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وتربعها  انجازاتها  توا�صل  والجامعه  التقرير  هذا  اإ�صدار  ياأتي 
تميز  على  يدل  والذي  والأقليمية   المحلية  الجامعات  على م�صاف 
المجالت  في  المرتفعة  الجودة  وم�صتويات  الجامعة  مخرجات 
على  متكامل  ب�صكل  الهند�صة  كلية  وتعمل  والبحثية.  الأكاديمية 
بناء  في  العالمية  والريادة  التميز  نحو  الجامعة  اهداف  تحقيق 
مجتمع المعرفة منطلقة من ريادتها المحلية والإقليمية  وتحر�ص 
الملك  ا�صم جامعة  رفع  في  فاعلة  م�صاهمتها  تكون  ان  على  الكلية 

�صعود وا�صم الوطن عاليا في المحافل المحلية والدولية.
مع  تتناغم  متوالية  وانجازات  نوعية  نقلة  الهند�صة  كلية  تعي�ص 
مرور  بمنا�صبة  العام  هذا  الكلية  احتفلت  فقد  الجامعة  ت�صهده   ما 
خم�صين عاما على ان�صائها من خالل فعاليات متعددة برعاية كريمة 
من �صاحب ال�صمو الملكي وزير ال�صوؤون البلدية والقروية ،ت�صمنت 
الإحتفالية ملتقا علميا �صارك به وزير ال�صكان ومحافظ الموؤ�ص�صة 
المملكة  وخارج  داخل  من  رئي�صيين  ومتحدثين  للتحلية  العامة 
ومعر�صا للتخ�ص�صات الهند�صية �صارك به جهات حكومية وخا�صة 
عديدة.  وقد �صاحب هذه الإحتفالية اطالق رابطة لخريجي الكلية 
والتي ناأمل ان ت�صاهم في تقوية عالقة الكلية بالمجتمع الخارجي 

وتعزيز التوا�صل مع الخريجين.
الإ�صتراتيجية  الأهداف  لتحقيق  ومنظم  جاد  ب�صكل  الكلية  تعمل 
للجامعة ، فالكلية �صاهمت في �صخ اأكثر من ع�صرة اآلف مهند�ص في 
لنظرائهم  مماثلة  ومهارت  معارف  يحملون  التخ�ص�صات  مختلف 
في الجامعات العالمية كما اهتمت الكلية بالبحث العلمي حيث و�صل 
معدل الن�صر في الكلية الى بحثين لكل ع�صو هيئة تدري�ص وتحتوي 
على عدد من المراكز والمعاهد والكرا�صي البحثية المتخ�ص�صة في 
اعتماد  تميزها من خالل  ا�صتمرار  على  متعددة وتحر�ص  مجالت 
برامجها الأكاديمية واإجراءاتها الإدارية من هيئات اعتماد عالمية 

وت�صدرها  البحثية  ريادتها  في  الكلية  ا�صتمرت  كما  ووطنية.  
لكليات الجامعة في عدد براءات الإختراع ا�صافة الى تركيزها على 
البرامج المتعددة التخ�ص�صات حيث تزامن الف�صل الأول من العام 
الدرا�صي 1435/1434هـ مع بدء برنامج الماج�صتير في تحلية مياه 
البحر و تخريج اول دفعة من برنامج الدبلوم العالي في ال�صالمة 
في  جديدة  برامج  ا�صتحداث  على  حاليا  الكلية  تعمل  كما  المهنية 

مجالت الجودة والهند�صة النووية وهند�صة �صكك الحديد.
العملية  محور  اأنه  حيث  كبيرة  اأهمية  الطالب  الهند�صة  كلية  تولى 
التعليمية وتعمل الكلية ب�صكل جاد على توفير بيئة تعليمية متميزة 
القرار من خالل  اتخاذ  المراحل وفي  الطالب في جميع  وا�صراك 
اندية طالبية  الى  ا�صافة  الكلية  اق�صام  يمثل جميع  مجل�ص طالبي 
تخ�ص�صية ت�صهم في ان�صطة ثقافية واجتماعية وريا�صية متنوعة. 
في  الكلية  لطالب  ال�صيفي  التدريب  العام  هذا  الكلية  بداأت  كما 
الوليات  في  مواقع  اربعة  في  المملكة  خارج  تخ�ص�صات  اربعة 

المتحدة وكندا.
ويطيب لي بمنا�صبة اإ�صدار هذا التقرير اأن اأتقدم بال�صكر والتقدير 
لإدارة الجامعة وكافة وحداتها وعلى راأ�صها معالي مدير الجامعة 
على ما يقدمه من دعم وت�صجيع م�صتمرين للكلية. كما اأقدم  �صكري 
اإلى  اأدت  الكلية على  ما بذلوه من جهود طيبة  للزمالء ومن�صوبي 
رفع م�صتوى الخدمات وموا�صلة م�صيرة التعليم الهند�صي وتقديم 
ت�صادف  م�صكلة  اأي  حل  في  للم�صاركة  المختلفة  للجهات  العون 

م�صيرة ال�صناعة والهند�صة في المملكة.
واهلل الموفق  ،،     

عميد كلية الهند�صة
اأ. د. خالد بن اإبراهيم الحميزي
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الملخص التنفيدي للتقرير
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1434/1433هـ،  الجامعي  العام  الهند�صة ومن�صوبيها خالل  كلية  اإنجازات وفعاليات ون�صاطات  عـن  التقرير تف�صياًل  هـذا  يـقـدم 
ويـتـ�صمـن التـقرير ما يلي:

• وحدات الكلية واأع�صاء المجل�ص ال�صت�صاري بالكلية.	
• اأع�صاء مجل�ص الكلية.	
• المعاهد والكرا�صي العلمية والبحثية.	
• الأق�صام والبرامج الأكاديمية بالكلية.	
• معلومات اح�صائية عن الكلية )من�صوبو الكلية – الطالب(.	
• الأن�صطة الطالبية.	
• التدريب ال�صيفي للطالب.	
• اأن�صطة اأع�صاء هيئة التدري�ص البحثية وخدمة المجتمع.	
• الم�صاريع البحثية.	
• اأن�صطة وفاعليات الكلية.	
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وقد كان العام الجامعي 1434/1433هـ العام الأكاديمي الإ�صتراتيجي الذي تحددت فيها اتجاهات كلية الهند�صة بو�صوح تزامنًا 
مع عدد  الإتفاقيات الجديدة، والتو�صعات العلمية المتنوعة، وتنفيذ مختلف الأن�صطة العلمية والبحثية، وتعزيز الم�صادر وو�صع 
تنفيذ  الكلية م�صئولة عن  اأ�صبحت  الدائم. فلقـد  العالمي  لتطبيق تح�صينات م�صتوى الجودة، وتحقيق الح�صور  الإ�صتراتيجيات 
البتروكيماويات. وحققت  التميز في  تقوية مجال  اإلى  )التميز( والهادفة  للجامعة  الأ�صتراتيجي  الهدف  ال�صاد�صة من  المبادرة 
الكلية لهذا العام العديد من الإنجازات العلمية على الم�صتوى العالمي والم�صتوى المحلي )داخل المملكة( وحتى على م�صتوى 
محيط الجامعة، فلقد حازت كلية الهند�صة على ثالثة )3( جوائز علمية على الم�صتوى العالمي وخم�صة )5( جوائز على الم�صتوى 

المحلي وم�صتوى محيط الجامعة.
كما حققت الكلية بف�صل اهلل تعالى 9 براءات اختراع لهذا العام، وكان ن�صاط البحوث العلمية المن�صورة في مجالت علمية عالمية 
للبحوث العلمية ن�صاطًا بارزًا وملحوظًا لهذا العام، فقد تم ن�صر 337 ورقة علمية في مجالت علمية محكمة، وتم عر�ص اأوراق علمية 
في 130 موؤتمرًا، وتم اإنجاز 22 موؤلفًا ومترجمًا، وبلغ عدد الم�صاريع البحثية المدعومة التي مازال العمل قائما عليها والم�صاريع 

التي انتهت والتي تم اعتمادها خالل هذا العام الجامعي ثمانية واأربعون )48(  م�صروعًا بحثيًا.
وكان عدد من�صوبي الكلية من اأع�صاء هيئة التدري�ص والمحا�صرين والمعيدين لهذ العام 339، وبلغ عدد طالب مراحل البكالوريو�ص 
والماج�صتير والدكتوراه 3264 طالبًا في الف�صل الدرا�صي الأول، و 3055 طالبا في الف�صل الدرا�صي الثاني. وبلغ عدد خريجي 

مرحلة البكالوريو�ص 449 طالبا، و24 خريجا لمرحلة الماج�صتير، وخم�صة خريجين لمرحلة الدكتوراه.
وت�صم الكلية خالل هذا العام الجامعي اثني ع�صر )12( كر�صي علمي موزعة على اأق�صام الكلية ويعتبر هذا العدد اكبر عدد لكرا�صي 

البحث على م�صتوى كليات الجامعة باأكملها، كما ت�صم الكلية اربعة مراكز تميز بحثي ومعـهــديـن للدرا�صات والأبحاث.
ولقد كان للكلية ن�صاطًا بارزًا في خـدمة المجتمع حيث قدمت المحا�صرات والندوات العلمية وور�ص العمل. كما قدمت الكلية في 
�صيف العام الجامعي 1434/1433هـ فر�ص تدريبية خارجية لـ 18 طالب من مختلف اق�صام الكلية في اربعة مواقع مختلفة في 
الوليات المتحدة وكندا في �صركات عالمية ومعاهد بحثية متميزة، حيث اأعطيت الأولوية للطالب المتميزين من ناحية المعدل 

التراكمي وم�صتوى اللغة الإنجليزية.
وبت�صريف كريم من �صاحب ال�صمو الملكي الأمير من�صور بن متعب بن عبد العزيز اآل �صعود، وزير ال�صوؤون البلدية والقروية، 
وبح�صور معالي وزير التعليم العالي ومعالي مدير الجامعة، اأحتفلت الكلية بمرور خم�صين عامًا على تاأ�صي�صها تزامنا مع الحتفال 

بيوم المهنة ال�صنوي ولقاء الخريجين، وذلك خالل الفترة 4-1434/6/5هـ.
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ويقدم هذا التقرير نظرة ديناميكية لبرامج كلية الهند�صة واأن�صطتها ومنجزاتها خالل العام 1433 / 1434هـ، مع التركيز على 
ال�صتحداثات الجديدة والتطورات والنمو في الأبحاث الموؤ�ص�صية مدعمة بالإح�صائيات والأرقام لر�صم توجهات الم�صتقبل للمهمة 
العلمية والبحثية. ويعتبر هذا التقرير ثمرة جهود حثيثة مجتمعة قامت على جمع المعلومات وتاأليف المحتوى وتقديم التقرير 

ب�صورته الحالية، مما يعك�ص روح التن�صيق والتعاون لطاقم عمل كلية الهند�صة.
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مقــــــدمـــــــــــة
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2-1 لمحة تاريخية عن كلية الهند�سة

اأُن�صئت كلية الهند�صة في عام 1382هــ الموافق 1962م كم�صروع م�صترك بين حكومة المملكة العربية ال�صعودية ومنظمة اليون�صكو، 
البداية في طريق التطور والنمو،  الملك �صعود، وقد �صارت منذ  اإلى جامعة  الكلية  اأن�صمت  1968م  الموافق  1388هــ   وفي عام 
ويظهر ذلك جليًا في الزيادة الملحوظة في اأعداد الطالب واأع�صاء هيئة التدري�ص عامًا بعد عام، وكذلك في اإنتاجها العلمي والبحثي 
كّمًا وكيفًا، وفي الم�صتوى العلمي والمهني الرفيع لخريجيها، حيث كان عدد طالب الكلية مع بداية العام الجامعي 1383/1382هـ 
)17 طالبًا( وتدرج هذا العدد اإلى اأن بلغ حوالي )3264 طالبًا( في العام الجامعي 1433/ 1434هـ، وبالمثل زاد عدد اأع�صاء هيئة 

التدري�ص ومن في حكمهم في هذه الفترة من اأربعة اأع�صاء اإلى اأكثر من )300( ع�صوًا.
الميكانيكية. وفي  الكهربائية والهند�صة  المدنية والهند�صة  الهند�صة  اأق�صام هي  اإن�صائها ت�صم ثالثة  بداية  الكلية في  وقد كانت 
العام الجامعي 1388/1387هـ تم اإن�صاء ق�صم العمارة الذي تحول في بداية العام الجامعي 1405/1404هـ اإلى كلية م�صتقلة تحت 
اآخرين هما الهند�صة الكيميائية  اإن�صاء ق�صمين  1395/1394هـ تم  ا�صم كلية العمارة والتخطيط العمراني، وفي العام الجامعي 
وهند�صة النفط، وفي العام الجامعي 1424/1423هـ تم اإن�صاء ق�صم الهند�صة ال�صناعية حيث اأنه كان برنامجًا في ق�صم الهند�صة 
الميكانيكية،  الهند�صة  الكهربائية،  الهند�صة  المدنية،  الهند�صة  هي:  اأق�صام  �صتة  الكلية  اأق�صام  عدد  ي�صبح  وبذلك  الميكانيكية، 
الهند�صة الكيميائية، هند�صة النفط، الهند�صة ال�صناعية، وفي العام 1427هـ تمت الموافقة على تعديل م�صمى ق�صم هند�صة النفط 

اإلى ق�صم هند�صة البترول والغاز الطبيعي.
وقد حظيت كلية الهند�صة بن�صيب وافر من الت�صهيالت الأكاديمية في المدينة الجامعية، حيث  بلغ عدد القاعات الدرا�صية الذكية 
ال�صمعية  الو�صائل  الكلية مدرجين مجهزين  بكافة  الكثير من قاعات الجتماعات واللقاءات، كما ت�صم  اإلى  90 قاعة، بالإ�صافة 

والب�صرية، اأما المعامل التدري�صية والمختبرات البحثية فلدى الكلية منها مايزيد عن مائة وخم�صين معماًل ومختبرًا مزودة بكافة 
التجهيزات وتمديدات الماء والغاز، ويعمل الم�صوؤولون في الكلية ب�صكل م�صتمر على تطوير هذه المعامل والمختبرات وتوفير 
اأحدث الأجهزة والمعدات لها لجعلها قادرة على تلبية احتياجات الطالب واأع�صاء هيئة التدري�ص على حد �صواء. وتركز الكلية على 
الن�صاط البحثي من خالل العديد من الكرا�صي والمراكز والمعاهد البحثية المتخ�ص�صة التي تحت�صنها ا�صافة الى مركز بحوث 

الكلية الرئي�صي والذي يعد اول مركز بحثي ين�صاأ في جامعة الملك �صعود.
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2-2 ر�ؤية الكليـة

مـجــتــمـع  وبـــنـاء  المبـتــكــرة،  والبحــوث  الهـنــد�صــي  الـتعـــليــم  مجـــال  في  ورائـــدة  عـالـمـيــة  كليــة  الهنـد�صــة  كلـيــة  تـكـون  اأن 
المعـــرفــــة.

2-3 ر�سالة الكليـة

الم�صتـقـبــلـيــة  بالمتـغـيـــرات  وتهـتـم  العـالـيــة،  بالجـــودة  تــتـميــز  ُمـتــقـدمـة  تـعــليــمية  بــرامج  تـقــديـــم  عـلى  الهنـد�صـة  كليـة  تــعـمل 
التي تــواجــه المهنــد�صـيـن، وتـ�صعى الكليــة اإلى تـعــزيــز الـممار�صــة المهـنـيـة في المجـالت الهنـد�صـيـة الُمـخـتــلفـة والم�صاهــمـة في 
تــاأمـيـن احتــيـاجـات المجـتـمـع، وذلك من خـالل الإبــداع والبـتــكار المعـرفـي ونـقــل المعــارف الهـنـد�صـية اإلى الأجــيـال ال�صـاعـــدة 

عــبـر التــعــليــم والبحـث العـلـمـي وعـبـر ال�صــراكـة مـع المـوؤ�صـ�صات ال�صناعــية والهـيئـات الحـكـومـيــة.

2-4 الأهداف الأ�ستراتيجية

تـقـديـم بـرامج اأكاديـميــة ممتــازة تـعــكـ�ص الحتـيــاجــات والمتــطلـبـات الحـاليــة للمهـنــة.
ا�صـتـقـطاب طالب متميـزيــن ورعــايـتهم والمحـافــظــة عـليـهم.

ا�صـتـقـطاب اأعـ�صاء هـيـئــة تــدريـ�ص متـميــزيــن ورعــايـتهم والمحـافــظــة عـليـهم.
رفــع كفــاءة البحـث العــلـمي بالكلـيــة.

من  وغـيـرهـا  والحـكـومـيـة.  والتـجـاريــة  والخــدمـية  ال�صنـاعـية  القطاعات  مع  ومثـمر  م�صتـمر  وتـعـاون  قــويـة  روابـط  اإيجـاد 
مـوؤ�ص�صـات المجـتــمع.

اإيجـاد خــدمـات م�صـانــدة ومـرافــق وبــنـيــة تــحـتـيـة فـاعــلة وكافـيــة.
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2-5 الهيكل التنظيمي للكلية
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2-6 �حدات الكلية

تم اعتماد وحدات العمل المختلفة المبينة بالهيكل التنظيمي بعد تطويره، وتكليف روؤ�صاء وم�صرفي تلك الوحدات كما هو مبين 
بالجدول التالي.

الم�سرفاأ�سم الوحدة
اأ.د. خالد بن اإبــراهيم الحـمـيـزي عمادة الكلية 
د. عبد المح�صن اأحمد البداحوكالة الكلية

د. يا�صر بن عبدالكريم التركيوكالة الكلية لل�صوؤون الأكاديمية 
د. ولـيــد بن محـمد زاهــدوكالة الكلية للتطوير والجودة

اأ.د. عـبـد المح�صن ال ال�صيخوكالة الكلية للدرا�صات العليا والبحث العلمي 

اأ�صماء م�صرفي الوحدات التابعة لوكالة الكلية

عمر بن عبداهلل  اأبوعباهاإدارة الكلية 
د. اأني�ص الغربيوحدة المتحانات

د. با�صل ال�صدحانوحدة الأن�صطة الطالبية
د. عثمان يحي العثمانوحدة حماية الحقوق الطالبية

اأ�صماء م�صرفي الوحدات التابعة لوكالة الكلية لل�صوؤون الأكاديمية

د. �صعيد بن عبداهلل الدو�صري وحدة �صوؤون الطالب 
د. اأحمد بن ح�صين اآل ال�صيخوحدة الجداول الدرا�صية والت�صجيل

د. عبدالحميد بن يو�صف المزروعوحدة التخ�صي�ص والإح�صاء
اأ.د. اأحمد اأبا �صعيد الحاجوحدة الخطط الدرا�صية
د. يو�صف بن �صالح ال�صغيروحدة التدريب ال�صيفي

اأ�صماء م�صرفي الوحدات التابعة لوكالة الكلية للدرا�صات العليا والبحث العلمي

د. ح�صين اأحمـد حلميوحدة الدرا�صات العليا
اأ.د. ح�صن البيالنىوحدة البحث العلمي 
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الم�سرفاأ�سم الوحدة

د. ثامر البهكليوحدة المعيدين والمبتعثين 
د. عبدالمح�صن ال ال�صيخوحدة ا�صتقطاب اأع�صاء هيئة التدري�ص والباحثين

اأ�صماء م�صرفي الوحدات التابعة لوكالة الكلية للتطوير والجودة
اأ.د. عبدالحميد اإجباروحدة التطوير
د. محمد بن عبدالفتاح �صرفوحدة الجودة

د. وليد محمد زاهدوحدة الخريجين
د. وليد محمد زاهدوحدة خدمة المجتمع والتعليم الم�صتمر

د. عــبـدالمح�صن بن اأحمد البداحوحدة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات 
اأ�صماء م�صرفي الوحدات التابعة لإدارة الكلية

م�صاعد ال�صلطانوحدة الت�صالت الإدارية
اإبراهيم بن محمد الحكميوحدة ال�صوؤون المالية والم�صتريات 

فهد بن مهنا ال�صرهانوحدة عالقات الموظفين
محمد بن علي الرفيعيوحدة الم�صتودعات والعهد

ح�صين الح�صينوحدة الخدمات الم�صاندة
نا�صر بن حمد ال�صعيل وحدة الأر�صيف

اإبراهيم العقيل وحدة الور�ص وال�صيانة

2-7 اأْع�ساء مجل�س الكلية 
عميـــــد الكليــــةاأ.د. خـــالـد بن اإبــراهــيـم الحــميــزي

وكيل الكلية واأمين المجل�صد.عبد المح�صن بن اأحمد البداح
وكيـل الكليــة للتطـويـر والجــودةد. ولـيـــد بن محــمد زاهــــد

وكيل الكلية للدرا�صات العليا والبحث العلمياأ.د. عبد المح�صن بن عبد الرحمن ال ال�صيخ
وكيـل الكليــة لل�صئــون الأكاديميـةد. يـا�صـر بن عبدالكـريـم التـركـي
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رئـي�ص ق�صـم الهند�صـة المدنـيــــةد. خالد ظافر القحطاني
رئـي�ص ق�صـم الهند�صـة الكهربائيـــةاأ.د. مجيد بن عبدالرحمن الكنهل

رئـي�ص ق�صـم الهند�صـة الميكانيكيـــةد. هاني بن عبد الرحمن الأن�صاري
رئـي�ص ق�صـم الهند�صـة الكيميائيــــةاأ.د. عمـاد الديـن بن م�صطفى كمــال

رئـي�ص ق�صم هند�صة البترول والغاز الطبيعياأ.د. م�صـاعـد بن نـا�صـر العـــواد
رئـي�ص ق�صـم الهند�صـة ال�صنـاعيـــةد. علي بن محمد ال�صمحان

من ق�صـم الهنـد�صـة المـدنـيــــةاأ.د. طــالل بن عبيــد الرفيعـــي
من ق�صـم الهنـد�صـة الكهربائيةد. خالد ابراهيم الدوي�ص

من ق�صـم الميكانيكيةد. ثامر البهكلي 

2-8 اأع�ساء المجل�س الأ�ست�ساري للكلية

 عميـــــد الكليــــة د. خالد بن ابراهيم الحميزي
جامعة الفي�صل وعميد كلية الهند�صة ال�صابقد. محمد بن عبدالرحمن الحيدر

مدير العالقات الجامعية ب�صركة ارامكود. عو�ص بن عوده العودة
اأمين عام الهيئة ال�صعودية للمهند�صيند. غازي محمد العبا�صي

رئي�ص مجل�ص اإدارة مجموعة الزيدم. علي بن عثمان الزيد
وكيل كلية الهند�صة للتطوير والجودةد. ولـيــد بن محــمد زاهـــد

وكيل الكلية للدرا�صات العليا والبحث العلميد. عــبدالمح�صن اآل ال�صيخ               
وكيل كلية الهند�صةد. عــبدالمح�صن بن اأحمد البداح
وكيل كلية الهند�صة لل�صوؤون الأكاديميةد. يا�صر بن عــبدالكـريــم التركي

مدير عام الأ�صغال الع�صكرية بوزارة الدفاعم. خــالــد قـــبــــاني
رئي�ص مجل�ص ادارة مجموعة الزامل القاب�صةد. عـــبدالرحمن بن عــبدهلل الزامل

نائب الرئي�ص لوحدة البوليبرين )�صابك(م. عـــو�ص بن محــمد الماكــر
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2-9 مجلة جامعة الملك �سعود )فرع العلوم الهند�سية(

هيئة تحرير المجلة:
رئي�ص لهيئة التحريراأ.د. اأني�ص بن حمزه فقيها

ع�صوًااأ.د. محمد ال�صيد محمود علي
ع�صوًااأ.د. عبدالرحمن محمد الحزيمي

ع�صوًااأ.د. �صعد بن مبارك الغوينم

ت�صدر مجلة جامعة الملك �صعود )فرع العلوم الهند�صية( بانتظام بمعدل عددين �صنويًا. وتتبع المجلة �صيا�صة تحريرية تق�صي 
بالقت�صار في ما ين�صر فيها على المقالت العلمية المبتكرة ذات القيمة العلمية العالية والتي يجري تحكيمها من قبل مخت�صين 
في الخارج والداخل من خارج هيئة التحرير. وعندما تقت�صي الحاجة تقوم المجلة باإ�صدار اأعداد خا�صة مكر�صة لمنا�صبة خا�صة 
اأو واقعة في مجال هند�صي محدد. وكان اآخر الأعداد الخا�صة للمجلة العدد المكر�ص للذكرى المئوية لتاأ�صي�ص المملكة العربية 
ال�صعودية والذي �صدر في العام 1420هـ /1999م. وت�صعى هيئة تحرير مجلة جامعة الملك �صعود )العلوم الهند�صية( اإلى مواكبة 
هيئة  ا�صتحدثت  وقد  المعلومات.  تقنية  مجال  في  الحا�صل  التقدم  من  بال�صتفادة  العلمي  الن�صر  مجال  في  الحديثة  التطورات 
اأمر قبولها  اإلى ت�صريع عملية تحكيم البحوث المقدمة والبت في  التحرير لهذا الغر�ص بع�ص التعديالت الإجرائية التي تهدف 

للن�صر بالمجلة.
وحفلت المجلة بالعديد من الإنجازات لهذا العام 1433-1434هـ، فقد ورد للمجلة )61( بحثًا مقدمه من الأق�صام الهند�صية المختلفة 
حيث ُقدمت )9( اأبحاث من جامعة الملك �صعود و)46( بحثًا من خارج المملكة بينما ُقدمت )6( ابحاث من داخل المملكة، عالوة 
المقدمة، %38 منهم من  1433/1432هـ، وا�صتعين بم�صاعدة )69( محكمًا لالأبحاث  الما�صي  العام  على )36( بحثًا مرحلة من 
خارج المملكة و%7 من داخل المملكة و%55 من داخل الجامعة. وقد تم قبول )19( بحثًا ولزال هناك )35( بحثًا تحت التحكيم 

وثمانية بحوث تحت التعديل.

