسة 

ضمن برنامج "مساري ملستقبل أفضل" للتعريف بكليات الجامعة وتخصصاتها وفعالياته والذي تقيمه 

عمادة السنة األولى املشتركة لطالبها قام سعادة عميد كلية الهندسة الدكتور وليد بن محمد زاهد  سنويا

وبرفقته وكيل الكلية للشؤون األكاديمية الدكتور أحمد النعيم، ورئيس وحدة اإلرشاد للطالب غير 

شتركة في يوم الثالثاء املخصصين املهندس عبدالباري بن عبد هللا العريفي بزيارة لعمادة السنة األولى امل

الجنهي  نامي .حيث كان في استقبالهم سعادة الدكتور د ،هـ1439الحادي عشرمن شهر جمادى اآلخرة 

السنة األولى املشتركة توجه بعدها الوفد الى املدرج الرئيس ي بالعمادة حيث ألقى سعادة الدكتور وليد  عميد

 زاهد املحاضرة التعريفية بكلية الهندسة. 

 

 

 

 

 

 

 

النسب املطلوبة و قام العميد بالتعريف بأقسام الكلية ونظامها األكاديمي ومعايير التخصيص وشروطه و 

و بعد املحاضرة فتح املجال للطالب  للقبول بها، وكذلك الفرص الوظيفية املتاحة للطالب بعد التخرج.

 بطرح اسئلتهم واستفساراتهم.
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التقني  امللتقىبجامعة امللك سعود في  الطبيعيوالغاز  مشاركة قسم هندسة البترول

 باململكة العربية السعودية لجمعية مهندس ي البترول السنوي 

شارك عدد من أعضاء هيئة التدريس و طالب قسم هندسة البترول و الغاز الطبيعي جامعة امللك سعود في 

 SPE)اململكة العربية السعودية فعاليات امللتقى التقني السنوي الذي تنظمه جمعية مهندس ي البترول فرع

SAS)  ، تحت عنوان  م(، 2018أبريل  23هـ )1439شعبان  7 املاض ييوم اإلثنين الذي انطلقت فعالياته

بمدينة وذلك العديد من الشركات العمالقة في مجال البترول برعاية و  )حيث تلتقي الطاقة بالذكاء(

)الظهران إكسبو(. ويشهد امللتقى على مدى ثالثة أيام،  في مركز الظهران للمعارض واملؤتمراتالظهران و 

ورقة علمية، بحضور أكثر من خمسة آالف من الخبراء االختصاصيين واملهندسين،  250تقديم أكثر من 

 .إضافة إلى املهتمين بشؤون البترول في اململكة والعالم
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ومن هذا املنطلق آخر اإلنجازات العلمية وأحدث التقنيات الذكية في مجال النفط والغاز كما ناقش املؤتمر 

شارك  قسم هندسة البترول و الغاز الطبيعي جامعة امللك سعود بخمسة ورقات علمية مقدمة من أعضاء 

ا الجمعية هيئة التدريس و طالب املاجستير كما يشارك طالب البكالوريوس في مسابقة بتروبول التي تجريه

بين أعضاء فروعها الطالبية على مستوى اململكة و شمال أفريقيا و الشرق األوسط وتأهلوا لدخول 

كما شارك أعضاء هيئة التدريس و الطالب في الفعاليات املصاحبة   التصفيات النهائية على مستوى العالم.

ية فى العديد من مجاالت الحفر و للمؤتمر و التي احتوت على العديد من ورش العمل و الحلقات التدريب

أن امللتقى لهذا العام قد أستطاع أن يستقطب حضوًرا دولًيا كبيًرا، جدير بالذكر   االنتاج و هندسة املكامن.

امللتقى ألكثر من  أتاحدولة. كما  40من جامعات علمية وشركات متخصصة في مجال النفط من أكثر من 

أحدث التقنيات في مجال النفط والغاز من خالل املشاركة في  شركة محلية وعاملية عرض و مؤسسة  60

 .املعرض املصاحب للملتقى

 والغاز الطبيعي البترولهندسة جائزة األداء الذهبي العاملية  لطالب قسم 

جامعة امللك سعود،  -بفضل من هللا ثم بجهود طالب قسم هندسة البترول والغاز الطبيعي بكلية الهندسة 

على   SPE KSU Student Chapterتحصل الفرع الطالبي بجامعة امللك سعود لجمعية مهندس ي البترول 

 Society of Petroleumوهي جائزة عاملية تمنحها الجمعية األم  م،2018جائزة األداء الذهبي للعام 

Engineering  و مركزها الرئيس ي الواليات املتحدة األمريكية،  
ُ
عطى ألحسن عشرة باملائة من مجموع وت

 والتي أنجزت نشاط، جمعية 400 االجمعيات الطالبية على مستوى العالم و البالغ عدده
ً
مثيًرا لإلعجاب في  ا

الفرع الطالبي بجامعة امللك تحصل فيها يلثالثة التي و جدير بالذكر أن هذه هي املرة ام، 2018هذا العام 

 لجمعية على هذا االنجاز.سعود ل
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 بمشروع قطار الرياض تكريم طالب الهندسة املشاركين في برنامج التدريب الصيفي

من صاحب السمو امللكي األمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، نائب رئيس مجلس بتشريف 

مدينة الرياض، نظمت الهيئة حفل لتكريم الطالب املشاركين في برنامج التدريب الصيفي في هيئة تطوير 

بلغ عدد   هـ.  في قصر طويق بحي السفارات.1439ذي الحجة  22مشروع قطار الرياض، وذلك يوم األحد 

ينتمون إلى بة طالب وطال 149م(  2018هـ املوافق 1439الطلبة املتدربين ضمن برنامج التدريب لهذا العام )

أسابيع لدى  9منهم من كلية الهندسة بجامعة امللك سعود.  وتبلغ مدة التدريب  109. سعودية ةجامع 11

استشاري املشروع واإلئتالفات املنفذة، وقد تضمن برنامج التدريب زيارات لثماني دول إضافة إلى العمل 

م(، 2015هـ )1436في مشروع قطار الرياض بدأ في عام والجدير بالذكر أن برنامج التدريب  امليداني واملكتبي. 

 من  392هـ 39وبلغ عدد املتدربين حتى نهاية عام 
ً
  من كلية الهندسة. 259جامعة سعودية، منهم  15طالبا

ونيابة عن طالب الكلية تشرف عميد الكلية األستاذ الدكتور وليــد زاهــد بالسالم على سموه واستالم 

 ب العملي.شهادات حضور التدري
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