2-10 مركز البحوث بالكلية

العمل  لتن�صيط  اأول مركز بحوث في الجامعة   1395/1394هـ وهو  العام الجامعي  الهند�صة في  البحوث بكلية  اإن�صاء مركز  تم 
تقديم  طريق  عن  لذلك،  الالزمة  الإمكانات  وتوفير  بالكلية  التدري�ص  هيئة  لأع�صـاء  والتطبيقية  النظرية  الدرا�صات  ودعم  البحثي 
العديد من الخدمات الإدارية والفنية والمالية، حيث كانت البحوث العلمية تجرى بالكليـة قبل ذلك على �صكل اهتمامات فردية. 

23



وتعتمد في تمويلها على ميزانيات الأق�صـام الأكاديميـة التي يتبعها الباحثون.  اأما الآن ، فيتبع مركز البحوث عمادة البحث العلمي 
التي تندرج تحت وكالة الجامعة للدرا�صات العليا والبحث العلمي. ويراأ�ص المركز الدكتور محـمد عبدالرحمن عبداهلل اآل ال�صيخ.

م�صاريع البحوث الجديدة التي تمت الموافقة على ت�صجيلها في مركز البحوث خالل العام الجامعي 1434/1433هـ:
تمت الموافقة على دعم 23 م�صـروعًا بحثيًا مقدمة من عدد من اأع�صاء هيئة التدري�ص بالكلية. كما قام عدد من الباحثين )اأع�صاء هيئة 
التدري�ص بالكلية( الذين انتهت م�صاريعهم البحثية الم�صجلة في مركز البحوث، باإعداد التقارير النهائية لها، وتقديمها اإلى اإدارة 
المركز. وتجري عملية تحكيم لبع�ص هذه البحوث - ح�صـب رغبة الباحثين- ثم تن�صر بعد ذلك تبعًا لقواعد ن�صر البحوث بمراكز 

البحوث التي اأقرها المجل�ص العلمي للجامعة.

ر�سائل الماج�سـتير �الدكتوراه
يقوم المركز بدعم بع�ص ر�صائل الماج�صـتير والدكتوراه التي يجريها طالب الدرا�صات العليا في اأق�صام الكلية، وقد بلغ عددها 56 

ر�صالة ما بين ماج�صتير ودكتواره من مختلف الأق�صام الأكاديمية بالكلية خالل العام الجامعي 1434/1433هـ.

2-11 المعاهد �المراكز �الكرا�سي البحثية بالكلية

اأ�ًل : الكرا�سي البحثية
ت�صم الكلية اثني ع�صر كر�صي بحثي موزعة على الأق�صام المختلفة، ويعد الرقم اأكبر عدد كرا�صي على م�صتوى كليات الجامعة، 

ويو�صح الجدول التالي بيان بهذه الكرا�صي البحثية مع بيان اأ�صماء الم�صرفين عليها:

الم�سرف على الكر�سي الممول ا�سم الكر�سي العلمي الق�سم

د. ولـيـد زاهــد بن  خالد  الأمير  الملكي  ال�صمو  �صاحب 
�صلطان بن عبدالعزيز

كر�صي الأمير خالد بن �صلطان لأبحاث 
المياه الهند�صة المدنية

اأ.د. عبدالمح�صن اآل ال�صيخ  مجموعة الزامل الزامل  مجموعة  مجموعة  كر�صي 
لتر�صيد الكهرباء والماء الهند�صة المدنية

اأ.د �صالح ال�صيد مجموعة �صركات بن لدن ال�صعودية ال�صيخ محمد بن لدن لالأبحاث  كر�صي 
والدرا�صات في اإعادة تاأهيل المن�صاءات الهند�صة المدنية

اأ.د. م�صلح ال�صمراني المهند�ص
عبداهلل بق�صان

كر�صي المهند�ص عبداهلل بق�صان لأبحاث 
التربة النتفاخية الهند�صة المدنية
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الم�سرف على الكر�سي الممول ا�سم الكر�سي العلمي الق�سم

د. محمد الحداد اأرامكو ال�صعودية كر�صي اأرامكو لهند�صة الزلزل الهند�صة المدنية

اأ.د. عبد الرحمن بن علي العريني اأرامكو ال�صعودية الطاقة  في  ال�صعودية  اأرامكو  كر�صي 
الكهربائية الهند�صة الكهربائية

د. يا�صر بن عبدالكريم التركي ال�صركة ال�صعودية للكهرباء كر�صي ال�صركة ال�صعودية للكهرباء في 
موثوقية واأمن النظام الكهربائي الهند�صة الكهربائية

اأ.د. �صالح بن عبداهلل ال�صبيلي �صركة الت�صالت ال�صعودية كر�صي �صركة الت�صالت ال�صعودية الهند�صة الكهربائية
اأ.د. طارق فار�ص الفار�ص جامعة الملك �صعود اأبحاث الفو�صفات والمعادن الهند�صة الكيميائية

د. محمد ال�صعيد بن زقوطه ال�صيخ محمد بن ح�صين العمودي
كر�صي ال�صتخال�ص الم�صتح�صن للنفط

 Recovery  Oil  Enhanced

)EOR(

والغاز  النفط  هند�صة 
الطبيعي

م�صبب  بن  عبدالرحمن  اأ.د. 
الأحمري

بن  عبداهلل  الأمير  الملكي  ال�صمو  �صاحب 
م�صاعد بن عبدالعزيز

ها�صم  بنت  فاطمة  الأميرة  كر�صي 
الت�صنيع  تقنية  لأبحاث  النجر�ص 

المتقدم
الهند�صة ال�صناعية

اأ.د. عـلي بن �صعيد الغامدي بن  محمد  الأمير  الملكي  ال�صمو  �صاحب 
نايف كر�صي الأمير نايف لل�صالمة المرورية الهند�صة المدنية

كر�سي الأمير خالد بن �سلطان لأبحاث المياه
ُيـعنى كـر�صـي الأميـر خـالـد بن �صـلطـان بـن عبـدالعـزيـز لأبـحـاث الميـاه بتـطوير �صنـاعة اإعـادة ا�صتـعمال ميـاه ال�صـرف ال�صحـي 
وال�صنـاعي والـزراعي وابـتـكار حـلول علمـية وعمـلـية متـطورة لال�صـتفــــادة من ميـاه ال�صـرف بـ�صكل فـاعل واقتـ�صادي وذلك من 
خـالل عمـل ودعـم الأبـحاث في مـجالت المعـالجـــــة المـتـقـدمـة لميـــاه ال�صـرف وم�صـاريـع اإعــــادة ال�صتعمـال واإدارتـها، وتـقــــديـم 

خـدمـات ا�صتـ�صـاريـة في مـجــالت اإعــــادة ا�صتـعمـــال الميــــــاه للـوفــــاء باحتـياجـات الممـلكة الحـالـية والم�صتـقبلـية مـن الميـاه.

كر�سي مجموعة مجموعة الزامل لتر�سيد الكهرباء �الماء
يهدف الكر�صي اإلى: 

• تنمية الوعي باأهمية الكهرباء والماء وتر�صيد ا�صتهالكهما.	
• الم�صاهمة في حل م�صاكل الهدر الكهربائي والمائي.	
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• زيادة المحافظة على الطاقة الكهربائية والموارد المائية بما يخدم القت�صاد الوطني.	
• اإثراء البحوث الدرا�صات والتدريب والتثقيف في تر�صيد الكهرباء والماء.	

كر�سي ال�سيخ محمد بن لدن للأبحاث �الدرا�سات في اإعادة تاأهيل المن�ساءات
تتمثل اأهداف الكر�صي فيما يلي:

• تطوير نتاج البحوث العلمية التطبيقية فيما يخدم �صناعة البناء والمحافظة عليها في المملكة .	
• ت�صجيع الباحثين من ال�صباب ال�صعودي وغير ال�صعودي للبحث في مجالت وتقنيات اإعادة تاأهيل المن�صاآت التي تعاني من 	

م�صاكل اإن�صائية والتركيز على ذلك من خالل برامج الدرا�صات العليا المتخ�ص�صة.
• تقديم الم�صورة الفنية وتوفير التدريب والتعليم الم�صتمرين للمتخ�ص�صين في مجالت معالجة الم�صاكل الإن�صائية من 	

خالل عقد الندوات والدورات التدريبية وور�ص العمل. 
• اإيجاد و�صيلة ات�صال مع الباحثين ومراكز البحوث المتخ�ص�صة في مجال تقنية طرق اإيجاد حلول اإبداعية لإعادة تاأهيل 	

المن�صاآت.
كر�سي المهند�س عبداهلل بق�سان لأبحاث التربة الإنتفاخية

تـتمثل اأهداف كر�صي المهند�ص عبداهلل بق�صان لأبحاث التربة الإنتفاخية فيـما يـلي:
• توفير بيئة مالئمة لالإبداع والتميز وت�صجيع البحث العلمي ودفع المعرفة في مجالت �صلوك ومعالجة والتاأ�صي�ص على 	

التربة النتفاخية دفعًا نوعيًا هامًا للم�صاركة في الإنتاج البحثي الوطني والعالمي.
• اإمكانات 	 الجامعة من  المملكة وتقديم ذلك من خالل ما توفره  البناء في  العلمي فيما يخدم �صناعة  البحث  نتاج  تطويع 

ب�صرية وتقنية.
• التربة 	 على  والتاأ�صي�ص  ومعالجة  �صلوك  مجالت  في  للبحث  ال�صعوديين  وغير  ال�صعوديين  ال�صباب  الباحثين  ت�صجيع 

النتفاخية من خالل برامج الدرا�صات العليا.
• تقديم الم�صورة الفنية وتوفير التدريب والتعليم الم�صتمر للمتخ�ص�صين في مجالت الهند�صة الجيوتقنية من خالل عقد 	

الندوات والدورات التدريبية وور�ص العمل.
• الأعم والتربة النتفاخية 	 الم�صبعة في  التربة غير  المتخ�ص�صة في  البحوث  الباحثين ومراكز  اإيجاد و�صيلة ات�صال مع 

ب�صكل خا�ص.
• توعية المجتمع بطبيعة التربة الإنتفاخية والم�صاكل الهند�صية المرتبطة بها والطرق الممكنة للحيلولة دون حدوثها.	
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كر�سي اأرامكو ال�سعودية لهند�سة الزلزل
تتمثل الأهداف الرئي�صة للكر�صي فيما يلي : 

• واإدارة 	 دعم  خالل  من  الزلزل  مخاطر  وتحليل  هند�صة  مجالت  في  منظمة  وطنية  علمية  اأبحاث  قاعدة  وتوطين  تطوير 
الأبحاث - الوطنية المتخ�ص�صة ذات التطبيقات المحلية والعالمية. 

• الزلزالية 	 الأحمال  لمقاومة  الإن�صائية  العنا�صر  كفاءة  ورفع  القائمة  للمباني  الزلزالي  التقويم  مجال  في  البحوث  دعم 
با�صتخدام التقنيات الحديثة للمواد المركبة المتقدمة.

• ا�صتقطاب الباحثين العالميين للعمل في كر�صي البحث ونقل وتوطين تقنيات البحث العلمي في مجال الكر�صي. 	
• العليا 	 الدرا�صات  برامج  الزلزل من خالل  العلمي في مجالت مخاطر  البحث  ال�صباب على  الإمكانيات وت�صجيع  توفير 

المتخ�ص�صة في الجامعة. 
• التدريب والتاأهيل للمتخ�ص�صين وبرامج التوعية العامة في مجالت هند�صة الزلزل وتخفيف مخاطرها على المن�صاآت 	

القائمة وتطبيق كود البناء ال�صعودي من خالل عقد الندوات والدورات التدريبية والحلقات الدرا�صية وور�ص العمل. 
• اإيجاد قنوات ات�صال عالمية مع مراكز الأبحاث المتخ�ص�صة في مجال هند�صة الزلزل وتخفيف مخاطرها على المن�صاآت 	

القائمة. 
• توفير بيئة مالئمة لالإبداع والتميز والبتكار فيما يخدم مجال هند�صة الزلزل.	

كر�سي اأرامكو للطاقة الكهربائية
تتمثل اأهداف الكر�صي فيما يلي:

• تعزيز دور ق�صم الهند�صة الكهربائية في الدرا�صات والبحوث المتعلقة بنظم الطاقة الكهربائية.	
• ترقية با�صتمرار للمنهج الدرا�صي لهند�صة الطاقة الكهربية من اأجل مواجهة التحديات الحديثة.	
• الم�صاركة في تدري�ص وتقديم المحا�صرات لطالب الجامعات في جميع التخ�ص�صات المتعلقة بهند�صة الطاقة الكهربية.	
• تنظيم دورات ق�صيرة والندوات وور�ص العمل في مجال الطاقة الكهربائية.	
• الإ�صراف على الأبحاث من طالب الدرا�صات العليا في مجال الطاقة الكهربائية، مع اإعطاء الأولوية لمندوبي ال�صركة.	
• تقديم الخدمات ال�صت�صارية لجميع المن�صاآت العامة والخا�صة فيما يتعلق الطاقة الكهربائية في المملكة.	
• دعم وم�صاعدة البحث والتطوير من اأجل تح�صين الأداء والموثوقية وكفاءة النظام الكهربائي اأرامكو ال�صعودية.	
• و�صع الأ�صاليب والأدوات النظرية والتحليلية والعددية مفيدة لت�صميم وتحليل وت�صخي�ص وتقييم النظم الفرعية مختلفة 	
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من النظام الكهربائي.
• اعتماد وا�صتك�صاف وفح�ص نطاقات وا�صعة من الأدوات والنماذج والأ�صاليب والبرامج التكنولوجية لتمثيل عامال قويا، 	

واعدا وعمليا في تح�صين البحث والتطوير.
• ترقية مختبرات الجامعة وا�صتخدام هذه المختبرات لإجراء الختبارات على معدات اأرامكو ال�صعودية واإجراء البحوث 	

التي تخدم ال�صركة.
كر�سي ال�سركة ال�سعودية للكهرباء في موثوقية �اأمن النظام الكهربائي

يهدف الكر�صي اإلى ما يلي:
• تعزيز دور الجامعة من خالل الهند�صة الكهربائية )تخ�ص�ص القوى الكهربائية( في مجال الدرا�صات والأبحاث المتعلقة 	

بموثوقية واأمن النظام الكهربائي.
• اإجراء درا�صات وبحوث تطويرية في مجال الهند�صة الكهربائية، مع التركيز على القوى الكهربائية وتخ�ص�صاتها الدقيقة 	

وما يتعلق بها من بحوث ودرا�صات.
• تطوير وتقييم المنهج الأكاديمي للجامعة، والم�صاعدة في ت�صميم واإعداد برامج ومناهج في مجال الهند�صة الكهربائية.	
• الم�صاهمة في تدري�ص وتقديم المحا�صرات لطلبة الجامعة في التخ�ص�صات المتعلقة بالهند�صة الكهربائية وتطبيقاتها مع 	

التركيز على مواد القوى الكهربائية.
• تنظيم حلقات درا�صية وندوات ب�صكل دوري في مجال الهند�صة الكهربائية- القوى الكهربائية ويحق لل�صركة اإر�صال عدد 	

منا�صب من موظفيها اإلى تلك الحلقات والندوات مقابل ر�صوم رمزية.
• اإ�صدار ر�صائل اإخبارية تحليلية دورية تهدف اإلى اإدارة وتنظيم التدريب، والدورات الق�صيرة بهدف تزويد من�صوبي قطاع 	

الكهرباء في المملكة باآخر المعلومات التقنية مت�صمنة الموا�صيع المقترحة بوا�صطة.
• ال�صركة بما يتما�صى مع التعليمات والنظم المتفق عليها في الجامعة.	
• الإ�صراف على بحوث طالب الدرا�صات العليا في مجال القوى الكهربائية مع اإعطاء الأولوية للمبتعثين من ال�صركة.	
• العربية 	 المملكة  في  الكهربائية  بالقوى  المتعلقة  والعامة  الخا�صة  المن�صاآت  من  لكل  ال�صت�صارية  الم�صاعدات  تقديم 

ال�صعودية.
• الم�صاهمة في تحديث مختبرات ق�صم الهند�صة الكهربائية.	
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كر�سي �سركة الت�سالت ال�سعودية للت�سالت
يهدف الكر�صي اإلى:

• الإ�صهام في التنمية الم�صتدامة وتفعيل دور الجامعة في العمل على تحقيق مكانة ُمتميزة للمملكة في البحث والتطوير 	
والإبداع والبتكار، والإ�صهام في دعم القت�صاد الوطني وتحقيق التنمية الُم�صتدامة.

• التعاون وا�صتثمار الموارد ا�صتثمار اإمكانات جامعة الملك �صعود ومواردها الب�صرية في دعم الأبحاث العلمية ذات العالقة 	
باأعمال �صركة الت�صالت ال�صعودية على اأف�صل وجه ُممكن.

• ا�صتقطاب اأف�صل الخبراء والباحثين على الم�صتويين المحلي والدولي، والعمل على ال�صتفادة الق�صوى من اإمكاناتهم في 	
البحث العلمي وفي تدريب الكفاءات الوطنية.

• تقديم ُمنجزات بحثية ُمتميزة اإنجاز اأبحاث ُمتميزة على الم�صتوى الدولي، وبناء اأر�صية علمية ُمتقدمة لُم�صاندة برامج 	
التنمية الوطنية.

كر�سي ال�سيخ محمد بن ح�سين العمودي للإ�ستخل�س الم�ستح�سن للنفط
يهدف الكر�صي اإلى ما يلي:

• البحث في مجال الإ�صتخال�ص المح�صن واإ�صتخدام تكنولوجيا النانو لزيادة اإنتاج النفط من الآبار الم�صتنفذة وذلك من 	
خالل التعاون بين الجامعة وال�صركات الوطنية والعالمية للتو�صل اإلى النتائج المطلوبة وتاأ�صي�ص وحدة بحثية مجهزة 
بفريق بحثي وتقني على اأعلى م�صتوى من اأجل اإتاحة الفر�صة لطلبة الدرا�صات الماج�صتير والدكتوراه لإعداد البحوث 

العلمية لتطوير طرق الإ�صتخال�ص المح�صن لتتنا�صب مع الظروف المكمنية في منطقة ال�صرق الأو�صط.
كر�سي الميرة فاطمة بنت ها�سم النجر�س لأبحاث تقنية الت�سنيع المتقدمة

يهدف الكر�صي اإلى ما يلي:
• تعزيز ون�صر ثقافة البحث والإبتكار والإبداع والتطوير واإثراء المعرفة في مجالت الت�صنيع المتقدم واأنظمته الم�صاركة 	

في الإنتاج البحثي الوطني والعالمي في الدوريات المتخ�ص�صة ذات ال�صمعة العالمية.
• الم�صاهمة في تبوء الجامعة والمملكة مكانة عالمية متميزة في البحث والتطوير.	
• الم�صاهمة في دعم التنمية الم�صتدامة والقت�صاد الوطني القائم على المعرفة بدعم موؤ�ص�صات الت�صنيع المتقدم.	
• ال�صناعية 	 الموؤ�ص�صات  الجامعة ومختلف  في  الكفاءات  بين  التعاون  �صبل  ودعم  الجامعة  مع  المجتمعية  ال�صراكة  تنمية 

لإذكاء روح البحث الموؤ�ص�صي اأ�صوة بالجامعات العالمية المرموقة.
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• ال�صتثمار الأمثل للقدرات والكفاءات الب�صرية المتميزة والموارد الم�صاندة المتطورة.	
• ال�صتفادة 	 وتحقيق  المتقدمة،  الت�صنيع  تقنية  مجال  في  المتخ�ص�صة  المواهب  واأ�صحاب  متميزين  علماء  ا�صتقطاب 

الق�صوى من خبراتهم.
• تزويد ال�صناعة المحلية بالخدمات المتخ�ص�صة في مجال تقنية الت�صنيع المتقدمة.	

كر�سي الأمير محمد نايف لل�سلمة المر�رية
ياأتي اإن�صاء هذا الكر�صي لمجموعة من الأهداف ي�صعى لتحقيقها للعمل على تطوير وتح�صين م�صتوي ال�صالمة المرورية على الطرق 

في المملكة العربية ال�صعودية، ومن اأهم هذه الأهداف ما يلي:
• دعم الأبحاث في مجال ال�صالمة المرورية.	
• اقتراح الحلول العملية لتح�صين م�صتوى ال�صالمة المرورية.	
• التعاون الم�صتمر مع الجهات التنفيذية لتحديد الم�صكالت المرورية وتقديم حلول لها.	
• اإجراء اأبحاث حول توظيف التقنية في مجال ال�صالمة المرورية؛ وم�صاعدة الإدارة العامة للمرور في متابعة تطوير اأنظمة 	

المرور الذكية، ومنها نظام “�صاهر«.
• توفير الإمكانيات وت�صجيع المهند�صين على البحث العلمي في مجال ال�صالمة المرورية، وذلك من خالل برامج الدرا�صات 	

العليا المتخ�ص�صة.
• ا�صتقطاب الباحثين المتخ�ص�صين للعمل في كر�صي بحث ال�صالمة المرورية.	
• تدريب وتاأهيل العاملين في مجال ال�صالمة المرورية، وتقديم برامج التوعية العامة في ال�صالمة المرورية، من خالل عقد 	

الندوات والدورات التدريبية والحلقات الدرا�صية وور�ص العمل.
• اإيجاد قنوات ات�صال عالمية مع مراكز الأبحاث المتخ�ص�صة في مجال ال�صالمة المرورية.	
• توفير بيئة مالئمة لالإبداع والتميز والبتكار في مجال ال�صالمة المرورية.	

ثانيًا: المراكز �المعاهد البحثية
ت�صم الكلية اربعة مراكز تميز بحثي ومعـهــديـن للدرا�صات والأبحاث، وتنفرد الكلية بالفوز باأول مركز تميز بحثي مدعوم من 

وزارة التعليم العالي وهو مركز التميز البحثي في المواد الهند�صية. وفيما يلي نبذة مخت�صرة لهذه المراكز والمعــاهـــد:
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مــركــز الـتـمـيـز البحــثي في الـمواد الهــنـد�سـية 
واختباراتها،  المواد  �صناعات  مثل  العالقة  ذات  التقنية  مجالت  في  المهمة  الهند�صية  للمواد  والتطوير  بالبحث  المركز  يقوم 
في  الكبير  الأثر  له  يكون  �صوف  مما  الخ،  والفيزياء،  والكيمياء  والبيئة،  والطاقة  ال�صحية،  والرعاية  والطب  واللكترونيات، 
الإ�صهام في دعم تنمية متوازنة للبنية التحتية وتقديم منهجيات جديدة في مجالت البحث والتعليم والتدريب للكوادر الب�صرية في 

مجال المواد الهند�صية المتقدمة.

 مـركــز الـتــمـيز لأبحــاث �اإخــتـبارات الخـر�ســانــة
يهدف المركز اإلى:

• تعزيز وتطوير القدرات البحثية والأن�صطة المهنية؛ وتقديم الإ�صت�صارات المتقدمة لم�صانع الأ�صمنت وم�صانع  الخر�صانة، 	
وقطاع الت�صييد ب�صكل عام.

• المبادرة بالم�صاريع البحثية المتقدمة التي من �صاأنها تعزيز دور المركز باإعتباره المركز الرائد عالميًا في اأبحاث الأ�صمنت 	
ومواد الخر�صانة في الأجواء القا�صية والحارة. 

• اإقامة ال�صراكات الإ�صتراتيجية بين الباحثين في المركز وال�صناعة والمختبرات الوطنية والموؤ�ص�صات الأكاديمية لدعم 	
الأبحاث في مجال الأ�صمنت والخر�صانة.

• العمل مع الهيئة العربية ال�صعودية للموا�صفات والمقايي�ص والجودة )SASO( واللجنة الوطنية لكود البناء ال�صعودي 	
)SBCNC( على �صياغة وتطوير موا�صفات المواد ومعايير الت�صميم والت�صييد بالخر�صانة.

• تقديم خدمات التطوير والإختبار واعتماد المواد والمنتجات.	
• توفير خدمات التاأهيل والتدريب للقطاعين الحكومي وال�صناعي.	

مـركــز �ســابـك لأبحــاث الـبولـيــمرات
يخت�ص هذا المركز باأبحاث البوليمرات والبتروكيماويات، وي�صتقطب العديد من الباحثين المتميزين في هذا المجال. كما للمركز 

كثير من براءات الختراع والبحاث المن�صورة في مجال البتروكيماويات. ويقع هذا المركز في ق�صم الهند�صة الكيميائية.

مـركـز الـطــاقة الم�ستـــدامة
يهدف المركز اإلى:

• القيام بالأبحاث في مجال تقنيات الطاقة الم�صتدامة.	
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• ال�صتثمار في اأحدث تقنيات الطاقة الم�صتدامة وتطويرها وت�صويقها لتكون رافدًا مهما من روافد الإقت�صاد الوطني.	
• تعميق المعرفة العلمية والتقنية في مجالت الطاقات الم�صتدامة عن طريق برامج الدرا�صات العليا والدورات التدريبية.	
• تقديم الدرا�صات والإ�صت�صارات والدعم الفني للجهات الحكومية والخا�صة.	
• التوعية باأهمية مجالت الطاقة الم�صتدامة، والتركيز على جانب الم�صوؤولية الجتماعية.  	

معــهد الــتـ�سنيع المتـقــدم
يهدف المعهد اإلى:

• الم�صاهمة فـــي نــقل التقنيات الحديثة بغر�ص توطـــــين ال�صنــــــاعات المتقــــدمة في المملكة العربية ال�صعودية.	
• الم�صــــاهمة في بنــــاء اقت�صاد معرفـي وتحقيق تطلعـــــات الدولـــــة في تنـــــويع م�صادر الدخل.	
• تكوين بنية اأ�صا�صية تتمثل في امتالك اأحدث تقنيات الت�صنيع.	
• تدريب كوادر ب�صرية وطنية مميزة.	
• تجاوز العقبات في نقل التقنيات الحديثة.	
• تهيئة بيئة العمل داخل الجامعة لت�صبح اأكثر قربًا من المجتمع.	
• تحقيق الإنجازات العلمية لجامعة الملك �صعود من خالل العمل المتميز والم�صاركة في المحافل العالمية. 	

مـعـهـد المـير �ســلطان للتـقـنـيات المتـقــدمــة
المعهد ُيعـدُّ منارة علمية في الجوانب الع�صكرية والتقنيات المتقدمة وحلقة الو�صل بين القطاعات الأكاديمية والقطاعات ال�صناعية. 
وت�صمل ن�صاطات المعهد الت�صالت وال�صبكات، والت�صوير الكهرومغناطي�صي، واأجهزة ا�صت�صعار الموجة المليمترية والأ�صعة 
تحت الحمراء، والبحث في النظم الذكية باختالف اأنواعها. والمعهد تم ت�صكيله لتقديم الخبرات ودعم ال�صراكات مع القطاعات 
الخا�صة والع�صكرية المحلية والدولية من خالل التفاقيات ال�صتراتيجية وال�صعي لتوطين التكنولوجيا الحديثة، بالإ�صافة اإلى 
توفير الفر�ص التعليمية والتدريبية لطالب جامعة الملك �صعود على وجه الخ�صو�ص وطالب الجامعات ال�صعودية ب�صكل عام، كما 

يتم ا�صتثمار البيئة الأكاديمية للمعهد لتقديم يد العون من خالل ال�صت�صارات الفنية والبحثية.
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3( الأق�سام الأكاديمية

3-1 برامج الأق�سام �الدرجات العلمية

تت�صمن الكلية �صتة اق�صام اأكاديمية تقدم برامج درا�صية عدة لنيل درجات البكالوريو�ص والماج�صتير والدكتوراه، كما هو مو�صح 
في الجدول التالي:

الدرجة العلميةالق�سم

الهند�صة المدنية
بكالوريو�ص هند�صة الم�صاحةبكالوريو�ص هند�صة مدنية

دكتوراه هند�صة مدنيةماج�صتير هند�صة مدنية

الهند�صة الكهربائية
ماج�صتير هند�صة كهربائيةبكالوريو�ص هند�صة كهربائية

 دكتوراه هند�صة كهربائية

الهند�صة الميكانيكية
ماج�صتير هند�صة ميكانيكيةبكالوريو�ص هند�صة ميكانيكية

دكتوراه هند�صة ميكانيكيةماج�صتير هند�صة مواد

الهند�صة الكيميائية
ماج�صتير هند�صة كيميائيةبكالوريو�ص هند�صة كيميائية
دكتوراه هند�صة كيميائيةماج�صتير هند�صة بوليمرات

الهند�صة ال�صناعية
دبلوم ال�صالمة المهنيةبكالوريو�ص هند�صة �صناعية

دكتوراه هند�صة �صناعيةماج�صتير هند�صة �صناعية

هند�صة البترول والغاز الطبيعي
بكالوريو�ص هند�صة البترول والغاز الطبيعي

ماج�صتير هند�صة البترول والغاز الطبيعي

برامج م�صتركة
ماج�صتير علوم البيئةماج�صتير الطاقة المتجددة

ماج�صتير هند�صة نوويةماج�صتير تحلية المياه
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3-2 لجان الن�ساط باأق�سام الكلية

ق�سم الهند�سة  المدنيـة

ا�صم المقـــرراللجنــة
د. خالد الظافرلجنة احتياجات معامل الق�صم

د. حمد ال�صليمانلجنة الدرا�صات العليـــــا
اأ.د. ع�صمت محمد الح�صنلجنـة الخطط الدرا�صية وال�صئون الأكاديمية  

اأ.د. عبدالعزيز الحامدلجنة الترقيات 
اأ.د. عبد الحميد �صريفلجنة التقرير ال�صنـــــوي

م. عبدالرحمن محمد بحيريلجنة الت�صجيل
م. عبدالرحمن محمد بحيريلجنة الجداول والقاعات

م. فار�ص من�صيلجنة التدريب ال�صيفي
اأ.د. عبدالرحمن ال�صحيبانيلجنة م�صـاريـع التخـرج

اأ.د. �صالح عبداهلل الح�صونلجنة �صئون الطالب والمعيدين والمبتعثيـن
اأ. د. مجدي عبد العزيز زهولجنة الن�صاطات العامـة والإعالم

د. خالد الظافرلجنة التطوير
م. م�صر بن ماجد الح�صينيلجنة تطوير الموقع الإلكتروني للق�صم

د. خالد الظافرلجنة وحدة الجودة والعتماد الأكاديمي
م. عبدالرحمن محمد بحيريلجنة المتحانات

اأ.د. عبدالرحمن الخميريلجنة الإر�صاد والتوجيه
اأ.د. �صالح عبداهلل الح�صونالمجل�ص الطالبي ونادي الق�صم

ق�سم الهند�سة  الكهربائيـة

ا�صم المقـــرراللجنــة
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ق�سم الهند�سة  الكهربائيـة

د. علي محمد التمليلجنـة الت�صجيل
اأ.د. مجيد عبدالرحمن الكنهللجنة الدرا�صات العليــــا

د. عبدالحميد محمد ال�صانعلجنـة العتماد الأكاديمي
اأ.د. عبدالرحمن العرينيلجنـة المعيدين والمبتعثين

اأ.د. �صالح عبداهلل ال�صبيلياللجنة الحتماعية
د. حبيب فتح اهلللجنة الجودة

اأ.د. �صعد مبارك الغوينملجنة الترقيـــــات  
اأ.د. �صالح عبداهلل ال�صبيليلجنة الإختبار ال�صامل

ق�سم الهند�سة  الميكانيكية

ا�صم المقـــرراللجنــة
اأ.د. �صامي ال�صانعلجنة �صوؤون هيئة التدري�ص

د. ثامر البهكليلجنة التعيينات و�صوؤون المبتعثين
د. هاني الأن�صاريلجنة البرامج الأكاديمية والعتماد الأكاديمي

اأ.د. محمد المدنيلجنة الجودة والتخطيط ال�صتراتيجي:
اأ.د. اإيهاب الدنفلجنة قبول طالب الدرا�صات العليا

د. علي الوتريلجنة الأعمال الحا�صوبية
د. عبد المح�صن البداحلجنة الخريجين و الم�صاريع

د. عبد الحكيم الماجدلجنة الم�صتريات والمعامل
اأ.د. محمود �صليمانلجنة الت�صجيل

د. ع�صام البهكليلجنة الإعالم والعالقات الخارجية
د. عبيدة زيتونلجنة الإح�صاءات والمعلومات
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ق�سم الهند�سة  الميكانيكية

د. في�صل بن يحيىلجنة ال�صوؤون الطالبية والإر�صاد الأكاديمي
اأ.د. محمد زيدانلجنة الجداول الدرا�صية

اأ.د. محمد عليلجنة الأن�صطة الجتماعية
اأ.د. اأحمد خ�صيرلجنة التدريب ال�صيفي

مقررو المجموعات العلمية:
- الحراريات والموائع.

- الت�صميم والمواد والتحكم.

اأ.د. محمد زيدان
د. ع�صام البهكلي

ق�سم الهند�سة  الكيميائية

ا�صم المقـــرراللجنــة
اأ.د. اإبراهيم المعتازلجنة الترقيات والتعيينات

اأ.د. اأحمد ابا�صعيداللجنة الأكاديمية
اأ.د. اأني�ص فقيهالجنة الدرا�صات العليا

د. محمد حاج كاليلجنة الت�صجيل
د. من�صور الحو�صانلجنة  المختبرات

اأ.د. محمد عا�صفلجنة الجداول الدرا�صية والكتب
د. يو�صف ال�صغير لجنة �صئون الطالب والتدريب ال�صيفي 

اأ.د. مراد بو معزهلجنة الم�صاريع
د. عبدالبا�صط لجنة التقرير ال�صنوي

اأ.د. وحيد الم�صري لجنة الندوات والدورات ورابطة الخريجين 
اأ.د. �صعيد الزهرانيالمعيدين والمبتعثين

اأ.د. �صعيد الزهرانيلجنة العالقات
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ق�سم الهند�سة  الكيميائية

اأ.د. عبدالحميد اإجبار لجنة التطوير )الإعتماد الأكاديمي(
اأ.د. اإبراهيم المعتازلجنة م�صتريات واإحتياجات الق�صم

د. عمادالدين م�صطفىموقع الق�صم على ال�صبكة العنكبوتيه
اأ.د. عبدالبا�صط بال�صادقالإر�صاد الأكاديمي

اأ.د. اأني�ص فقيها الإختبار ال�صامل للدكتوراة
د. عبدالبا�صط بال�صادقلجنة الجودة والإح�صاءات

اأ.د. محمد عا�صفلجنة برنامج تقويم المقررات 

ق�سم هند�سة  البترول والغاز الطبيعي

ا�صم المقـــرراللجنــة
د. حازم ال�صمورلجنة تطوير وتحديث ال�صفحة الإلكتورنية بالق�صم

اأ.د. م�صاعد بن نا�صر العواداللجنة الإعتماد الأكاديمي
د. زاهر زعفرانلجنة معمل الحا�صب الآلي

د. اأ�صامة المهديلجنة المعامل
د. ا�صامة المهديلجنة الإر�صاد والتوجيه الطالبي

د. م�صطفى قناويلجنة �صئون الطالب بالق�صم
م. حازم ال�صمورلجنة م�صروع التخرج

اأ.د. م�صاعد بن نا�صر العوادلجنة الم�صتريات
د. محمد بن �صعيد بن زقوطة.لجنة ن�صاط الق�صم

ق�سم الهند�سة  ال�سناعيـــة

ا�صم المقـــرراللجنــة
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ق�سم الهند�سة  ال�سناعيـــة

اأ.د. خالد ال�صالحلجنة والمعيدين والمبتعثين
د. عماد اأبو الن�صر                وحدة الإر�صاد الطالبي

اأ.د. محمد زكي رم�صانوحدة الإعتماد الأكاديمي والخطة الأ�صتراتيجية
د. محمد عبدالفتاح �صرفوحدة الجودة

د. مهدي مرادلجنة �صوؤون الدرا�صات العليا
د. محمد على عي�صيلجنة الم�صتريات

د. محمد العبيديلجنة الت�صجيل والإر�صاد الأكاديمي
د. محمد اني�صلجنة الجداول الدرا�صية والإمتحانات

د. �صاديلجنة الإح�صاء وتقنية المعلومات 
د. اأحمد ال�صربينيلجنة الخريجين والم�صاريع

اأ.د. عتيق الرحمنلجنة المعامل والأجهزة
د. عادل ال�صايعلجنة الدرا�صات ال�صت�صارية

اأ.د. �صعيد محمد دروي�صلجنة الن�صاط الجتماعي والثقافي والريا�صي
د. عادل ال�صايعلجنة �صوؤون اأع�صاء هيئة التدري�ص

اأ.د. عبدالعزيز التميميلجنة تطوير البرامج
د. محمد عبدالفتاح �صرفلجنة التدريب والتوظيف

د. مهدي مرادبرنامج الماج�صتير
د. �صابر الدرمولبرنامج الدكتوراه

د. خالد ال�صالحبرنامج دبلوم ال�صالمة 
د. با�صل �صديدبرنامج هند�صة الجودة
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3-3 اأع�ساء هيئة التدري�س �من في حكمهم 

رئي�ص الق�صمالق�صم
من في حكم اع�صاء هيئة اأع�صاء هيئة التدري�ص

التدري�ص

اأ�صتاذ اأ�صتاذ
م�صارك

اأ�صتاذ 
المجموعمحا�صرمعيدالمجموعم�صاعد

30161563371148د. خــالد الظافــرالهند�صة المدنية

239174928634اأ.د. مجيد بن عبدالرحمن الكنهلالهند�صة الكهربائية

1217124110323د. هاني بن عبد الرحمن الأن�صاريالهند�صة الميكانيكية

125724639اأ.د. عمـاد الديـن بن م�صطفى كمــالالهند�صة الكيميائية

هند�صة البترول والغاز 
24410437اأ.د. م�صاعـد بن نـا�صر العـوادالطبيعي

69122714216د. عـلي بن محمـد ال�صمحانالهند�صة ال�صناعية

8463662149924137المجمـــوع
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4( اإح�سائيات الطلب �الخريجين

بلغ عدد الطالب لجميع المراحل )بكالوريو�ص وماج�صتير ودكتوراه( على م�صتوى الكلية )3264( طالبًا خالل الف�صل الدرا�صي 
الأول، و)3055( طالبًا خالل الف�صل الدرا�صي الثاني موزعة كالتالي:
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1-4 مرحلة البكالوريوس

بلغ عدد طالب الكلية لمرحلة البكالوريوس )3024( طالباً خالل الفصل الدراسي األول, و)2822( طالباً خالل الفصل 
الدراسي الثاني موزعة على أقسام الكلية كالتالي:
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2-4 مرحلة الدراسات العليا

أوأل: مرحلة الماجستير

بلغ عدد طالب الكلية لمرحلة الماجستير )201( طالباً خالل الفصل الدراسي األول, و)190( طالباً خالل الفصل 
الدراسي الثاني موزعة على أقسام الكلية كالتالي:
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ثانيًا: مرحلة الدكتوراة
بلغ عدد طالب الكلية لمرحلة الدكتوراة )39( طالبًا خالل الف�صل الدرا�صي الأول، و)43( طالبًا خالل الف�صل الدرا�صي الثاني 

موزعة على اأق�صام الكلية كالتالي:
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4-3 اح�سائية الخريجين

بالن�صبة  وخا�صة  اأحوالهم  على  للتعرف  الكلية  خريجى  مع  بالتوا�صل  والجودة  للتطوير  الكلية  بوكالة  الخريجين  وحدة  تقوم 
للتحاقهم ب�صوق العمل، وفيما يلى اح�صائية خريجى العام الجامعى 1434/1433هـ.
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اح�سائية الخريجين )مرحلة البكالوريو�س(
بلغ عدد الخريجين من مرحلة البكالوريو�ص خالل هذا العام )374( خريجًا موزعين كالتالي: 46



اح�سائية الخريجين )مرحلة الماج�ستير(
بلغ عدد الخريجين من مرحلة الماج�صتير خالل هذا العام )24( خريجًا موزعين كالتالي:
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اح�سائية الخريجين )مرحلة الدكتوراة(
بلغ عدد الخريجين من مرحلة الدكتوراة خالل هذا العام خم�صة )5( خريجين موزعين كالتالي:

5( التدريب ال�سيفي

اأحد  يعتبر  – والذي  ال�صيفي  التدريب  فر�ص  من  العديد  با�صتقطاب  1434/1433هـ  الجامعي  العام  الهند�صة خالل  كلية  قامت 
والموؤ�ص�صات. ال�صركات  من  وعدد  مختلفة  حكومية  جهات  متطلبات التخرج لطالب الهند�صة – من 

وقد كانت مجموع الجهات المانحة ))102((  جهة، ومجموع فر�ص التدريب ))688(( فر�صة، ومجموع الطالب الم�صتفيدين 
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))406(( طالبًا بمختلف اأق�صام الكلية موزعين ح�صب اأق�صام الكلية كالتالي:
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5-1 التدريب ال�سيفي الداخلي

�صمن متطلبات التخرج لمرحلة البكالوريو�ص يتعين على الطالب اإكمال تدريبين خالل الإجازات ال�صيفية . مدة كل تدريب �صيفي 
التخ�ص�صات  بمجالت  يتعلق  فيما  الطالب  بتدريب  والخا�صة  العامة  وال�صركات  الحكومية  الإدارات  من  عدد  وتقوم   ، �صهران 

الهند�صية، وفيما يلي اأ�صماء بع�ص الجهات المانحة لفر�ص التدريب خالل �صيف العام الجامعي 1433 / 1434هـ. 

اأكبر 8 �سركات مقدمة للفر�س التدريبية:
عدد الفر�صا�سم ال�سركةت

44الموؤ�ص�صة العامة لل�صناعات الحربية1

18�صركة الزاهد للتراكتورات والمعدات الثقيلة2

15ال�صركة ال�صعودية الموحدة للكهرباء )الو�صطى(3

13وكالة اأمانة منطقة الريا�ص ل�صوؤون بلديات المنطقة4

12�صركة العيوني لالأ�صتثمار والمقاولت5

10الموؤ�ص�صة العامة ل�صوامع الغالل ومطاحن الدقيق بالريا�ص6

10وزارة التربية والتعليم/وكالة المباني والتجهيزات المدر�صية7

10ال�صركة ال�صعودية الموحدة للكهرباء - منطقة اأعمال ال�صرقية8

9موؤ�ص�صة تحلية المياه المالحة )الغربية(8

5-2 التدريب ال�سيفي الخارجي

الكلية في اربعة  18 طالب من مختلف اق�صام  لـ  1434/1433هـ فر�ص تدريبية خارجية  العام الجامعي  الكلية في �صيف  قدمت 
مواقع مختلفة في الوليات المتحدة وكندا في �صركات عالمية ومعاهد بحثية متميزة، حيث اعطيت الأولوية للطالب المتميزين من 

ناحية المعدل التراكمي وم�صتوى اللغة الإنكليزية. 
والجدير بالذكر اأن الكلية بداأت في برنامج التدريب الخارجي منذ �صيف 1432/1431هـ حيث وفرت فر�ص تدريبية لـ  6 طالب 
في معهد ماك�ص بالنك في المانيا،، كما وفرت فر�ص اأخرى لعـدد من طالب ق�صم الهند�صة الكهربائية في �صيف 1433/1432هـ.
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6( الأن�سطة �الخدمات الطلبية

6-1 الأن�سطة الثقافية

تفا�سيل الن�ساطت�سنيف الن�ساط

الم�صاركة في اإقامة معر�ص يوم المهنة لكلية الهند�صة معار�ص ثقافية
الم�صاركة في اإقامة معر�ص الكلية بمنا�صبة مرور 50 عام على اإن�صائها

لتعريفهم  الغير متخ�ص�صين  للطالب  الكلية )م�صتقبلي(. تم تنظيم فعالية معر�ص م�صتقبلي  باأق�صام  التعريف  معر�ص 
اأق�صام الكلية.  اأيام وبم�صاركة جميع  باأق�صام كلية الهند�صة في الف�صل الدرا�صي الثاني وا�صتمر المعر�ص لمدة ثالثة 
هذا المعر�ص من تنظيم مجل�ص الأندية وبا�صراف من وحدة التوجيه والر�صاد بالكلية وبم�صاركة من جميع اأندية الكلية 

اأي�صا.  ا�صتمل المعر�ص على محا�صرات توعوية وتوجيهية خا�صة بكل تخ�ص�ص.
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تفا�سيل الن�ساطت�سنيف الن�ساط

اللقاء المفتوح مع عميد الكلية ووكيل العميد لل�صوؤون الثقافية وهو من تنظيم المجل�ص الطالبي ال�صت�صاري.محا�صرات وندوات
اإقامة محا�صرات توجيهية لكل ق�صم متخ�ص�ص في الكلية �صمن فعاليات معر�ص »م�صتقبلي«.

اللقاء الترحيبي للم�صتجدين بتنظيم من نادي الهند�صة الكهربائية وذلك لإفادة الطالب الم�صتجدين في ق�صم الهند�صة 
الكهربائية واإعطائهم نبذة عن طبيعة المقررات  والدرا�صة في الق�صم، و�صمل لقاء تعريفي للطالب تم فيه عر�ص معلومات 
عن المقررات وكيفية التعامل معها. كما تم في اآخر اللقاء التعريفي ا�صتقبال اأ�صئلة الطالب. كما قدم رئي�ص ق�صم الهند�صة 

الكهربائية د. مجيد الكنهل كلمة ترحيبية بالطالب الم�صتجدين واأجاب عن اأ�صئلتهم.
تنظيم محا�صرة عامة عن »بي اأيه اإي �صي�صتمز - ال�صعودية« حيث عر�صت ال�صركة خبراتها في المجال الهند�صي للطالب 
قدمها جون بيل مدير عمليات ال�صالمة في اإدارة ال�صوؤون الهند�صية بال�صركة، وح�صرها كل من عميد الكلية وعدد من 
من�صوبي اإدارة ال�صوؤون الهند�صية من ال�صركة، اإ�صافة اإلى عدد من الدكاترة وطالب كلية الهند�صة. ت�صمنت المحا�صرة 
حيث  عددا من المحاور التي دارت حول تجارب اإدارة ال�صوؤون الهند�صية في ›‹بي اأيه اإي �صي�صتمز - ال�صعودية‹‹. 
تناولت اأهم الأن�صطة الرئي�صة لإدارة ال�صوؤون الهند�صية في المملكة العربية ال�صعودية مثل تعزيز قدراتها الدفاعية عبر 
طائرات التايفون، ومدى �صالحية الطائرات للطيران، اإ�صافة اإلى م�صاركة الخبرات والتجارب المهمة التي اكت�صبها 
المحققون في حوادث الطائرات في ال�صركة.  ولقت المحا�صرة تفاعال كبيرا من الدكاترة والطلبة، وتم طرح بع�ص 
الأمثلة من قبل ال�صيد جون بيل اأثناء المحا�صرة، ما �صاهم في اإي�صاح المفاهيم، وتر�صيخ المعلومات، وتعزيز تفاعل 

الح�صور، و�صيد الفوائد. 
 محا�صرة بعنوان Systems Engineering من تنظيم بي اأيه اإي �صي�صتمز و قد ح�صرها عدد من اأع�صاء هيئة التدري�ص 
وعدد كبير من الطالب.حيث عقدت �صركة بي اأيه اإي �صي�صتمز- ال�صعودية بالتعاون مع كلية الهند�صة في جامعة الملك 
�صعود، ور�صة عمل تحت عنوان ›‹هند�صة التفكير‹‹ في مقر الكلية في الدرعية، وخ�ص�صتها للطلبة الملتحقين ببرنامج 
عبد  المهند�ص  من  كل  العمل  ور�صة  واإدارة  تقديم  تولى  وقد  المتفوقين،  الطالب  من  لعدد  ال�صركة  تقدمه  الذي  المنح 
عبد  والمهند�ص  وايتنجهام،  ومايك  الهند�صية،  الإدارة  في  العاملة  والقوى  والتدريب  الهند�صة  مدير  ال�صبي  الرحمن 
الجبار �صوار، والمهند�ص عبد اهلل الأ�صمري من �صركة بي اأيه اإيه �صي�صتمز- ال�صعودية، وكانت بح�صور الدكتور عبد 

المح�صن البداح، وعدد من اأع�صاء هيئة التدري�ص في الكلية.

م�صابقة فر�صان الكلية وهي م�صابقة ثقافية بين اأق�صام كلية الهند�صة بالف�صل الول من تنظيم مجل�ص الأندية.م�صابقات ثقافية
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تفا�سيل الن�ساطت�سنيف الن�ساط

دورة الدورات وور�ص العمل بالق�صم  الأكاديمي  الر�صاد  وحدة  مع  بالتعاون  الميكانيكية  الهند�صة  نادي  اأقام  حيث  الت�صنيع،  عمليات  دورة 
فبراير   13-9 الفترة  في  الميكانيكية  الهند�صة  كلية  معامل  في  اأقيمت  الدورة  المختلفة،  الت�صنيع  عمليات  في  عملية 
2013. و�صهدت الدورة اإقبال كبيرا من الطالب حيث اأنها الأولى من نوعها، واأي�صا رغبة الطالب في ا�صتخدام الأجهزة 

باأنف�صهم وم�صاهدة ما تعلموه على الواقع. وتم اإعادة هذه الدورة في الف�صل الدرا�صي الثاني بناًء على رغبة الطالب 
وبتو�صية من رئي�ص الق�صم.

ور�صة عمل كتابة ال�صيرة الذاتية حيث اأقام نادي الهند�صة الميكانيكية ور�صة عمل في كتابة ال�صيرة الذاتية بالتعاون 
مع وحدة الإر�صاد في الق�صم، قدم الور�صة ال�صتاذ الدكتور عبدالعزيز المجاهد ع�صو وحدة الإر�صاد، و�صهدت الدورة 

اإقبال من جميع طالب الكلية.
دورة في برنامج الماتالب من تنظيم نادي الهند�صة الميكانيكية. وتميزت الدورة بم�صاركة العديد من طالب الدرا�صات 
العليا مع طالب البكالوريو�ص وركزت على التطبيقات الميكانيكية خا�صة، و�صهدت الدورة اإقبال جيدا حتى من اأ�صاتذة 

الق�صم.
دورة تك�صا�ص من تنظيم نادي الهند�صة الكهربائية حيث األقى الدورة الطالب تي�صير تفاحة، وهو من الطالب الخريجين 
بق�صم الهند�صة الكهربائية ومن المهتمين بالبرمجة. وكانت هذه الدورة من الدورات المميزة لفائدتها الكبيرة لطالب 

الهند�صة الكهربائية. وبلغ عدد الم�صاركين في الدورة حوالي 15 طالب.
دورة المايكروكونترولر من تنظيم نادي الهند�صة الكهربائية.  اأقام النادي الطالبي بق�صم الهند�صة الكهربائية دورة 
الدورة  قدم  �صاعات.   6 بمعدل   1433/1/6-5 والثالثاء  الإثنين  يومي  وذلك  المايكروكنترولر«  »برمجة  بعنوان 
المهند�ص �صعيد القحطاني وهو مهند�ص اإلكترونيات  ومدرب معتمد  من موؤ�ص�صة GIZ الألمانية. بلغ عدد الم�صاركين في 
الدورة 16 م�صارك ما بين طالب بكالريو�ص وماج�صتير وموظفين. في اليوم الأول، تحدث المدرب م. �صعيد القحطاني 
عن ن�صاأة الميكرو كونترولر وا�صتخداماته وكيفية عمله، ومن ثم تطرق اإلى البرامج الم�صتخدمة في برمجة الميكرو 
-كونترولر والبرامج الم�صتخدمة لحرق البرامج على ال�صريحة. وفي اليوم الثاني كان التطبيق العملي لبع�ص البرامج، 
مثل التحكم في توقيت الإ�صاءة وتتابعها، بالإ�صافة اإلى كيفية الكتابة على �صا�صة LCD. والجدير بالذكر اأن النادي قدم 

للم�صاركين حقيبة تدريبية متكاملة تحتوي على جميع الأجهزة الم�صتخدمة في الدورة.
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6-2 الأن�سطة الإجتماعية
التفا�سيلت�سنيف الن�ساط

رحلة ا�صتراحة ترفيهية لع�صاء مجل�ص الندية في الف�صل الدرا�صي الول لتن�صيق الجهود فيما بينهم.الرحالت
لإحدى  زيارة   1433/11/10 الأربعاء  يوم  نظمت  حيث  الكهربائية،  الهند�صة  نادي  بتنظيم  ا�صتراحة  رحلة 
بع�ص  دعوة  تمت  كما  م�صتوياتهم.  كافة  الق�صم من  النادي جميع طالب  فيها  دعا  الريا�ص،  بمنطقة  ال�صتراحات 
الخريجين لإفادة الطالب فيما يتعلق ب�صوق العمل. وتخلل اللقاء العديد من الأن�صطة من مباريات لكرة القدم ووجبة 

ع�صاء وغيرها.
الدرا�صي الحتفالت للف�صل  الكلية  اأندية على م�صتوى  اأف�صل ثالثة  الكلية وذلك لختيار  داخل  الطالبية  الأندية  تكريم  حفل 

الول.
حفل تكريم المتفوقين في ق�صم الهند�صة الميكانيكية. اأقيم الحفل في كلية الهند�صة بح�صور عميد الكلية الدكتور 

خالد الحميزي.
حفل تكريم المتميزين في تخ�ص الهند�صة ال�صناعية من تنظيم نادي الق�صم.

الم�صاركة في احتفالية الكلية بمرور 50 عام على اإن�صائها
لقاء العميد مع اع�صاء مجل�ص الأندية والمجل�ص ال�ص�صاري الطالبي في المزرعة التعليمية في الف�صل الدرا�صي البرامج واللقاءات التوعوية

الول وذلك لتوجيههم واعطائهم نبذة عن الأهداف والخطط التي تر�صمها اإدارة الكلية لتطوير العاأعمال ال�صفية 
والرقي بها وكذلك ال�صتماع اإلى القتراحات التي يراها الأع�صاء ومناق�صتها.

المقام لطالب  الأندية  اع�صاء مجل�ص  بتنظيم وم�صاركة  التح�صيرية وذلك  ال�صنة  الهند�صة في  كلية  اإقامة معر�ص 
ال�صنة التح�صيرية لتعريفهم بالكلية.

تنظيم لقاء لخريجي الكلية حيث نــظمت الكليــة لــقــاًء لخريجيها م�صاء يوم ال�صبت 1434/6/3هـ في قاعة حمد 
الجا�صر بالجامعة،، بــرعــايــة وكــيل الجامعة لل�صــوؤون التعــليمية والأكاديمية ال�صتاذ الـدكتور عبـداهلل بن �صلمان 
الحفل  وح�صر  ان�صائها،  على  عاما  خـم�صين  بمرور  الكلية  احتــفــال  ليــلة  في  الخريجين  لقاء  ويــاأتي  ال�صلمان،، 
ابراهيم  بن  الدكتور خالد  الأ�صتاذ  الكلية  لعميد  كلمة  الحفل  الكلية. وت�صمن  الخريجين ومن�صوبي  عدد كبير من 
تــم  المنا�صبة  وبهذه  الكلية.  انجازات  واهم  م�صت  عاما  خم�صين  خالل  الكلية  م�صيرة  يــبيــن  وفيـلم  الحميزي، 
تـــد�صــين العــدد الأول من نــ�صـرة الكليــة »مجــتمــع كليــة الهنــد�صــة« باللغتــيــن العــربية والنجـليــزيــة،، وتــد�صــين 
رابطة الخــريجــــيــن لتـكون قناة يــتـوا�صل الخريجـين من خاللها مع بع�صهم البع�ص ومع الكلية فيما ي�صهم في 

تطويــر الم�صيرة التعــليمية ومهــنة الهند�صة.
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التفا�سيلت�سنيف الن�ساط
زيارة محطة اأبراج التبريد بالجامعة حيث قام نادي الهند�صة الميكانيكية بالتعاون مع وحدة الر�صاد في الق�صم الزيارات

بزيارة لأبراج التبريد بمركز الخدمات في الجامعة. الزيارة جاءت بناء على رغبة الطالب في معرفة كيفية عمل 
الماء  بتبريد  تقوم  ب�صاطة  بكل  التبريد  اأبراج  الميكانيكية.  الهند�صة  تطبيقات  من  تطبيق  اأنها  حيث  الأبراج  هذه 
وا�صتخدامه في تبريد دورة الماء الم�صتخدمة في م�صافي النفط والم�صانع الكيميائية و محطات الطاقة اإ�صافة 
اإلى تبريد وتكييف المباني. والمياه الم�صتخدمة هي مياه ال�صرف ال�صحي المعالجة في المحطة المجاورة لالأبراج 
في مركز الخدمات و الذي  اأن�صئ عام 1400 هـ و بداأ ت�صغيله عام 1403هـ تقريبا وما زال يعمل ب�صورة جيدة. 

واأ�صرف على الرحلة الدكتور عبدالعزيز المجاهد اأ�صتاذ الهند�صة الميكانيكية.
زيارة المحطة التا�صعة لتوليد الكهرباء من تنظيم نادي الهند�صة الكهربائية.  نظمت الزيارة بالتعاون مع كر�صي 
�صركة الكهرباء لت�صمل زيارة ميدانية للمحطة التا�صعة لل�صركة ال�صعودية للكهرباء الواقعة على طريق الدمام ، وقد 
�صارك من طالب ق�صم الهند�صة الكهربائية حوالي 25 طالب بالإ�صافة اإلى بع�ص من�صوبي الكر�صي.  وقد رحب مدير 
المحطة بالزوار واأ�صاد بالعالقة القوية بين جامعة الملك �صعود ممثلة بكلية الهند�صة – ق�صم الهند�صة الكهربائية 
– وال�صركة ال�صعودية للكهرباء. كما قدم �صكره لمن�صوبي كر�صي ال�صركة على ما يقدمونه من اأبحاث ودرا�صات 
.وبعد كلمة مدير المحطة تم عر�ص لمحة عامة عن المحطة التا�صعة منذ تاريخ توقيع العقد للبداأ في اإن�صائها اإلى 
وقتنا الحا�صر ، تخلل العر�ص تو�صيح عدد المولدات الموجودة والكميات المنتجة من الطاقة الكهربائية.بعد ذلك 
اأجرى الطالب زيارة ميدانية مع من�صوبي المحطة اطلعوا فيها على المولدات وطرق التحكم بها ، كما اطلعوا على 
غرفة التحكم المركزية واآلية عملها.  وفي نهاية الزيارة �صكر الطالب  مدير المحطة واإدارتها على ح�صن ال�صتقبال 

وقدموا لهم درع تذكاري مقدم من نادي الهند�صة الكهربائية.

7( البحث العـلمي �براءات الإختراع �الجـوائز العـلمية

7-1 اح�سائيات الن�ساط العلمي على م�ستوى الكلية

العلمية  الأوراق  عدد  كان  فقد  ال�صابقة  بالأعوام  مقارنة  العلمي  البحث  مجال  في  جيدة  اإنجازات  العام  لهذا  الكلية  حققت  لقد 
المن�صورة )337( ورقة علمية بفارق )17( ورقة علمية عن العام الما�صي، حيث كان عدد الأوراق العلمية المن�صورة للعام الما�صي 
)320( ورقة علمية. وبلغ عدد الم�صاركات في الموؤتمرات والندوات العلمية لهذا العام )130( موؤتمرًا وندوة علمية، كما حازت 
الكلية على )9( براءة اإختراع وثالثة جوائز علمية عالمية بالإ�صافة اإلى خم�صة جوائز على م�صتوى محيط الجامعة، والأ�صكال 
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التالية تو�صح هذه الإنجازات. 56



7-2 الأ�راق العلمية المن�سورة

بلغ عدد الأوراق العلمية التي ن�صرت في مجالت علمية محكمة 337 ورقة موزعة على اق�صام الكلية الكاديمية كالتالي:
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.Memoryless Nonlinear Hardware،“ Proc. IEEE-ICC’13 Conference، Budapest، Hungary، June 2013
 Hany M. Hasanien، Syed Q. Ali، and S.M. Muyeen، “Wind generator stability enhancement by using an adaptive

 artificial neural network controlled superconducting magnetic energy storage“، in the proceeding of International

.October 2012، Sapporo، Japan 24-Conference on Electrical Machines and Systems، ICEMS، 21
 Farzana Islam، Hany M. Hasanien، Ahmed Al-Durra، and S.M. Muyeen، “A New Control Strategy for Smoothing

 of Wind Farm Output using Short-Term Ahead Wind Speed Prediction and Flywheel Energy Storage System“، in
.June 2012، Montreal، Canada 29-the proceeding of American Control Conference، ACC، 27
 A. Al-Hassan، Ahmed Iyanda Sulyman، I. Ahmad، and A. Alsanie، “Combined Effects of Power Amplifier and

 Channel Estimation Error on the Capacity of MIMO-OFDM Systems،“ Proc. IEEE-SIECPC-2013 Conference،
.Riyadh، Saudi Arabia، Apr. 2013
Effect of SVC on composite power system reliability

.GCC-Cigrè،  Shangri-la Hotel، Muscat، Oman، 14th Nov. 2012
عبداهلل ال�صعالن، الخبرات العالمية في اإدارة الأحمال وتر�صيد الطاقة الكهربائية            
الموؤتمر العام الرابع لالتحاد العربي للكهرباء -7 9 يناير 2013  - فندق �صيراتون – قطر.

عبداهلل ال�صعالن، اإعتبارات حماية البيئة في محطات توليد الكهرباء، الملتقى الهند�صي الخليجي ال�صاد�ص ع�صر 2 – 4  فبراير 2013 – فندق 
هيلتون – جدة، الهيئة ال�صعودية للمهند�صين.

 Abdullah M. Noman، Khaled E. Addoweesh، and Hussein M. Mashaly ، A Fuzzy Logic Control Method for MPPT

 of PV Systems، IECON 2012 - 38th Annual Conference on IEEE Industrial Electronics Society،  Montreal Canada

.from 25 to 28 October 2012
 Sher، Hadeed Ahmed; Addoweesh، Khaled E; Khan، Yasin; Kashif، Syed Abdul Rahman; ، »Performance of

 inverter fed induction motor under open circuit DC link capacitor،« IECON 2012 - 38th Annual Conference on

.Oct. 2012 28-25 ،655-IEEE Industrial Electronics Society ، vol.، no.، pp.651
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ق�سم الهند�سة الكهربائية
 Noman، Abdullah M.; Addoweesh، Khaled E.; Mashaly، Hussein M.; ، »A fuzzy logic control method for MPPT

 ،880-of PV systems،« IECON 2012 - 38th Annual Conference on IEEE Industrial Electronics Society، pp.874

.Oct. 2012 28-25
 Abdurahman alshamaa، Khaled E. Addoweesh، “Optimum Sizing of Hybrid PV/Wind/Battery/Diesel System

 Considering Wind turbine Parameters Using Genetic Algorithm“، the 2012 IEEE International Conference on

.Power and Energy )PECON 2012( 2 - 5 December 2012
 Ali F Murtaza، Hadeed Ahmed Sher، Chiaberge M، Boero D، De Giuseppe M and Khaled E Addoweesh، “A Novel

 Hybrid MPPT Technique for Solar PV Applications Using Perturb & Observe and Fractional Open Circuit Voltage

 Techniques“ Proceedings of 15th International Conference on Mechatronics – Mechatronika 2012، Prague،
.281-p 274 ،2012 ،7-Czech Republic، December 5
 Abdullrahman A. Al Shamma’a، Khaled E. Addoweesh، “Optimum Wind Turbine Matching with Wind regime in
.2012 ،20-Saudi Arabia“، The 15th IEEE STEM conference، Dhahran، Saudi Arabia on Dec. 17
 Hadeed Ahmed Sher، Khaled E Addoweesh، Yasin Khan، Ali F. Murtaza، “Harmonic Analysis of Inverter fed

 Induction Motor under faulted DC link Capacitor“، The 15th IEEE STEM conference، Dhahran، Saudi Arabia on

.2012 ،20-Dec. 17

ق�سم الهند�سة الميكانيكية
M. Nouh، O. Aldraihem، and A. Baz، “Analysis and Optimization of a Standing Wave Thermoacoustic-

 Piezoelectric Energy Harvester: An Electrical Circuit Analogy Approach“، Proc. SPIE 8688، Active and Passive

.Smart Structures and Integrated Systems 2013، 86880L )April 10، 2013(، San Diego، California، USA
 Alata، M.، Al-Nimr، M. A. and Rami Al-Jarrah، “Fuzzy control of the air conditioning system at different operating

 pressures،“ ICAMAME2012: International Conference on Aerospace، Mechanical، Automotive and Materials

.2012 ،29-Engineering، Paris، France، November 28
 H. Almalki، M. Alata and T. Alkhalifah »Laboratory coupling test for optimum land streamer design over sand

 dunes surface » ASEG 22nd  International Geophysical Conference and Exhibition Brisbane، Australia، May

.29-March 2، 2012
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ق�سم الهند�سة الميكانيكية
 M. Ali، A. El-leathay and Z. Al-Sofyany، »The effect of using Al2O3- water nanofluid as a coolant in vehicles

 radiator«، Proceedings of the 3rd International Conference on Nanotechnology: Fundamentals and Applications،
.paper # 184، Montreal، Quebec، Canada، 7- 9 August، 2012
 Ali، M.، Zeitoun، O.، Al-Ansary، H.، and Nuhait، A.، »Air cooling using a matrix of ceramic tubes«، Fourth

 International Conference on Porous Media and its Applications in Science، Engineering and Industry، June 17-
.22، 2012، Potsdam، Germany
 Al-Sanea S.A. and Zedan M.F.، “Overlooked weaknesses in design of thermally-insulated   building envelopes:
 Thermal bridges and insulation location“، Advanced Building Materials Middle East 2013 Conference، Dubai،
.February 2013 7-United Arab Emirates، 6
 Al-Sanea S.A.، “Determination of optimum R-values for walls and energy conservation opportunities in building

 envelope“، Keynote Lecture in Saudi Electricity Efficiency Forum and Exhibition، Al-Khozama Conference

.November 2012 27-Center، Riyadh، 24
 Zedan، M. F.، “Absorption Cooling: The underutilized Technology in Saudi Arabia“، Saudi HVAC Conference

.2013 ،13-)CONFEX(، Riyadh، February 11
 Zedan، M. F.،  “Effect of Electricity Tariff and other Economic Parameters on Optimum Thermal Insulation

 Thickness in Building Walls“، Saudi Electricity Efficiency Forum and Exhibition )SEEFE( ، Riyadh، November

.2012 ،27-24
 A. Albedah، Collision Detection between Planar Objects Bounded by NURBS Curves، ICAMME 2012 :
.International Conference on Applied Mechanics and Mechanical Engineerin
 F. Benyahia، A. Albedah، G. Baroud، »Numerical analysis of PMMA biomaterials injection in porous media«،
.1stMediterranean Conference on Bone Augmentation and Injectable Therapeutics، January 2013

 F. Benyahia، A.Albedah، B. Bachir Bouiadjra،“Stress Intensity Factor Evaluation of a Repaired Crack with

 Rectangular and Trapezoidal Bonded Composite“، Fifth International Conference »Design and Modeling of

.Mechanical Systems: CMSM’2013«، March 2013
 Es-Saheb M. H.، “Porous Journal Bearing Characteristics and Performance«، in the 6th International Conference

 July، 04-on Advanced Computational Engineering and Experimenting )ACE-X2012(، Istanbul، TURKEY from 01

.((2012

103



ق�سم الهند�سة الميكانيكية
 Mahir Es-Saheb، and Ahmed A. Elzatahry، Strain Rate and Post Heat Treatment Effects and Characterization of

 Polyvinyl Alcohol Nano-Fiber Sheet Fabricated by Electrospinning Technique، 1st International Conference on

.511 )2012( ،25-Emerging Advanced Nanomaterials )ICEAN-2012(، Brisbane، Australia، Oct 22
 E. A. El-Bahkali، A.T. Abbas“ Failure Analysis of Vise Jaw Holders“ Proceeding of Abaqus Conference، May،
.2013

 Rebi Adnan ،  ALSaif  Khalid   “ Dynamics of Cantilever Beams due to Time-Dependent Excitations and their

 Suppression“ Presented at the 7th International Conference on Applied Mathematics، Simulation،   Modeling

.)ASM ›13( ،Boston USA، March 1st ، 2013
 Alsaif، K.A.، Albedah، A.، BenYahia، F. and Foda، M. A.،  “Suppression of flutter of an airfoil-flap wing using

 29-active control“ International Conference on Innovative Technologies، )IN-TECH 2012( Rijeka، Croatia، 26

.September، 2012
 Aras E.، Yip-Hoi D.، “State-of-the-Art in Geometric Modeling for Virtual Machining“، ASME 2012 Comp and

.Info. in Engineering Conference، Chicago، IL، USA
 Aras E.، “From Discrete Vectors To Point Sets In Machining Simulations With  High-Order Tool Surfaces“،
.ASME 2013 Comp and Info. in Engineering Conference، Portland، Oregon، USA

 Faisal Rahman Pazheri، Zakariya K.M.، Mohd Fouz Othman “Bagasse saving and emission reduction in Power

 dispatch at sugar factory by cogeneration and solar energy“ 2012 IEEE International Power Engineering and

.410-Optimization Conference، PEOCO 2012 - Conference Proceedings، art. no. 6230898 ، pp. 407
 Zakariya M. Kaneesamkandi “Feasibility study of Co-firing MSW with Lignite for municipal corporations“.
.IconSWM 3rd International conference on solid waste management، Mysore، India. July 2012
 Khalid N.Alammar، Maher M.Shariff، Regis D.Vilagines، Zakariya M. Kaneesamkandi and Shaker S.Abdullah “
 Simulation of fully developed turbulent MHD flow“. The 2012 World Congress in Computer Science، Computer

.Engineering and Applied Computing، Nevada، USA، July 2012
Essam A. Al-Bahkali، Mahir H. Es-Saheb، Jonny Herwan، Stresses Distribution in Spot، Bonded، and Weld-
 Bonded Joints During the Process of Axial Load،WASET 2012 : World Academy of Science، Engineering and

.Stockholm، Sweden ،2012 ،12-July 11 .352-Technology، 67، )2012(، 347
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ق�سم الهند�سة الميكانيكية
 M. Ibrahim، H.R. Ammar، A.M. Samuel، F.H. Samuel and M.S. Soliman، “A New Technology for the Production

 of Al-B4C Metal Matrix Composites،“ Proceeding of AFS Transactions، 2013 )American Foundry Society(Panel

.1258-13
 M. Ibrahim، H.R. Ammar، A.M. Samuel، F.H. Samuel and M.S. Soliman، “A New Technology for the Production

 of Al-B4C Metal Matrix Composites،“ Accepted for Presentation in the 117th Metalcasting Congress، to be held

.at St. Louis، USA ،2013 ،9-on April 6
 M. Ibrahim، H.R. Ammar، A.M. Samuel، F.H. Samuel and M.S. Soliman، “Al-B4C Composites for Industrial

 Applications،“ This poster presented in Cegep de Trois-Rivieres، Quebec، Canada in the conference of REGAL

 Students’ Day. This same poster will be published in Encyclopaedia of Research on Aluminum in Quebec، 2013

.Edition

ق�سم هند�سة البترول والغاز
 Zaafran، Z.، )2013(: Importance of Checking Quality Control of Data in Describing Oil and Gas Reservoirs and

 its Effect in Calculating important Reservoir Parameters and Thus، Oil and Gas Reserves، )2013( Society of

 Petroleum Engineers )SPE(، Paper number SPE 164621، Published atNorth Africa Technical Conference &
.April 2013، InterContinental Citystars، Cairo، Egypt 17-Exhibition، held in Cairo، Egypt15

 M.S Benzagouta et al. )2012(: Investigation on Crude Oil Migration on Surface and Subsurface Environment:
 2nd International Conference on Environmental Pollution and 2012 9-Impacts and Solutions، Montreal، August، 7
.August 30-Remediation ، Montreal، Quebec، Canada، 28

ق�سم الهند�سة ال�سناعية
Dr. Basel Shadid: Hidden Markov Modeling of Machines` Performance Deterioration

 March 27-International Conference on Industry، Engineering، and Management Systems Coca Beach، Florida 25

.2013
Dr. Abdelrahman Alahmari: 1. Ali Ahmad and Abdulrahman Al_Ahmari، Quality Function Deployment on user-
.centered Design. The Journal of Management and Engineering Integration Vol. 5، No. I
 Ali Ahmad and Abdulrahman Al_Ahmari، Assessment of Cycle Time Reduction Using Monte Carlo Simulation، .2
.The Journal of Management and Engineering Integration Vol. 5، No. I
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ق�سم الهند�سة ال�سناعية
 Dr. Anis Gharbi: Anis Gharbi )2012(، »Scheduling Maintenance Actions for Gas Turbines Aircraft Engines«،
.ICOR-WASET2012، Phuket، Thailand، Vol. 72، pp. 13،15
 Dr. Mehdi MradApril 2013، Ichraf  ZAIDI، Mehdi Mrad and Talel Ladhari » Genetic Local Search Algorithm for

 minimizing the total completion time in single machine scheduling problem with release dates and precedence

 constraints« The International Conference on Modeling، Simulation and Applied Optimization )ICMSAO’13( April

.Hammamet، TUNISIA ،2013 ،30-28
 Dr. Mehdi MradApril 2013، Ines Meftahi and Mehdi Mrad« An Arc Flow Model for the two stages variable size

 cutting stock problem » The International Conference on Modeling، Simulation and Applied Optimization

.Hammamet، TUNISIA ،2013 ،30-)ICMSAO’13( April 28
 Dr. Mehdi MradApril 2013، Sabrien Chalghoumi ، Mehdi Mrad and Talel Ladhari« A new lower bound for

 minimising the total completion time in two-machine flow shop under release dates  » The International

 Hammamet، ،2013 ،30-Conference on Modeling، Simulation and Applied Optimization )ICMSAO’13( April 28

.TUNISIA

.Dr. Mohamed labibdi. Mohamed Labidi، Anis Gharbi )2013(، » The non-permutation flow shop scheduling

،problem: Adjustment and bounding procedure“، Annual conference for industry

.Engineering، and Management Systems. )AIEMS(، Orlando، Florida
 Dr. Abdel Rahman Alahmari: Abdulrahman Al-Ahmari، Emad Abouel Nasr، Osama Abdulhameed ، Automatic

 Execution of Inspection Plan for Prismatic Parts in Online Manufacturing، Proceedings of the 2013 Industrial and

.Systems Engineering Research Conference A. Krishnamurthy and W.K.V. Chan، eds
 Emad Abouel Nasr1، Abdulrahman Al-Ahmari2، Awais Khan، An object oriented approach to CAPP-CAFP

 System for Prismatic Parts، Proceedings of the 2013 Industrial and Systems Engineering Research Conference،
.A. Krishnamurthy and W.K.V. Chan، eds

 Emad S. Abouel Nasr،  Mustufa H. Abidi، Abdulaziz M. El-Tamimi، Abdulrahman M. Al-Ahmari، “Virtual

 Assembly in a Semi-Immersive Environment“، International Conference on Industrial Engineering and Systems

.Management )ICIESM 2013(، Barcelona، February 2013
 Emad Abouel Nasr، Khaled Gad Al Mola، and Abdulaziz Atamimi، “Quantifying the Effects of Green Supply Chain

.Requirements at Energy Production“، IIE Annual conference، Puerto Rico
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ق�سم الهند�سة ال�سناعية
 Emad Abouel Nasr، Khaled Gad Al Mola، and Abdulaziz Atamimi، “Spare Parts Management by Using Analytic

.Hierarchy Process“، IIE Annual conference، Puerto Rico، 2013
 Emad Abouel Nasr، Abdulrahman Al-Ahmari، Ali Kamrani، Osama Abdulhameed، “Automatic Execution of

.Inspection Plan for Prismatic Parts in online Manufacturing Systems“، IIE Annual conference، Puerto Rico، 2013
 Emad Abouel Nasr، Abdulrahman Al-Ahmari، Ali Kamrani ، Awais Khan ، “An Object Oriented Approach to
.CAPP-CAFP System for Prismatic Parts“، IIE Annual conference، Puerto Rico، 2013
 Lotfi Hidri، 2013، Heuristics for the parallel machine problem with availability constraints for the machines، 14th

 ROADEF International Conference of French Society for operational research and decision making، Troyes

.2013 ،15-France، February 13
 Afify، A.A. A Fuzzy On-line Discretisation Method for Rule Induction Learners. IIE Annual Conference on

 Industrial and Systems Engineering Research )ISERC-2013(، 2013 )the paper will be presented on 19 May

.)2013
دور مراكز الملكية الفكرية بالجامعات ال�صعودية في نقل وتوطين التقنية، »تجربة جامعة الملك �صعود«،  الندوة الم�صاحبة لمعر�ص القوات 
الم�صلحه للمواد وقطع الغيار، ٢٠١٢م، الظهران، المملكة العربية ال�صعودية.
 Darmoul، S.، )2013(. Artificial Immune Systems: Conferring Immunity to Production Organizations. 5th

.International Congress of Antibodies، Hangzhou، China، March 18th – 20th، 2013
 Elkosantini، S.، Darmoul، S.، )2013(. Intelligent Public Transportation Systems: A Review of Architectures and

 Enabling Technologies. International Conference on Advanced Logistics and Transport )ICALT’2013(، Sousse،
.Tunisia، May 29th – 31st، 2013
 Mohamed A. E. Saleh، and Adham E. Ragab، “Ti-6Al-4V Helical Spring Manufacturing via SLM: Effect of

.Geometry on Shear Modulus“، The 2013 IAENG International Conference on Industrial Engineering، Hong Kong
 Mohamed A. E. Saleh، and Adham E. Ragab، “Ti-6Al-4V Helical Spring Manufacturing via SLM: Effect of

.Geometry on Shear Modulus“، The 2013 IAENG International Conference on Industrial Engineering، Hong Kong
 M. Saleh، H. Hussein، H. Mousa، Computer Aided Process Planning for Freeform Surface Sheet Metal Features

.in Automotive Industry، Applied Mechanics and Materials، Vol. 392 ، 2013، Trans Tech Publications، Switzerland
 Mohamed sharaf، International Conference on Industrial Engineering and Systems Management، Barcelona،
.2013 ،28-Spain، February 27

.)48-Designing a new School Furniture Suitable for Saudi Students pages 41(
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4-7 براءات اإلختراع

بلغ عدد براءات اإلختراع التي منحت خالل العام الجامعي 1434/1233هـ )9( براءات إختراع. 108



ق�سم الهند�سة المدنية
 Iqbal Khan، System and method for measuring porosity for high strength and high performance concrete،United

States Patent Number: 8،256،268، Date: September 4، 2012

ق�سم الهند�سة الكهربائية
 Wahied Gharieb Ali ABDELAAL، »Piezoelectric Dual-Syringe Insulin Pump«، US-Patent No 8،382،703 B1، Feb.

26، 2013. http://www.freepatentsonline.com/8382703.pdf

.html.20130226-US08382703/4-http://www.uspto.gov/web/patents/patog/week09/OG/html/1387

ق�سم الهند�سة الكيميائية
 AlNashef، I. M. AlZahrani، S. M.، Process for the destruction of sulfur and nitrogen mustards، lewisite، and their

.homologous/analogues in deep eutectic solvents. US patent No. 8،420،881.، April 16، 2013
 Waheed Al-Masry، Photocatalyst comprising TiO2 and activated carbon from date pits، European Patent Office

.Publication No. EP2509925، 23 January 2013

ق�سم الهند�سة الميكانيكية
 Aldraihem; Osama J.، “Vibration resistant civil structure block for buildings “، U.S. Patent، US 8261492، September

.11، 2012
 Aldraihem; Osama J.، “Standing wave thermoacoustic piezoelectric system and apparatus for generating electrical

.energy from heat energy“، U.S. Patent، US 8371129، February 12، 2013
 Aldraihem; Osama J.، “Travelling wave thermoacoustic piezoelectric system for generating electrical energy from

.heat energy“، U.S. Patent، US 8371130، February 12، 2013
 Ba-abbad، M.، Al-Ansary، H.، Al-Bahkali، E.، Al-Ammar، E.، Al-Olayan، I.، and Surah، D.، System and Methods

.for Solar Water Purification، Date of Patent Apr 16، 2013، USPTO، Patent No. US 8،419،904 B2

ق�سم الهند�سة ال�سناعية
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ق�سم الهند�سة المدنية
 Mohamed Zaki Ramadan Osman، Khaled Alsaleh، ERGONOMIC ARABIC KEYBOARD، Patent NO.: US D667،

.414 S،  Dated: Sep. 18، 2012

7-5 الجوائز العلمية

الجوائز العلمية العالمية
بلغ عــدد الجوائز العلمية العالمية على م�صتوى الكلية لهذا العام )1434/1433هـ( ثالثة )3( جوائز موزعة كالتالي:

الجائزةالإ�سم
د. عبدالمح�صن اآل ال�صيخ، د. علي ال�صمحان، د. ه�صام فولي، م. اأبراهيم 

ال�صعراوي، م . حامد النعيمات.
المعر�ص التجاري الدولي باألمانيا

)اأف�صل اأبتكار- ميدالية ذهبية(

معر�ص الأبتكار في األمانياد. خالد ال�صيف
)ميدالية ف�صية(

معر�ص جنيف الدولي لالأختراعات )ميدالية برونزية(د . محمد علي

الجوائز العلمية المحلية
بلغ عـدد الجوائز العلمية المحلية على م�صتوى الكلية لهذا العام )1434/1433هـ( خم�صة )5( جوائز موزعة كالتالي:

ق�سم الهند�سة المدنية
.Eng. Aref Abadel، Awarded by College of Engineering، King Saud University، 2012

طالب الماج�صتير: عارف عبداهلل عبادل، جائزة التميز في الن�صر العلمي لطالب الدرا�صات العليا – كلية الهند�صة – 2012م.
اأ. د. ح�صن محمد بيالني           جائزة التميز البحثي بكلية الهند�صة   1434/6   كلية الهند�صة

ق�صم الهند�صة الكيميائية
Ines، M. AlNashef

.King Saud University Award for Scientific Excellence: Innovations and discoveries، 2nd position، June 2013 1-
.College of Engineering Award For Distinguished Research، ، 2nd position، May 2013 2-

ق�صم الهند�صة الميكانيكية
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ق�سم الهند�سة المدنية
 M. Ali، King Saud University Gold Medal and appreciation certificate for inventing and discovering a new insulating

.material، 2012
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7-6 الم�ساريع البحثية

زاددت اأعـداد الم�صاريع البحثية المدعومة زيادة فائقة هذا العام عن العام الما�صي حيث بلغ عددها )48( م�صروعًا بحثيًا مدعومًا 
العام  عن  بحثيًا  م�صروعًا   33 بفارق  1434/1433ه،  الجامعي  للعام  �صعودي(  ريـال   46¸691¸755( حوالي  بلغت  مادية  بقيمة 

الما�صي.

ق�سم الهند�سة المدنية

تاريخ الإنتهاءمدة الم�صروعالميزانية المقدرةالجهة الداعمةالباحـثـيــنا�صم الم�صروع
 Development of Strain-Hardening

 Cement-Based Composites with

 Short Polymer Fibers for Hot-Weather

Concreting Utilizing Local Materials

Dr. M. I. Khan

Dr. S.M. Mourad

Dr. V. Mechtcherine

KASCTSR 1.85 millionyears 22015/3

 Development of Genetically

Engineered Biocement Mortar

SH Alsayed، YA Al-
 Salloum، H Abbas، S.

Hadi

NPST

الخطة الوطنية للعلوم 
والتقنية

million 1.768years 2 Contract will be

.signed soon

 Vulnerability Assessment and

 Mitigation Strategies against Terrorist

 Blast Attacks on Existing Precast

Buildings in Saudi Arabia

 TH Almusallam، HM

،Elsanadedy، NA Siddiqui

 YA Al-Salloum

))Consultant

NPST

الخطة الوطنية للعلوم 
والتقنية

million 1.859years 2 Contract will be

.signed soon

 Mobile Air Pollution and Asthma

Monitoring in Riyadh

;)Eiman Kanjo )PI-
Areej S. Al-Wabil-

S. El-Masri-
O. Hamza-

KACST About

1،300،000

years 22016-2015

.)expected(

 Developing a Precise Gravimetry

 System for Mapping Ground Water

Table Variation in Saudi Arabia

د. اأيمن �صليمان عجيب- باحث 
رئي�ص

- د. عبد الرحمن الخميرى
- د. اأحمد ح�صن محمد ) جامعة 

فلوريدا (

برنامج الخطة الوطنية 
للعلوم والتقنية

2014/12�صنتان1.534.000

  Development of Dynamic

 Computerized Noise  Pollution Maps

for Riyadh City

د. اأيمن �صليمان عجيب – باحث 
م�صاعد

- د. خالد ال�صيف – باحث رئي�ص
-د. م�صعد فودة

- د. محمد المدنى

برنامج الخطة الوطنية 
للعلوم والتقنية

3-2014�صنتان1،873،000
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ق�سم الهند�سة المدنية

الت�صميم الأمثل للر�صفيات بالمملكة العربية 
ال�صعودية

د. حمد ال�صليمان
د. محمد اأباح�صين

د. حمد العبدالوهاب

مدينة الملك عبدالعزيز 
للعلوم والتقنية

مقترح بحثي ------
تحت العتماد من 

قبل مدينة الملك 
عبدالعزيز للعلوم 

والتقنية.
 Industrial wastewater treatment for the

production of biogas

Anwar A. Maqbool

،Waleed M. Zahid

،Abdul Aziz Jasser

DSRSR 200،0002014-2013Awarded

 Enhancement of Granulation and

 Methanogenesis for the treatment of

 Petrochemical wastewater )PWW(
through Fixed Film Bioreactor

Anwar Ahmad Maqbool

،Waleed M. Zahid

،Abdul Aziz Jasser

NPST1.8years 2 Submitted

NPST 2012

 CO2 sequestration and nitrogen

 fixation by Algae for production of

 sustainable biofertilizer and animal

feed Co-Prodcuts

 Anwar Ahmad Maqbool،
Mohab Kamal Amin

NPST1.8years 2 Submitted

NPST 2012

 A novel compact reactor system

 for processing grey water and its
 reutilization for irrigation and flushing

toilet bowls

Anwar Ahmad Maqbool

،Waleed M. Zahid

،Abdul Aziz Jasser

Ashraf Refaat

KACST2.8years 2Submitted
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ق�سم الهند�سة الكهربائية

تاريخ الإنتهاءمدة الم�صروعالميزانية المقدرةالجهة الداعمةالباحـثـيــنا�صم الم�صروع
 Wind generator stability

 improvement by adaptive

 neural network controlled

 superconducting magnetic energy
storage

 Hany M. Hasanien and

Syed Q. Ali

 Sustainable Energy

 Technology )SET(،
K.s.u

21000months 62012/7

 Transient stability enhancement

 of DFIG based Wind farm using

advanced controllers

 Hany M. Hasanien، Syed

Q. Ali، and Essam A. Al-
Ammar

 Saudi Aramco Chair of

 Electrical Power، King

،Saud University

25000months 102012/10

 BCB-Si based millimeter wave

 antenna design for 60GHz high

speed indoor communication
system

 Dr. Hamsakutty

)Vettikalladi )PI

 DR. Majeed Alkanhal )
)Co-I

 College of Engineering،
King Saud University

 29950
SAR

year 12012/3

 Evaluation of Food Grade Corn Oil

for Electrical Applications

 Dr. M.A. Al-Eshaikh and

Dr. M.I. Qureshi

Research Center8244Months 12Completed

 Safety Aspects of Small to Medium

Sized Nuclear Reactors

 Dr. M.A. Al-Eshaikh and

Dr. Salah ud Din Khan

Research Center20100months 101435/4

 Limits of Detection in XRF
Spectroscopy

 Ahmed N. Kadachi and

Dr. M.A. Al-Eshaikh

Research Center5311months 10Completed

 Amplifier and Filter Design and

 Fabrication for a Thermal Infrared
Sensor

Dr Sohaib Majzoub -
Dr Mohamed Ramy -

 College of Engineering

 Research Center at

King Saud University

SAR 29،990One year2013/12
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تاريخ الإنتهاءمدة الم�صروعالميزانية المقدرةالجهة الداعمةالباحـثـيــنا�صم الم�صروع
Project No.)RGP-

.)02-VPP-036

،M.Essahed، M.Alata

 M Alnimr

.))consultant

KSUSR 150000year 12013/5

 Performance improvement

 of gas turbine station in the

 Kingdom using membrane

evaporative inlet air cooling

 Mohamed Ali، Obida

Zeitoun، H. Al-Ansa-

،ry and A. Nuhait

 King Abd-Alaziz for Science

 and Technology and King

 Saud University within the

National Strategic Planning

929000.002012

 Extracting new insulating

 material from some plants in the
Kingdom

 Mohamed Ali and

Obida Zeitoun

 King Abd-Alaziz for Science

 and Technology and King

 Saud University within the

National Strategic Planning

590560.002012

 Determination of Optimum

 R-Values for Building Walls and

 Roofs under Local Conditions for

Use in the Saudi Building Code

 Sami Al-Sanea،
 M. F. Zedan، A.

 Al- Mujahid and Z.
Al-Suhaibani

 National Research Plan-
Energy

million 1.73 month with 36
extension

2016

 Bonded composite repair of

aircraft structures

A. AlbedahNPS1،600،000years 22014

 CNC Machining Path Planning

 Optimization For Circular Hole

 Patterns via a Hybrid Ant Colony

Optimization Approach

A.T. AbbasResearch Center45500Months 101434/10

 Advanced Thermal Control

 of Microsatellites using

 Components with Variable

Thermal Properties

.AL-seif.K.ANPSTM 1.86years 32015
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 Development of Dynamics

 Computerized Noise Pollution

Maps for Riyadh City

Dr. M. FodaNPSTM 1.873
SR

2013/3

Noise mapping of Riyadh City-
Area outside Ring Roads

Dr. M. FodaKACST877،000SRyears 22013/11

 Design guidelines for the flutter

 performance of High Altitude

 Long Endurance  Aircraft

)HALE( Wings

Dr. M. FodaNPST1،592،00SRyears 22013/3

 Desalination Through Use of

 Hydrodynamics [Condensation-
[Evaporation

Dr. Khalid AmmarKSU-KSA

 Energy and Exergy Analysis

 of a Cogeneration Power and

Desalination Plant

 Dr.J. Orfi، Dr.Hani

 Ansari،Dr. Ziyadh
Shhaibani

 Recommended for funding

march 2013

SR 676000years 22012

 Development of Nanostructured

 Aluminum Alloy by Cryomilling

and Subsequent Consolidation

M.S. SolimanNPST1،800،0002013

Production of Aluminum-
 Boron Carbide Metal Matrix

 Composites Containing Zr and

 Ti as Materials for Elevated

 Temperature Performance in
Engineering Applications

 Mahmoud

)Soliman)PI

Hany  Ammar

F. H. Samuel

A. M. Samuel

NPST1،560،200years 22014
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 A study of the mechanical

 properties of newly developed

 cobalt-free، low-nickel

 maraging steel at high
temperatures

 Mahmoud

)Soliman)PI

)Hossam Halfa )Co

 Asiful Hossain

)Seikh)co

 Ahmed Z.
)Mamun)Co

NPST1،860،000years 22015

 Activated Carbon/Methanol

 Adsorption Cooling System

Driven by a Novel Solar-
Powered Heat Engine

 H. Alansary )PI(، A.
 Mohamad، J. Orfi

and H. Zohair

NPST،kSR 1،229years 2

 Environmental Impact and

 Solutions for Desalination Plant

 Discharge into Shallow coastal
regions

 J. Orfi and S.
)AlSanea )PI

NPST547k SRyears 22013

 Novel Nanotechnological

 Approach for Development

 and Scaling up Capacitive

 Deionization Seawater

.Desalination Units

 Khalil Abdelrazek

 Khalil،N. A.M.
 Barkat،E.m.

Sherif،M.M.Elrayes

NPST

 Application of cermet coatings in
off-shore structures

 Magdy M. El Rayes،
 Khalil Abdelrazek

Khalil، ،E.m. Sherif

NPST1226000SRyears 22013
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 The multiple use of microfibrillar

 )MFC( as well as microplatelet

 reinforced )MPC( composite

 structures to support waste

management according to end-
)of-life vehicles)ELV

 Khalil Abdelrazek
Khalil

NPST

 Residual Stress Measurement in
Spirally Welded Pipes

 Munir Baig، M.M.
Elrayes

CEREMyears 2

ق�سم هند�سة البترول والغاز الطبيعي

تاريخ الإنتهاءمدة الم�صروعالميزانية المقدرةالجهة الداعمةالباحـثـيــنا�صم الم�صروع
Motivation of CO2 Injectivity for Improving

 Oil Recovery and CO2 Sequestration
Efficiency

د. اأ�صامه المهدي
د. عماد الحمي�صي

د. عبد الرحمن القري�صي

202013/8 �صهرا1800000مدينة الملك عبد العزيز

 Re-evaluation of the geothermal

 collectives around the western coastal

 part of Saudi Arabia، as a new renewable

source for possible energy production

د. عارف ل�صين
د. عثمان النذير

242013/10 �صهرا1540000مدينة الملك عبد العزيز

ق�سم الهند�سة ال�سناعية

تاريخ النتهاءمدة الم�صروعالميزانية المقدرةالجهة الداعمةالباحـثـيــنا�صم الم�صروع
 Optimizing Saudi Hospital Nurse

 Scheduling Using Mathematical

Programming

Dr. Anis Gharbi

 Dr. Mohamed Aly

،Louly

 Dr. Abdelghani

 Bouras، Dr.
Mohamed Haouari

 National Plan for

Science and Technology

1،230،000years 22014/10
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 SMART workplace for Persons with

DISABiLitiEs )SMARTDISABLE«     )12-
 .)ELE3220-02

 Dr. Shady Aly )CO-
.)PI

 Dr. Gassan Kbar

.))PI

NPST1،615700years 22015

 Development of A Direct Digital

  Manufacturing Methodology For

Customized Mandible Implants

 Dr. Emad. Abouel

 Nasr Abdelghany

 Dr. Abdul-Aziz

Mohammed El-
 Tamimi Dr. Ali

Kamrani

 Dr. Mohammed Al
Kindi

 The national Plan for

Science and Technology

)1،846،000(years 2

 Developing an artificial immune system

 to control roadway traffic signals

 and regulate traffic flow in case of

.emergencies

 Darmoul Saber،
،Elkosantini Sabeur

Hassan Hany

National Plan for Sci-

 ence and Technology

))NPST

1،502،000years 2TBD

 Comprehensive Analysis Network

 for Multi-tasking Assessment of

)Performance )CAN-MAP

 Ahmad Ali، Darmoul

 Saber، Samman
Shatha

 National Plan for

 Science and Technology

))NPST

1،540،000years 2TBD

 Development and Evaluation of Virtual

 Manufacturing Assembly Simulation

)System )VMASS

 Ahmad Ali،
 Al-Ahmari

 Abdulrahman، Scott

،Robin Rab

Darmoul Saber

 National Plan for

 Science and Technology

))NPST

1،752،000years 2TBD
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7-7 الكتب الموؤلفة �المترجمة

بلغ عدد الموؤلفات والمترجمات خالل العام الجامعي 1434/1433ه 22 
موؤلفا ومترجما موزعة ح�صب الأق�صام كما هو مو�صح بال�صكال اأدناه. 
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ق�سم الهند�سة المدنية

الموؤلفات
.Exploratory study for low cost construction and building systems، Technical report، KCAST

 Development of an advanced risk and vulnerability assessment methodology and framework for buildings in Riyadh

.against blast generated waves، Technical report، King Saud University
 Strengthening Reinforced Concrete Using CFRP and Wire Mesh for Improved Impact Resistance، Technical

.report، KACST
ظافر بن علي القرني، 1434هـ، اأ�صماء الأ�صياء والعلم والتقنية، الطبعة الثانية،  دار الإرتقاء المعرفي الإلكترونية، ال�صعودية.

ظافر بن علي القرني، 1434هـ، تجربتي مع التدخين من القرية اإلى القرية، الطبعة الثالثة، دار الإرتقاء المعرفي الإلكترونية، ال�صعودية.
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ظافر بن علي القرني، 1434هـ، الحزن: بواعثه عند المراأة وعواقبه وعالجه، الطبعة الأولى، دار الح�صارة للن�صر والتوزيع، الريا�ص.
المترجمات

 Dafer Ali Algarni and Elrasheed Mohammed Abdul-Qadir، 1434، Translation of the book entitled: Names: the sign

.of divine inspiration، by Dafer Algarni، Published by http://iktab.com/bookstore/author/author_detail/111

ق�سم الهند�سة الميكانيكية
الموؤلفات

 M. Nouh،  O. Aldraihem and A. Baz،“ Thermoacoustic Piezoelectric Energy Harvesters“، Book Chapter in  “High

.Temperature Materials & Mechanisms“ edited by JPL-NASA & published by CRC، 2013

 Book title: Ceramic Materials، Chapter title: Advanced Sintering of Nano-ceramic Materials. InTech –Publishers،
.)2012. )Khalil Abdelrazrek Khalil

 Es-Saheb، M. H.، and Alammar، E.، the Arabic translation of the book titled، »Effective Learning and Teaching

 in Engineering«، by Caroline Baillie and Ivan Moore، Taylor & Francis Group، 270 Madison Avenue، New York

.))2004(، USA، King Saud University Press، )2012

ق�سم الهند�سة الكيميائية
الموؤلفات

 A. Converti، G.L. Mariottini، A.M. Ben Hamissa، E. Finocchio، S. Al-Arni، R. Botter، A. Lodi، “Cadmium removal

 from aqueous solutions by biosorbents: study of the operating conditions“، in: Characteristics، Sources of

 Exposure، Health and Environmental Effects، Nova Science Publishers، Inc.، Hauppauge، NY، USA )accepted for

.)publication
 A. Ajbar and K. Alhumaizi، 2012، Dynamics of the Chemostat: A  Bifurcation Theory Approach، Taylor and Francis،

.CRC press،London
 Sajjad Haider، Yasin Khan، Waheed A. Almasry، Adnan Haider، Thermoplastic nanocomposites and their

 Edited Adel Zaki El-Sonbati،  ،5-98-308-953-processing techniques، Thermoplastics/Book 2، ISBN 978

.INTECH Publishers ،130-pp.113
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 Sajjad Haider، Yasin Khan، Waheed Al-Masry، Zahoor Ullah، Adnan Haider، Riaz Ullah، Electrospun Nanofibers

 and their Functionalization، in Solvent Extraction، Ion-exchange and adsorption، Edited by: Dr. Mu. Naushad،
.Nova Science Publisher  ،92-pp. 75 ،0-887-62417-1-ISBN 978

 Riaz Ullah، Sajjad Haider، Nausheen Bukhari، Zahoor Ullah، Yousef Al-Zaghauer، Ion Exchange Materials and Its
 Pharmaceutical Applications، in Solvent Extraction، Ion-exchange and adsorption، Edited by: Dr. Mu. Naushad،

.Nova Science ،14-pp. 1 ،0-887-62417-1-ISBN 978

قسم الهندسة الكهربائية

المؤلفات

 Hadeed Ahmed Sher, Khaled E. Addoweesh and Yasin Khan )2013(. Harmonics Generation, Propagation and
-51-953-Purging Techniques in Non-Linear Loads, An Update on Power Quality, Dr. Dylan Lu )Ed.(, ISBN: 978
Available from: http://www.intechopen.com/books/an-update-on-power-  .53422/InTech, DOI: 10.5772  ,8-1079

.quality/harmonics-generation-propagation-and-purging-techniques-in-non-linear-loads
 S. Majzouband H. Diab, Reconfigurable Systems for Cryptography and Multimedia Applications, book chapter,
 InTech, August ,2-0713-51-953-in the book “Data Acquisition Applications,” edited by Z.Karakehayov, ISBN 978

.8, 2012
باسل بن عبدالله السدحان، يوميات باحث في مهد اإلنترنت، دار مدارك للنشر، اإلمارات العربية المتحدة، يناير2103

ق�سم الهند�سة ال�سناعية
المترجمات

 Emad Abouel Nasr، Abdulrahman Al-Ahmari، Ali Kamrani، Osama Abdulhameed، »A semi-integration system

 of CAD and Inspection planning of Standard Manufactured Features«، New Product Design: New Strategies for

.)Reengineering، Taylor and Francis )in-press

 Maryam azimi، Emad Abouel Nasr، and Ali Kamrani، “Tumor Geometrical Deformation Modeling“، New Product

.)Design: New Strategies for Reengineering، Taylor and Francis )in-press
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 Abdulaziz M. El-Tamimi، Emad S. Abouel Nasr، Mustufa H. Abid، “Selection of Parameters for CAD-VR Data

.)Translation“، New Product Design: New Strategies for Reengineering، Taylor and Francis )in-press
 Emad S. Abouel Nasr، Abdulrahman Al-Ahmari، Khaja Moiduddin، »CAD Issues for Additive Manufacturing«،

.)13-volume book series Comprehensive Materials Processing، Elsevier Publishing Company )in-press

7-8 ر�سائل الماج�ستير
ق�سم الهند�سة المدنية

عنوان ر�صالة الماج�صتيرم
Title of Master Thesis

ا�صم الطالب
Student Name

ا�صم الم�صرف
Supervisor name

اعتمدت / نوق�صت
Endorsed/Presented

1 Structural Reliability

 of Shear Wall-Frame

 Buildings Subjected to
Earthquake Loading

Mohammad DaheshDr. Ahmet Tuken

)primary(
 Dr. Nadeem Ahsen

Siddiqui

)co-supervisor(

Endorsed

2 Reliability Assessment 
 of Steel Plates Shielded

 by Concrete against the

Impact of Projectiles

Baha M. Khateeb Dr. Nadeem A.
Siddiqui

Dr. Tarek Almusallam

Endorsed

3 Seismic Performance of

RC Buildings with Beam-
 Column Joints Upgraded

Using FRP Laminates

 Abobaker Salim
Yahya

 Dr. Mohammad

 Alhaddad & Dr.
Nadeem A. Siddiqui

Endorsed

4 Effect of recycled plastic

 fibers on plastic shrinkage

of concrete

بدر بن �صليمان 
الطليان

اأ.د. محمد جمال ال�صناق 
)م�صرف رئي�صي(

Endorsed

5 Behavior of high strength

 steel fiber reinforced

concrete ground slabs

اأ.د. محمد جمال خالد بن محمد الدو�صري
ال�صناق)م�صرف م�صاعد(

Endorsed
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ق�سم الهند�سة المدنية
6 Behavior of High Strength

 Steel Fiber Reinforced

concrete Ground Slabs

 Khaled M. A.
Aldossari

Walied A. ElsaighEndorsed

7 Effect of a Subsidiary Pillar

 on Local Scour at a Bridge
Pier

Sami Fayez AlshehriHesham Rabie Fouli1434/7/Presented on 2

ق�سم الهند�سة الكهربائية
عنوان ر�صالة الماج�صتيرم

Title of Master Thesis

ا�صم الطالب
Student Name

ا�صم الم�صرف
Supervisor name

اعتمدت / نوق�صت
Endorsed/Presented

1 Constan False Alarm Rate

 Anomaly-Based Approach

 for Network Intrusion
Detection

Rayyan Alshaalan Dr. S. A. Alshebeili

 )Advisor( and Dr. Basil

)AsSadhan )Co-advisor

2 Network Traffic Analysis

 for Botnet Detection، M.Sc

 Thesis، Department of

Electrical Engineering

 Abdulmuneem
Bashaiwth

 Dr. S. A. Alshebeili

 )Advisor( and Dr. Basil

)AsSadhan )Co-advisor

ق�سم هند�سة البترول
عنوان ر�صالة الماج�صتيرم

Title of Master Thesis

ا�صم الطالب
Student Name

ا�صم الم�صرف
Supervisor name

اعتمدت /نوق�صت
Endorsed/Presented
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ق�سم هند�سة البترول
1

2

 Temperature- Pressure and’
 adsorption Effect on Ionic

 Liquids )ILs( Properties،
Saudi Crude Oil Recovery

 Oil Recovery Efficiency

 of Low Salinity Flooding:
 Experimental Investigation

 Mabkhout Salama،
Saleh

 Saud Nasser Al
Hussinan

د.محمد زقوطة

3 Investigating the effect of

 input data uncertainty in

 material balance calculation

for hydrocarbon reservoirs

اأعتمدتد. حازم ال�صمورمحمد �صالم باجري

4 Effect of Ionic Liquids on

 the Efficiency of Crude Oil

 Recovery

د.محمد زقوطةمبخوت �صالمة بن دحباج
د.م�صطفى قناوي

اأعتمدت

5 Oil Recovery Efficiency

 of Low Salinity

 F lood ing :Exper imen ta l

 Investigation

د.محمد زقوطة�صعود الح�صينان
د.م�صطفى قناوي

اأعتمدت

6 Investigating the

 Effect of Input Data

 Uncertainties in Material

 Balance Calculations for

Hydrocarbon Reservoirs

د.حازم ال�صمورمحمد باجري
د.م�صطفى قناوي

اأعتمدت
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ق�سم هند�سة البترول
7 Decreasing Risk and

 Uncertainties in Describing

 Arabian Gulf Oil and

 Gas Reservoirs Using

 Petrophysical، Well Logging

 and Well Testing Analysis
Techniques

Iftikhar Razaد. زاهر زعفران

8 Experimental Investigation

 of the Influence of Drilling

 Fluid Filter

 Cake on Filtration Loss and

Formation Damage

 Shafeeg Omer
Blkoor

د. خالد ال�صريف

ق�سم هند�سة الميكانيكية
عنوان ر�صالة الماج�صتيرم

Title of Master Thesis

ا�صم الطالب
Student Name

ا�صم الم�صرف
Supervisor name

اعتمدت / نوق�صت
Endorsed/Presented

مكون 1 نانوي  مائع  اإ�صتخدام  تاأثير 
كمائع  الألومنيوم  واأك�صيد  الماء  من 
تبريد فى المبادل الحراري للمركبات
The effect of using al2o3-
 water nanofluid as a coolant

in vehicles radiator

د. محمد ال�صيد علىزياد عبد اهلل ال�صفيانى
د. عبد الرحمن الليثى

نوق�صت
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بطاقتي 2 يعمل  هجين  نظام  تقييم 

تخزين  مع  وال�صم�ص  الرياح 
الطاقة  منظوري  من  الهيدروجين 

المتاحة والناحية القت�صادية
 Exergetic and

 E x o r g o e c o n o m i c

 Assessment of a Hybrid

 Wind-PV System with

Hydrogen Storage

د. عارف هيبا�صليمحمد عابد اكبر خان
د. خالد العمار

نوق�صت

الطاقة 3 تحليل  و  معملية  درا�صة 
بالن�صغاط  اإ�صعال  لمحرك  المتاحة 

با�صتخدام �صحنة
 Experimental Study and

 Exergetic Analysis of

 Homogeneous Charge

 Compression Ignition

)HCCI( Engine

د. عارف هيبا�صلياأحمد عبد اهلل المالكى
د. محمد ح�صن رم�صان
د. نايف محمد العبادي

نوق�صت

ق�صور 4 من  مركبة  مواد  اداء  تقييم 
كربونية نانوية مدعمة للبولى ايثيلين 

عالى الكثافة
 Performance Evaluation of

 Exfoliated Graphite Nano

Platelet-Reinforced

نوق�صتد. عبدالحكيم الماجدهارى جنيدى
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نابذة 5 م�صخة  لأداء  معملية  درا�صة 

للعوالق ال�صلبة
 An experimental study on the

 performance of a centrifugal

slurry pump

د. ب�صارات �صليمحوا�ص يحيى باجوى
د. زياد ال�صحيبانى

اأعتمدت

هجينة 6 وتحلية  قدرة  محطة  درا�صة 
والطاقة  الطاقة  تحليل  با�صتخدام 

المتاحة
 Study of hybrid power and

 desalination plant by energy

exergy analysis

اهلل  عبد  العزيز  عبد 
الزهرانى

د. جمال العرفى
د. زياد ال�صحيبانى

اأعتمدت

با�صتخدام 7 الحبيبات  ت�صغير  تاأثير 
على  القناة  مت�صاوي  الزاوي  الكب�ص 
ل�صبيكتي  الميكانيكية  الخ�صائ�ص 

الألمنيوم والنحا�ص
 Effect of refinement of grain

 size using Equal-channel

 angular )ECA( pressing on

 the mechanical properties of

two Al - Cu alloy

د. محمود �صليمانمحمد جا�صم ال�صوينع
د. اإيهاب الدنف

اأعتمدت

الحراري 8 الديناميكي  التحليل 
الطاقة  بوا�صطة  المياه  تحلية  لنظام 
المملكة  في  الجوفية  الحرارية 

العربية ال�صعودية
 Thermodynamic Analysis

 of a Desalination system

 Driven by Geothermal

Energy in Saudi Arabia

د. جمال عرفىماجد الحربى
د. زياد ال�صحيبانى

اأعتمدت
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لنموذج 9 بالهتزاز  الذكي  التحكم 

المحددة  للعنا�صر  المرتبة  مخف�ص 
لنظام دوارمع محامل انزلقية

د. محمد مدنىعبد الر�صيد باتروم
د. مهند العطا

اأعتمدت

با�صتخدام 10 الف�صل  معايير  نمذجة 
المحاور  ذات  الإجهادات  نظرية 

الثالث الأ�صا�صية

اأعتمدتد. ع�صام البهكلىح�صان نياز

ق�سم الهند�سة الكيميائية
عنوان ر�صالة الماج�صتيرم

Title of Master Thesis

ا�صم الطالب
Student Name

ا�صم الم�صرف
Supervisor name

اعتمدت / نوق�صت
Endorsed/Presented

1 Development of a computer

 program to investigate the

 optimal performance of

 catalytic tubes in steam
reformers

Abdullah AlkhattibDr Mourad BoumazaEndorsed

2 Investigation of Mechanical

Properties of Epxy/
 Polyamide coating filled

 with different Oxide Nano
particles

Rawaiz KhanDr Mourad BoumazaEndorsed

منع التكتل لم�صاحيق النانو 3
 با�صتخدام تقنيات التمييع الم�صاعد

 De-agglomeration of 
nano-powders using as-

 sisted 

fluidization techniques

 Ebrahim Hamada

AL-Ghurabi

M. AsifEndorsed
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4 Preparation and

 characterization of

 polysulfone/poly )ortho-
 toluidine( nanocomposite

 membranes for water
application

د. من�صورفهد ال�صابونه
الحو�صان

اعتمدت

5 Forecast of long term

 desalination needs for

Riyadh city

Yasir KhalidDr. Abdelhamid Ajbar1433/7/2

7-9 ر�سائل الدكتوراة
ق�سم الهند�سة المدنية

عنوان ر�صالة الدكتوراهم
Title of PhD Thesis

ا�صم الطالب
Student Name

ا�صم الم�صرف
Supervisor Name

اعتمدت / نوق�صت
Endorsed/Presented

1 Rehabilitation of reinforced

 concrete flats plates against

 punching shear using

composite materials

Zafar Iqbal BaigProf. S. Alsayed

Prof. A. Charif

Presented

2 Development and behavior

 of concrete composites with

 improved durability and

 ductility using ultrafine fillers

and fibers

Wasim AbbassDr. M.I. Khan

Dr. A. Charif

Dr. S.M. Mourad

Endorsed

3 Development of Ductility

 Damage Indices Based

 on Different Levels of

 Seismic Performance of RC
Buildings

Khalid M. Wazira MS Alhaddad، YA

Al-Salloum

Endorsed
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4 Improving the Performance

 of Reinforced Concrete

 Slabs against Impact
Loading

Aref A Abadel TH Almusallam، H
Abbas

YA Al-Salloum

Endorsed

�صبط مواد الهيدروك�صيدات 5
مزدوجـة الطبقات لإزالة غاز كبريتيد 

الهيدروجين
 Tuning Layered Double

 Hydroxides Materials for

 Hydrogen Sulfide Gas
Removal

محمد عبدالحليم محمد 
عثمان

نوق�صتد. وليد بن محمد زاهــد

ق�سم الهند�سة الكهربائية
عنوان ر�صالة الدكتوراهم

Title of Master Thesis

ا�صم الطالب
Student Name

ا�صم الم�صرف
Supervisor name

اعتمدت / نوق�صت
Endorsed/Presented

1 Compressed Sensing

 Based Processing for

 Multiband/Multi-frequency

Passive Radars

M. Hadi Dr. S. A. Alshebeili

))Advisor

2 Automatic Modulation

 Recognition over HF
Channel

Hazza Al-Harbi Dr. S. A. Alshebeili

 )Advisor( and Dr.
 Fahad Al-Turkey

))Co-advisor

Presented
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3 Multi-format Optical

 Transmission System for

 Next Generation Terabit
Networks

 Amr Mohamed
Ragheb

 Dr.Habib Fathallah

 )advisor( and Dr. S.
A. Alshebeili )Co-

.)advisor

ق�سم الهند�سة الكيميائية

عنوان ر�صالة الدكتوراهم
Title of PhD Thesis

ا�صم الطالب
Student Name

ا�صم الم�صرف
Supervisor Name

اعتمدت /نوق�صت
Endorsed/Presented

1 Process Investigations on

 Production of Fructose and

 SCP from Dates Syrup by

Selective Fermentation

Meilana Dharma Putra Ahmed Abasaeed
Elhag

1434/2/16

ق�سم الهند�سة ال�سناعية

عنوان ر�صالة الدكتوراهم
Title of PhD Thesis

ا�صم الطالب
Student Name

ا�صم الم�صرف
Supervisor Name

اعتمدت /نوق�صت
Endorsed/Presented

1 Formation of Dynamic

 Cellular Manufacturing

 Systems with Multiple

 Resources and Stochastic
Demand

Hisham Al-Khalifah Dr.AbdulRahmane

،Al-Ahmari

Dr. Anis Gharbi

January 2013
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2 Task and Environment Effect

 on Lifting Capabilities While

Wearing Safety Shoes

ريا�ص بن عبدالمح�صن بن 
عبداهلل ال ال�صيخ

ا.د. محمد زكى رم�صان 
عثمان 

د. خالد �صعد �صالح ال�صالح 

Endorsed

3 An Integrated System for

 Automatic Computer Aided

Fixture Design

Awais Ahmad KhanEmad S. Abouel Nasr

4 Developing an Artificial

 Neural Network )ANN(
 Model to Predict Ergonomic

 Dimensions Based on

Anthropometric Database

د. خالد ال�صالحوليد با �صليمان

8( خدمة المجتمع خلل العام الجامعي

تت�صمن خدمة المجتمع الأعمال الإدارية بالكلية والجامعة، والم�صاركة في لجان الكلية والجامعة، ومقالت ال�صحف، واللقاءات 
التلفزيونية والإذاعية، وتحكيم اوراق علمية ومقترحات بحثية، ورئا�صة لجان علمية اوجل�صات لموؤتمرات اوندوات، وال�صراف 

على الكرا�صي والمراكز البحثية، وال�صت�صارات، والأعمال التطوعية خارج الجامعة. 
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خدمة المجتمعا�صم ع�صو هيئة التدري�ص

Dr. Iqbal Khan Managing Director، Center of Excellence for Concrete

Research and Testing
Reviewed two KASCT funded proposals

 Reviewed six research papers for five international reputed

ISI journals
Reviewed two international conference papers

Dr. Nadeem Siddiqui Reviewed the book proposal entitled، Efficient Methods for

.the Reliability Analysis of Dynamic Systems“ for Elsevier
 Participated in Qiyas and submitted questions for “General

.Engineering“ and “Civil Engineering“ disciplines
 Reviewed Concrewall structural system proposed by

.Solider، Saudi Arabia for low cost housing
Served as a Member of Graduation Project Committee

 Served as a Member of Examination Committee for M.Sc.
thesis

 Selected as a Member of Examination committee for a

Ph.D. thesis
 Reviewed for the following International Journals )During

)13-2012

 Journal of Composites for Construction، American Society

.of Civil Engineers )ASCE(، USA

Composites Part A، Elsevier

 KSCE Journal of Civil Engineering، Korean Society of Civil

Engineers )KSCE(، Korea

Arabian Journal for Science and Engineering، Springer
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Dr.  A. Charif:Development of two research software programs

 Analytical integration of stress fields for analysis of

.arbitrary shapes of reinforced concrete sections

 Modeling of concrete stress strain response using

.constrained least square polynomials
 Reviewer: Evaluation of two Research Project Proposals

.for Altaif University
:Reviewer: for the following ISI International Journals

.ACI Structural Journal -
.Journal of ICE Structures and Building Journal -

.King Saud University Journal for Engineering Sciences -
:Two research papers submitted to ISI journals

 Analytical integration of stress fields for reinforced

 concrete analysis : Submitted to ICE Structures and

).Building Journal )22p

 Ductility of reinforced lightweight concrete beams and

 columns : Submitted to Latin American Journal of Solids

).and Structures )24p
 Participated in Qiyas for as a writer and reviewer for Civil

.Engineering discipline
 Member of PhD comprehensive exams for four students

))Aref، Wasseem، Fahd، khaled
 Member of PhD exam committee for Zafar Baig )June

)2013
 Analytical integration of stress models for structural

analysis

.Conference presented in the department، April 2013
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Dr. J. Shannag Reviewer: National Research Project Final Report for King

.)Abdul Aziz City for Science and Technology )KACST
 Reviewer: Evaluation of a Research Proposal for funding،

Almojama’a University
:Reviewer: for the following ISI International Journals

.Construction and Building Materials Journal-
.ACI Materials Journal-

.ACI Structural Journal-
.Journal of Composite Materials-

.Journal of Materials and structures، RILEM-
.Journal of Engineering Structures-

.The Arabian Journal for Science and Engineering-
.King Saud University Journal for Engineering Sciences-

Dr.  S. Mourad

 Contributing to the 3rd Annual Engineering Day of  the

 International Building Systems Factory )IBSF(  and

 delivering the lecture titled “Towards Integrated Solutions

.for Virtual Structures“، March 13th، 2013- Riyadh
 Reviewing the posters of graduate students’ projects

 for the contest arranged by the Deanship of Graduate

.Studies- King Saud University
 Reviewing the scientific papers for the promotion to

.Associate Professor in Tafila Technical University- Jordan
 Reviewing the proposal of the book entitled “Offshore

 Structural Design Calculation Manual“ for the publisher

.ELSEVIER
 Contributing as chairman in the scientific conference

 sessions organized by the Egyptian Engineers Society in
.Riyadh
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Dr. Y. Salloum.ممثل ق�صم الهند�صة المدنية بوحدة الخطط الدرا�صية بالكلية
ممثل مجموعة الن�صاءات بوحدة الخطط الدرا�صية بق�صم الهند�صة المدنية.

ع�صو لجنة الدرا�صات العليا بق�صم الهند�صة المدنية.
 – بالجامعة  الجديدة  الم�صاريع  لبع�ص  البتدائي  ال�صتالم  لجنة  رئي�ص 

1433هـ.
للبحوث  لدن  بن  عو�ص  محمد  المعلم  )كر�صي  في  العلمية  اللجنة  ع�صو 

والدرا�صات في تقوية واإعادة تاأهيل المن�صاآت(.
ع�صو اللجنة العلمية في )كر�صي �صركة اأرامكو لهند�صة الزلزل(.

وحفظ  ل�صالمة  الهند�صي  ال�صت�صاري  )المكتب  الخبرة  بيت  في  ع�صو 
المن�صاآت( تحت مظلة معهد الملك عبداهلل للبحوث والدرا�صات ال�صت�صارية.
ع�صو في بيت الخبرة )المكتب التخ�ص�صي لدرا�صات وا�صت�صارات هند�صة 
والدرا�صات  للبحوث  عبداهلل  الملك  معهد  مظلة  تحت  الزلزل(  ومخاطر 

ال�صت�صارية.
مراجعة عدة اأوراق علمية لمجالت عالمية في التخ�ص�ص.

ملبورن  جامعة  مع  التواأمة  برنامج  م�صروع  في  البحثي  الفريق  ع�صو 
با�صتراليا.

ان�صاء وتطوير بع�ص المعامل والمختبرات في كلية الهند�صة )معمل اأبحاث 
للمن�صاآت �صد  الن�صائي  التحليل  المن�صاآت(، )معمل  ال�صدمات على  تاأثير 
التفجيرات( ، )تطوير اأجهزة اختبار المن�صاآت لجراء اختبارات النهيار 

التدريجي للمن�صاآت(.
Dr. Ismat Hassan.ع�صو وحدة الخطط الدرا�صية لكلية الهند�صة

تحكيم مقترح بحثي لمركز اأبحاث جامعة الإمام محمد بن �صعود
عنوان مقترح البحث:

 GIS Mapping of Geotechnical Characteristics of Soils in
Saudi Arabia

تحكيم ورقة علمية لمجلة جامعة الملك �صعود )العلوم الهند�صية( بعنوان:
 A Solution for Exterior and Relative Orientation in

،Photogrammetry

.A Genetic Evolution Approach
تحكيم كتاب علمي للمجل�ص العلمي لجامعة الملك �صعود بعنوان:

VBA  البرمجة في نظم المعلومات الجغرافية با�صتخدام
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Dr. Ibrahim Sebaie-والأودية ال�صيول  لأبحاث  التميز  لمركز  مقترح  اأعداد  فى  الم�صاركة 
ا�صتجابة لدعوة وزارة التعليم العالي بتقديم عر�ص اإن�صاء وتمويل مركز تميز 

لأبحاث ال�صيول والأودية في اإحدى الجامعات ال�صعودية1-/1433/4.

 - ال�صدود  و�صيانة  ت�صغيل  برنامج  خالل  من  ا�صت�صارية  خدمات  تقديم 
وزارة المياه والكهرباء بالتعاون مع جامعة الملك �صعود.

بعنوان  المجمعة  بجامعة  العلمى  البحث  عمادة  من  مقدم  بحث  تحكيم 
الجوفيىة  المياه  منا�صيب  تغيرات  على  ال�صحب  عمليات  »تاأثيرات 

وال�صغوط ا�صفل المن�صاأت« 1434/02/15 هـ.
الموؤتمر   – العالى  التعليم  وزارة  من  مقدمة  بحثية  ورقة   3 عدد  تحكيم 
العلمى الرابع لطالب وطالبات التعليم العالى بالمملكة العربية ال�صعودية 

- مكة من 19-22 جمادى الخرة 1434هـ وذلك فى المجالت التالية:
تقييم الطرق المختلفة لتقدير ذروة الت�صرف ال�صطحي في نمذجة ال�صيول 

في المناطق الجافة )م�صاركة رقم 189(
رقم  )م�صاركة  المتدرج  المفي�ص  خالل  الطاقة  لت�صتت  العملية  الدرا�صة 

)1318

التاأهيل البيئي لبحيرة الأ�صفر )م�صاركة رقم 3184(.
لجمعية  الرابع  ال�صنوى  الملتقى  فعاليات  فى  عامة  محا�صرة  تقديم 
من  الفترة  فى  بالريا�ص  المنعقد  بالريا�ص،  الم�صريين  المهند�صين 

2012/06/01-5/31
لجمعية  الرابع  ال�صنوى  الملتقى  فعاليات  فى  الجل�صات  احدى  رئا�صة 
من  الفترة  فى  بالريا�ص  المنعقد  بالريا�ص،  الم�صريين  المهند�صين 

2012/06/01-5/31

الخام�ص - جمعية  ال�صنوى  الملتقى  فعاليات  الجل�صات فى  احدى  رئا�صة 
-15 المهند�صين الم�صريين بالريا�ص، المنعقد بالريا�ص فى الفترة من  

2013/5/17 المملكة العربية ال�صعودية.
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Dr. Ayman Aguibتحكيم مقترح م�صروع بحثى لمركز البحوث الهند�صية والعلوم التطبيقية
 Establishment of Geographic Information System«
 Supported with Global Positioning System Data for

»Environmental Studies at Majmaah Region
Dr. H. Bilani»ور�صة عمل »نطوير منظومة البحث العلمي في الجامعة

جامعة الملك �صعود.
الملتقى العلمي الرابع لطالب وطالبات جامعة الملك �صعود.
الملتقى العلمي الأول لطالب’وطالبات جامعة الملك �صعود.

Dr. A. Farah Reviewing paper for the journal of geodetic sciences،
November 2012

Dr. Dhafer AlGarni Modified Perspective Cylindrical               :تحكيم بحث بعنوان
Map Projection

Arabian Journal of Geosciences

00786-Article ref. AJGS-D-12
 A New Map Projections System for the بعنوان:  بحث  تحكيم 

Arabian Peninsula

Arabian Journal of Geosciences

00115-The manuscript reference is AJGS-D-13
 Member if the editorial board of the Journal of Geographic

)Information System )JGIS
اأف�صل  ال�صاد�ص( جائزة  ع�صو تحكيم جائزة جامعة الملك �صعود )الفرع 

موؤلف للكليات العلمّية.
تجربتي ال�صعرية، محا�صرة في رابطة الأدب الإ�صالمي العالمي، الأربعاء 

1434/4/24هـ.
يوم  الريا�ص،  الحكير،  عبدالمح�صن  ندوة  الأ�صماء«،  »علم  محا�صرة: 

الإثنين 1434/5/20هـ.
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Dr. A. Mansoor ،1434 هـ  /3/ 23-22 للنقل الح�صري«  اثناء تنفيذ النفاق  »ال�صالمة 
امانة منطقة الريا�ص0

رئي�ص تحرير مجلة النقل و الموا�صالت ، وزارة النقل0
 Editor - International Journal on Transportation and Urban

.Development
تقييم انتاج علمي للترقية ، جامعة ام القرى ، جامعة العلوم التطبيقية0

تحكيم بحوث للن�صر – معهد الدارة العامة ، جامعة ام القرى0
تحكيم مقترح م�صروع – مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية0

ع�صو مجل�ص ادارة مركز البحوث ، كلية الهند�صة0
Dr. H. Soleiman0اإتمام دورة تقديم الخدمات ال�صت�صارية – معهد الملك عبداللة

رئي�ص لجنة الدرا�صات العليا بالق�صم0
ع�صو لجنة التدريب الميداني0

لقاء تلفزيوني عن الطرق بالمملكة بالقناة الولى0
الم�صاركة في لجنة درا�صة الحوادث المرورية في هيئة الخبراء في مجل�ص 

ال�صورى لمدة اأكثر من عام ون�صف0
مراجع ومحكم لالأفكار والبداع لدى موؤ�ص�صة موهبة0

للعلوم  العزيز  عبد  الملك  لمدينة  تطوعي  فني  ودعم  اإ�صت�صارات  تقديم 
والتقنية- مركز تطوير المواد

منطقة  باأمانة  الطرق  التنفيذ  لق�صم  تطوعي  فني  ودعم  اإ�صت�صارات  تقديم 
الريا�ص0

تقديم دورة تدريبية لمهند�صي جهات حكومية �صعودية وخارجية عن تعديل 
الأ�صفلت بالبوليمر0

عن  وخارجية  �صعودية  حكومية  جهات  لمهند�صي  تدريبية  دورة  تقديم 
ت�صميم الخلطات بطريقة ال�صوبربيف0

ح�صور الدورات المقدمة لأع�صاء هيئة التدري�ص منها:
دعم تعلم الطالب.

دمج التقنية بالتدري�ص.
ت�صميم وبناء المفرر.

التدري�ص الجامعي الفعال.
التدري�ص الم�صغر.
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Dr. Waleed Zahidوكيل كلية الهند�صة للتطوير والجودة، 1434/1/20هـ
الخليجية،،  روتانا  قناة   ،، عام  راأي  ق�صية  تلفزيوني:  برنامج  في  لقاء 

الأثنين 1433/11/1هـ.
تحكيم ورقة لمجلة العلوم الهند�صية – جامعة الملك �صعود )2012/11م(.
والقروية  البلدية  ال�صوؤون  وزارة   – البناء  تقنية  لمجلة  ورقة  تحكيم 

.)2013/1(
تحكيم 15 ورقة للملتقى الهند�صي الخليجي ال�صاد�ص ع�صر – جدة 4-2 
فبراير 2013م الهيئة ال�صعودية للمهند�صين والتحاد الهند�صي الخليجي.

– جدة  ع�صر  ال�صاد�ص  الخليجي  الهند�صي  للملتقى  العلمية  اللجنة  رئي�ص 
الهند�صي  والتحاد  للمهند�صين  ال�صعودية  الهيئة  2013م  فبراير   4-2

الخليجي.
ع�صو لجنة التحكيم لجائزة المراعي )العام الثاني ع�صر( – مدينة الملك 

عبدالعزيز للعلوم والتقنية 1-2013/2م.
ال�صاد�ص  الخليجي  الهند�صي  الملتقى  فعاليات  لعر�ص  �صحفي  موؤتمر 
1434/3/11هـ  الريا�ص  بمدينة  2013م،  فبراير   4-2 جدة   – ع�صر 

)2013/1/24م(.
موؤتمر �صحفي لعر�ص فعاليات الملتقى الهند�صي الخليجي ال�صاد�ص ع�صر 

2-4 فبراير 2013م، بمدينة جدة 2013/2/1م. – جدة 
 ، واآراء  �صحافة  برنامج:  جدة،  من  الثاني  البرنامج  في  اذاعي  لقاء 

1434/3/26ه.
ـع�صو لجنة  ال�صراف )ع�صومراقب( على اآلية انتخابات مجال�ص ال�صعب 
الموافق  2013/2/26م  للمهند�صين  ال�صعودية  بالهيئة  الهند�صية 

1434/4/16ه.
وكالة  من  فريق  �صمن  هيو�صتن(  مين�صوتا،  )نيويورك،  لأمريكا  زيارة 
جامعة الملك �صعود للم�صاريع لزيارة محطات معالجة �صرف �صحي، 23-

2013/3/31م.
ع�صو الفريق المنظم لحتفالية مرور 50 عاما على ان�صاء كلية الهند�صة – 
جامعة الملك �صعود خالل الفترة 3-1434/6/5هـ المت�صمنة يوم المهنة 

ولقاء الخريجين
Dr. W. ElSaigh Reviewed an Asphalt concrete paper for King Abdulaziz

University
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Dr. Magdi Zahw – تحكيم بحث . بحث رقم -1619 مركز البحوث – دورية الإدارة العامة
المرورية  الم�صببة لالزدحامات  التخطيطية  العوامل  بعنوان:   الريا�ص - 
مدينة  على  تحليلية  )درا�صة  ال�صعودية  العربية  المملكة  في  المدن  داخل 

الريا�ص(، 1433هـ.
 Mode Choice Modeling بعنوان    40-T-33 رقم  بحث  تحكيم 

Using Artificial Neural Networks and Fuzzylogic

مركز البحوث – كلية الهند�صة – جامعة �صلمان بن عبد العزيز – الخرج 
1433هـ.

التقليدية  بالطرق  الأ�صا�صات  »ت�صميم  بعنوان  كتاب  تاأليف  تحكيم  
وبم�صاعدة الحا�صب الآلي« مقدم اإلي جامعة الملك �صعود – 1433هـ.

الم�صاركة بالح�صور فى فعاليات الموؤتمر  الخام�ص الدولى للموارد المائية 
والبيئة الجافة ، المنعقد بجامعة الملك �صعود، كلية الهند�صة، جامعة الملك 

�صعود، الريا�ص، 7-9 يناير 2013م.
الم�صاركة بالح�صور في ور�صة عمل الإ�صتراتيجية المقترحة لمركز اأبحاث 
القعدة  ذو   14 والموا�صالت،  النقل  وزارة   ، المملكة  في  والنقل  الطرق 

1432هـ.
الم�صاركة في فعاليات اإحتفالية كلية الهند�صة بمنا�صبة مرور 50 عامًا علي 
جامعة  الهند�صة،  كلية  الخريجين،  ولقاء  المهنة  يوم  وفعاليات  اإن�صائها 

الملك �صعود، الريا�ص، 13-15 اإبريل 2013م.
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ق�سم الهند�سة المدنية

Dr. H. Fouli Project management and consulting services for the

 »Project of Dams‹ Operation and Maintenance Program«
 of the Ministry of Water and Electricity; under the umbrella

 of King Abdullah Institute for Research & Consulting

.Studies at King Saud University
 Chairman of the Academic Mentoring & Directing Unit

 )MDU( providing academic guidance for the undergraduate

 students of the Civil Engineering Department )since April

.)2013; before I was a member of the same unit
 Member of the Academic Accreditation and Quality Unit at

.the Civil Engineering Department
 Member of the National Accreditation Committee at the

.Civil Engineering Department
 Reviewed two scientific papers for two engineering

.journals
 Reviewed a research proposal submitted to the research

 center of the civil engineering department at one of the

.local universities in KSA
Dr. Ibrahim AlHammadمن�صق مجموعة هند�صة واأدارة الت�صييد بق�صم الهند�صة المدنية

ع�صو مجل�ص اأدارة الهيئة ال�صعودية للمهند�صين
ع�صو مجل�ص اأمناء جامعة الأمير �صلطان

اأ�صتاذ زائر بجامعة �صتوتجارت التقنية
تحكيم ورقة علمية  مجلة كلبية الهند�صة بجامعة الملك �صعود
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ق�سم الهند�سة المدنية

:Workshop

 Workshop on the 2nd Annual Forum for University Teaching

.February 2013 12-)Learning Outcomes Assessment 9
 Workshop Properties being Considered for any

Assessment Method February 2013، KSU، KSA

-Workshop ON Student peer-and self
Dr. Anwar MaqboolAssessment February 2013. Reviewer

 Reviewer and project evaluator of the Project )KACST-
.)King Abdullah City and Science Technology

 viewers of  )2013-journal papers reviewed in 2012  37  
ResearchRe Papers

Water Research

Bioresource Technology

Chemical Engineering Journal

Biomass and Energy

Energy and Biomass

Environmental Technology

Waste Management

Water Science Technology

Science Total Of the Environment

American Chemical Society journals

InternationalJ.of Phytoremediation

)Energy and Environmental Science )RSC

EnvironmentalMonitoring Assessment

J. Air Water Soil Pollution

J. Environmental Science and Pollution Research

Waste management and Research

Environmental Pollution
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ق�سم الهند�سة الكيميائية

خدمة المجتمعاأ�صم ع�صو هبئة التدري�ص

Dr.M.E.E. Abashar:Reviewer for the following journals

Chemical Engineering Science

International Journal of Hydrogen Energy

Industrial and Engineering Chemistry Research

Chaos، Sliton and Fractals
Dr.S. Arni Collaboration with Genoa university، Department of Civil، Chemical

 and Environmental Engineering، Pole of Chemical Engineering، Via

Opera Pia 15، I-16145، Genoa، Italy

:The activities of collaboration are related to the following subjects

Biosorbents study

Biodiesel production
:TRAINING COURSES

 Development of teaching portfolio، achieved at Deanship of Skills  -
;Development، King Saud University

 Strategies to motivating and encouraging students for participation  -
 in classroom، achieved at Deanship of Skills Development، King Saud

;University

 Design and construction of the course schedule، achieved at  -
;Deanship of Skills Development، King Saud University

 Development of a course content management by CoureLab،  -
;achieved at Deanship of Skills Development، King Saud University

 Creating tools for Assessing more than facts and concepts، achieved -
;at Deanship of Skills Development، King Saud University

 Improving Course Assessment Through Effective Planning، achieved -
;at Deanship of Skills Development، King Saud University
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ق�سم الهند�سة الكيميائية

Dr.  Mourad Boumaza-Reviewers for King Saud Journal of Engineering 4 papers during 2012

.2013
 Presented a workshop on Cryogenics applications، organized by the

 Society of Chemical Engineers، and Chemical Engineering Student

.Club  KSU- Nov 2012
 Presented a lecture on« Solar cooling« organized by the society of

.Chemical Engineers، KSU، May 2013

 External Examers for PhD Examination Chemical Engineering Dep،
.University of Malaya، Malaysia، June 2013

  Dr. M. Asif: Reviewer to
Industrial Engineering Chemistry research

Advanced powder technology

Particuology

.)Engineering science، King Saud University Journal )JKSUES

Dr. M. Al-Hoshan2013،2012 . وكيل معهد الملك عبد اهلل لتقنية النانو للبحث العلمي وال�صوؤن الفنية
ع�صو مجل�ص برنامج الماج�صتير الطاقة المتجددة.
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ق�سم الهند�سة الكيميائية

Dr. Ajbar A Head of Development Unit، Vice Deanship of Quality and Development،
.College of  Engineering

.Member of the College Strategic Plan  Committee
:Refereed papers for the following  Journals

;Chemical Engineering Journal

Biotechnology progress

;Canadian Journal of Chemical Engineering

،Engineering in Life Sciences

;Journal of King Saud University

.)Journal   of Engineering Research )Kuwait University
 Refereed  Ph.D dissertation for the University of Wollongong Australia

))Department of Mathematics
Dr. Sajjad Haider)Associate Editor; Physical Sciences Research International )PSRJ

http://www.netjournals.org
.Member of the Editorial Board Of Makara of Technology Series

On the reviewing panel of   the following  journals

Journal of Hazardous Material

Biomass and Bio-energy

Journal of the Chemical Society of Pakistan

Arabian Journal of Chemistry

Carbohydrate

Cellulose، etc
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ق�سم الهند�سة الكيميائية

Dr. Ahmed Abasaeed Elhag.Coordinator of the Academic Plans Unit، College of Engineering، KSU

مقرر وحدة الخطط الدرا�صية بكلية الهند�صة.

 Consultant )part-time( to the general supervisor of Academic Project

.))KSU، Mozahmiya Branch

المزاحمية  فرع   – �صعود  المللك  جامعة  لكليات  العام  للم�صرف  متفرغ  غير  م�صت�صار 
)الم�صروع الأكاديمي(.

:Reviewed for 3
Bioresource Technology

Journal of Industrial and Engineering Chemistry

Chemical Engineering and Processing: Process Intensification

Dr. Mohamed K. Hadj-Kali.ع�صو مركز بحوث كلية الهند�صة
»Chemical Engineering Communications          « تحكيم بحثين للمجلة الهند�صية

تحكيم خم�صة اأبحاث للموؤتمر العالمي:
 .Symposium on Humanities، science and Engineering Research 2013«

«
».King Saud University Journal  « تحكيم بحثين للمجلة الهند�صية

بجامعة  العليا  الدرا�صات  وطالبات  لطالب  ال�صنوي  العلمي  للملتقى  اأبحاث  �صبعة  تحكيم 
الملك �صعود

149



ق�سم الهند�سة الميكانيكية

خدمة المجتمعاأ�صم ع�صو هبئة التدري�ص
تحكيم ورقة علمية مجلة كلية الهندسة – جامعة الملك سعودد. محمد ال�صيد علي

تحكيم بحوث للترقية جامعة الملك خالد

تحكيم أورق علمية مجلة كلية الهندسة – جامعة الملك سعودد. ع�صام البهكلي

إلقاء محاضرة علمية . معرض القوات المسلحة لقطع الغيار

إلقاء محاضرة علمية . مدارس منارات الرياض

ع�صو لجنة الخطة ال�صتراتيجية للجامعةاأ.د. محمد المدنى
ع�صو لجنة الخطة ال�صتراتيجية للبحث العلمى للجامعة

ع�صو لجنة الخطة ال�صتراتيجية للدرا�صات العليا للجامعة
NCAAA    ع�صو لجنة العتماد الكاديمى

ABET   ع�صو لجنة العتماد الكاديمى للكلية

ق�سم الهند�سة ال�سناعية

خدمة المجتمعاأ�صم ع�صو هبئة التدري�ص

الخبير الفني في لجنة المتابعة التابعة لوكالة الجودة بالجامعةد.با�صل �صديد
اأمين مجا�ص ق�صم الهند�صة ال�صناعية

الم�صوؤول عن اإعداد برنامج ماج�صتير هند�صة الجودة بق�صم الهند�صة ال�صناعية
مقرر لجنة التوظيف بق�صم الهند�صة ال�صناعية

                                                              MyOBE    المدير الفني لتنفيذ برنامج متابعة الأداء الأكاديمي با�صتخدام الحا�صب
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ق�سم الهند�سة ال�سناعية

Dr. Anis Gharbi Design of an Optimized Course Scheduling Tool at KSU College of

Engineering )on-going(، College of Engineering، King Saud University
 Design of an Accurate Forecasting Tool of the Registration Process

 at KSU College of Engineering، College of Engineering، King Saud

University، 2012
 Optimized Exam Scheduling Tool for the College of Engineering at KSU،

College of Engineering، King Saud University، 2012
 Design of a Computerized Registration Support System for the College

 of Engineering at KSU، College of Engineering، King Saud University،
2012

Session Chairman in International Conferences

 International Conference on Mathematical and Statistical Modeling،
ISAET، Kuala Lumpur، Malaysia، 2012

 International Conference of Operations Research، WASET، Phuket،
Thailand، 2012

Member of the Editorial Board of ISRN Operations Research

Chairman of the College of Engineering Examination Committee

Referreing

International refereed journals

Journal of the Operational Research Society

European Journal of Operational Research

IMA Journal of Management Mathematics

Annals of Operations Research

Journal of King Saud University: Engineering Sciences

ISRN Operations Research

Conference proceedings

 Fifth International Conference on Modeling، Simulation and Applied

.2013 ،30-Optimization )ICMSAO’13(، Hammamet، Tunisia، April 28
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ق�سم الهند�سة ال�سناعية

Dr. AteeqEditor for Special Issue on: APRIL 2013

International Journal of Industrial and Systems Engineering

 Vol. 14 No. 1 Special Issue on Multi-Criteria Decision Analysis in 2013

.Manufacturing Systems
:Guest Editors

،Professor Ateekh-Ur-Rehman

Professor Abdulrahman Al-Ahamri

And Professor A. Subash Babu

http://www.inderscience.com/info/inarticletoc

php?jcode=ijise&year=2013&vol=14&issue=1#issue.
ع�صو لجنة التوظيف بق�صم الهند�صه ال�صناعيه.

ع�صو لجنة المعامل و الأجهزه بق�صم الهند�صه ال�صناعيه.
Dr. Mohamed Labidi:Refereeing 3 papers

 5th International Conference Modeling، Simulation، and Applied

.Optimization
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ق�سم الهند�سة ال�سناعية

Dr. Tamer Khalaf رئي�ص جل�صة فى الملتقى الخام�ص جمعية المهند�صين الم�صريين بالريا�ص »الإ�صتراتيجيات
الهند�صية لدعم التنمية« 16-17 مايو 2013.

ح�صور مجموعة محا�صرات عن الطاقة الم�صتدامة – مركز تقنيات الطاقة الم�صتدامة، كلية 
الهند�صة، جامعة الملك �صعود – 9، 16، 23، 30 اأبريل، 7 مايو 2013.

–  تقنيات  ذوى الحتياجات الخا�صة 25-23  ح�صور الندوة الوطنية الرابعة للمعلوماتية  
اأبريل 2013.

ح�صور ور�صة عمل: تطوير منظومة البحث العلمى بجامعة الملك �صعود – 5 فبراير 2013.

الملك فهد  – جامعة  الهند�صى  التعليم  لتققيم مخرجات  »اإطار عمل  تقديم ور�صة عمل فى 
للبترول والمعادن« 12 فبراير 2013.

-Women’s Higher Education Symposium: Growth to Competition، 13

.January، 2013 15
الوطنى  المركز   – الهند�صى  التعليم  مخرجات  لتققيم  عمل  »اإطار  فى  عمل  ور�صة  تقديم 

للقيا�ص والتقويم فى التعليم العالى« 25-26 �صبتمبر 2012.
تحكيم بحث )1( للموؤتمر العلمي الرابع لطالب وطالبات التعليم العالي بالمملكة.د. عبد الغني بورا�ص

ع�صو في مناق�صات الموؤتمر العلمي الرابع لطالب وطالبات التعليم العالي بالمملكة.
ع�صو في الفريق ال�صت�صاري لدرا�صة الو�صع الراهن لم�صتودعات قوى الأمن بالمملكة.

تحكيم ورقتين علميتين بمجلة جامعة الملك �صعود العلوم الهند�صيه.د. �صادي علي

ع�صو لجنة الإح�صاء و تقنية المعلومات.
ح�صور الندوة الوطنية الرابعة للمعلوماتية – تقنيات ذوى الحتياجات الخا�صة 25-23 

اأبريل 2013.
 – للتقنيه  الريا�ص  – وادي  التطوير  و  البحوث  بق�صم  الدولي  للتعاون  اإ�صت�صاري  ع�صو 

جامعة الملك �صعود بالريا�ص.
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ق�سم الهند�سة ال�سناعية

Review about 15 papers for International Journal of advanced د. عماد �صمير اأبو الن�صر

Manufacturing Technology
 Charmin of Section at International Conference on Industrial Engineering

and Systems Management )ICIESM 2013(، Barcelona، February 2013
Member of the purchasing committee in the IE Department.د. اأ�صرف عفيفي

.Member of the Students Advisory committee in the IE Department
الم�صرف على برنامج الملكية الفكرية وترخي�ص التقنية بالجامعة.د. خالد ال�صالح

تمثيل الجامعة في اللجنة الم�صكلة في هيئة الخبراء لدرا�صة و�صع مجالت الملكية الفكرية 
في المملكة تحت مظلة واحدة.

تمثيل الجامعة في اجتماعات اللجنة التاأ�صي�صية لجمعية المخترعين ال�صعوديين.
فعاليات  �صمن  والمعقودة  الفكرية«  الملكية  اأ�صول  واإدارة  »تقييم  بعنوان  جل�صة  رئي�ص 

المنتدى ال�صعودي للملكية الفكرية 2013، الريا�ص، المملكة العربية ال�صعودية.
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ق�سم الهند�سة الكهربائية

خدمة المجتمعاأ�صم ع�صو هبئة التدري�ص
present Director of KACST Technology Innovation Center in-2012 اأع�صاء هيئة التدري�ص بالق�صم

.)Radio Frequency and Photonics for e-Society )RFTONICS
2012Member of PhD Committee، College of Computerand-2011 اأع�صاء هيئة التدري�ص بالق�صم

Information Sciences
presentMember of Faculty of Eng. Excellence in Teaching-2010 اأع�صاء هيئة التدري�ص بالق�صم

.Committee

9( اأن�سطة �فعـالـيات الكلية

ن�صتعر�ص فى هذا الجزء اأهم الآن�صطة والإنجازات التى تمت خالل العام الجامعى 1434/1433ه:

9–1 �كالة الكلية

• تجهيز مطعم للطالب في الكلية لتقديم وجبات ذات جودة عالية باأ�صعار مقبولة. هذا الم�صروع تم بالتعاون مع المجل�ص 	
الطالبي في الكلية. و�صينتهي العمل بهذا الم�صروع نهاية �صهر ذو القعدة  للعام 1434هـ.

• 	.BAESystems الإ�صراف على عملية التر�صيح واإجراء المقابالت ال�صخ�صية لمنح �صركة
• اإ�صافة مجموعة جديدة من الأجهزة الحا�صوبية لخدمة طالب البكالوريو�ص وطالب الدرا�صات العليا.	
• الف�صل 	 الم�صروع منت�صف  الكلية ويتوقع النتهاء من هذا  تفاعلي لخدمة من�صوبي  الآلي ب�صكل  الحا�صب  تطوير موقع 

الأول للعام 1434-1435هـ.
• ال�صراف على برامج الرعاية الطالبية للطالب المتميزين:	

برنامج �سابك
ا�صتمرت الكلية في تعاونها مع �صركة �صابك من خالل برنامج الإبتعاث الداخلي الذي تختار فيه ال�صركة الطالب خالل درا�صتهم 
ال�صنة التح�صيرية او خالل درا�صتهم في كلية الهند�صة وهذا البرنامج ينتهي بالتوظيف لدى ال�صركة. ي�صم البرنامج حاليا 60  
طالبا تقريبا من اق�صام الهند�صة الكيميائية والكهربائية والميكانيكية وال�صناعية يح�صلون على مكافات ا�صافية من ال�صركة وتتم 

متابعتهم من خالل �صابك والكلية ب�صكل ف�صلي.
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�سركة  Systems BAE ال�سعودية
  Systems  BAE و�صركة  الجامعة  بين  اتفاقية  توقيع  هـ   1434/1433 الدرا�صي  العام  من  الثاني  الف�صل  خالل  الحمد  وهلل  تم 
الأول من خالل  بالق�صم  العمل  الكهربائية والميكانيكية وال�صناعية وبداأ  الهند�صة  12 طالب متميز من اق�صام  ال�صعودية لرعاية 
ي�صترط  ول  ال�صهرية،  الإ�صافية  المكافاة  الى  ا�صافة  درا�صتهم  خالل  للطالب  تدريبية  برامج  ال�صركة  وتقدم  طالب.   19 رعاية 
البرنامج التوظف لدى ال�صركة بعد تخرج الطالب. كما قامت ال�صركة برعاية حفل تكريم م�صاريع التخرج المتميزة للعام الدرا�صي 

1434/1433هـ

القـوات ال�سعودية الجـويــة
تبتعث القوات الجوية ال�صعودية اكثر من 100 طالبا الى كلية الهند�صة �صمن برنامج البتعاث الداخلي الخا�ص بها، ويتم متابعة 

الطالب وتوجيههم من قبل لجان م�صتركة بين الكلية والقوات الجوية.

9-2 �كالة الكلية للدرا�سات العليا �البحث العلمى

اأ�ًل : �حدة الدرا�سات العليا
• تم ح�صر البريد اللكتروني لجميع طالب الدرا�صات العليا وتم مرا�صلة ومخاطبة الطالب فى العديد من المور الهامة 	

بالن�صبة لهم.
• تم اعالم الطلبة والق�صام بالجراءات الجديدة المطلوبة مع بداية الف�صل الدرا�صي الثاني لتقديم مقترح بحثي وت�صكيل 	

لجنة مناق�صة الكترونيا والتوا�صل مع عمادة الدرا�صات العليا لحل الم�صاكل التى ظهرت مع بداية التطبيق.
• تم طرح برنامج منح رجال العمال لدعم طالب الدرا�صات العليا بكلية الهند�صة.	
• تم اعداد كتيبات عن برامج الدرا�صات العليا باق�صام الكلية - كتابان لكل ق�صم )باللغة العرية واللغة النجليزية(	
• نظم مجل�ص طالب الدرا�صات العليا لقاءًا اجتماعيًا واخر ريا�صيا وزعت فية جوائز على الطالب.	
• تم الرفع لعمادة الدرا�صات العليا ببيانات قبول الطالب الجدد المقبولين للعام الجامعي المقبل  1434 – 1435هـ.	
• قامت وكالة الكلية للدرا�صات العليا بمبادرة الت�صال بالطلبة ال�صعوديين المتميزين )الحا�صلين على معدل عام 3.5 فاكثر( 	

المتخريجين فى الكلية خالل الثالثة �صنوات الخيرة واعالمهم ببرامج الدرا�صات العليا بالكلية وحثهم على اللتحاق بهذه 
البرامج. وقد كان لهذه المبادرة من اثر بالغ فى زيادة ن�صبة الطلبة ال�صعوديين الدار�صين بالكلية.

• تم ح�صر جميع عناوين ر�صائل الماج�صتير والدكتوراه منذ بداية برامج الدرا�صات العليا باأق�صام الكلية وحتى عام 1432 	
هـ . و�صعت هذه العناوين على قر�ص مدمج تم توزيعه على الم�صاركين والح�صور فى احتفالية الكلية بمرور خم�صون عاما 
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على ان�صائها.
• عقدت اللجنة الدائمة للدرا�صات العليا خم�صة اجتماعات لمناق�صة العديد من المو�صوعات المتعلقة بالدرا�صات العليا.	
• متابعة اإنها اإجراء الطالب من مقترحات بحثية وت�صكيل لجان وانهاء متطلبات الر�صائل وح�صور موؤتمرات.	

ثانيًا : �حدة البحث العلمي
• اإعداد خريطة موقع الوكالة.	
• ت�صكيل لجنة تن�صيق البحث العلمي وعقد اجتماعين لهذه اللجنة: الأول مع بداية العام الدرا�صي )1433/10/29( والثاني 	

في نهايته )1434/7/11(.
• اإعداد التقرير ال�صنوي عن ن�صاط المراكز البحثية خالل العام )2012م(.	
• الإعالن عن جائزة البحوث الإبداعية الهادفة اإلى تطوير محتوى واأ�صاليب وبرامج التعليم الهند�صي.	
• اإلقاء محا�صرة حول كيفية الن�صر في مجالت ISI من قبل خبير بهذا المو�صوع )د. وائل حزين( 23/4/1434هـ.	
• تحفيز طالب الدرا�صات العليا من الكلية للقيام ببحوث بالتعاون مع ال�صناعة من خالل تخ�صي�ص مكافاأة لكل من الطالب 	

والم�صرف على البحث.
• تن�صيق ومتابعة م�صاركة كلية الهند�صة في الملتقى العلمي الرابع لطالب جامعة الملك �صعود 1434/4/4	
• تن�صيق ومتابعة م�صاركة كلية الهند�صة في الملتقى العلمي الأول لطالب الدرا�صات العليا بجامعة الملك �صعود 1434/6/4	
• الم�صاركة في تنظيم فعاليات الحتفال بخم�صينية كلية الهند�صة	
• اأع�صاء هيئة التدري�ص، من خالل توزيع قر�ص مدمج يحوي هذه المعلومات، على كافة 	 التعريف بالإنتاج العلمي لكافة 

الم�صاركين والح�صور في الحتفال بخم�صينية كلية الهند�صة .
• اإقامة معر�ص م�صاحب للبحوث المتميزة لطالب 	 1434/7/3هـ مع  تنظيم فعالية يوم التميز البحثي في الكلية بتاريخ 

الدرا�صات العليا.
• تن�صيق ومتابعة م�صاركة كلية الهند�صة في جائزة البحث العلمي بجامعة الملك �صعود.	
• ا�صتقطاب الدعم الخارجي للبحث العلمي من خالل جائزة “المهند�ص طارق الق�صبي“ للتميز في الهند�صة المدنية.	

ثالثًا : �حدة المعيدين
اأن�صاأت وحدة المعيدين مع بداية العام الدرا�صي الحالي 1433-1434هـ بتاريخ 1433/10/14هـ وذلك بهدف و�صع قاعدة بيانات 
لإكمال  المرموقة  العالمية  الجامعات  للح�صول على قبول من  ، ومحاولة دعمهم  بالكلية  المعيدين والمحا�صرين  محدثة لجميع 
درا�صتهم العليا وتطبيق اأنظمة موحدة عليهم في عملية قبول ابتعاثهم وجهة ابتعاثهم. وخالل فترة العام الدرا�صي تم اإنجاز ما 
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يلي:
• اإن�صاء قاعدة بيانات لجميع المعيدين والمحا�صرين بالكلية ، و�صوف يتم تحديثها دورًيا ل�صمان ا�صتمرار فعالية البيانات.	
• مهام 	 لتحديد  1433/12/24هـ وذلك  بتاريخ  الكلية  داخل  الأق�صام  المعيدين في  لجان  بمقرري  الوحدة  رئي�ص  اجتماع 

الوحدة وكيفية ارتباطها مع لجان المعيدين في الأق�صام بحيث لي�صبح هناك تكرار في العمل.
• و�صع اآلية للتوا�صل مع لجان الأق�صام وتحديد �صروط موحدة لقبول البتعاث ، حيث تم اعتماد ذلك في الجل�صة الثامنة 	

من مجل�ص الكلية بتاريخ 1434/2/23هـ.
• عمل محا�صرة اإر�صادية لكيفية الح�صول على قبول في الجامعات العالمية المرموقة األقاها الدكتور با�صل ال�صدحان من 	

ق�صم الهند�صة الكهربائية بتاريخ 1434/1/28هـ.
• التوا�صل الم�صتمر مع وحدة م�صاندة المعيدين والمحا�صرين والمبتعثين بالجامعة والتعرف على ما يمكن عمله لم�صاندة 	

للمعيدين  التح�صيري  للبرنامج  الف�صلية  المواعيد  على  الح�صول  ذلك  �صمن  ومن   ، بالكلية  والمحا�صرين  المعيدين 
والمحا�صرين وحث الأق�صام لالإيعاز للمعيدين والمحا�صرين فيها للت�صجيل في هذا البرنامج.

• تزويد وكالة الجامعة للدرا�صات العليا بقائمة المعيدين والمحا�صرين المحدثة وبيان عدد المبتعثين منهم.	
• اعتماد اأكثر من 15 طلب ابتعاث من المعيدين والمحا�صرين بالكلية.	
• تزويد الق�صام بقائمة اف�صل 50 جامعة ح�صب ت�صنيف  neus us لق�صر البتعاث عليها  وم يعادلها في العالم اأف�صل 100 	

جامعة ح�صب ت�صنيف �صانغهاي للهند�صة.

9-3 �كالة الكلية لل�سوؤ�ن الأكاديمية

د�صنت وكـالة الكـلـية للـ�صـوؤون الأكـاديــمـيـة عــدد مـن البـرامج التـطــويـــريــة لـ�صـوؤون الـطـالب:
• القواعد 	 العتبار  بعين  اآخذا  اآليًا،  الأف�صل  بال�صكل  الجداول  باإعداد  يقوم  برنامج  الدرا�صية:  الجداول  اإعداد  برنامج 

وال�صيا�صات المتبعة من قبل الكلية والجامعة.
• برنامج “اأجــــد“: برنامج ي�صاعد الطالب في بناء جدوله الدرا�صي وفق المتاح من و�صع ال�صعب مع تحقيق رغبات الطالب 	

قدر الإمكان.
• الطالب 	 لأداء  بيانات وتحليالت هامة  الخا�صة تحوي  الملفات  باإعداد عدد من  تقوم  برامج  الم�صاعدة:  الإح�صاء  برامج 

الأق�صام  العديد من  الملفات  التوا�صل معهم، وتخدم هذه  الطالب وطرق  لبيانات  بالإ�صافة  ال�صعب،  الأكاديمي، ونتائج 
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والوحدات بالكلية.
• برنامج الحالت الطالبية: طورت وحدة �صوؤون الطالب برنامجا يقوم بعـر�ص بيانات الطالب الذين تدر�ص حالتهم لجنة 	

القرار ال�صحيح وفق  البيانات الالزمة لتخاذ  للجنة �صهولة الطالع على جميع  الم�صاكل الطالبية ب�صكل مميز، ويتيح 
لئحة الجامعة، وال�صيا�صة المتبعة في الكلية.

• نظام تقديم الحالت الطالبية: نظام يتيح للطالب التقديم الكتريونيا ومتابعة حالة طلبه.	
• نظام تعديل الجداول الدرا�صية: حيث اأ�صبح يمكن للطالب التقديم على طلب تعديل لجدوله الدرا�صي من خالل البوابة 	

اللكترونية، وتتبع حالة الطلب، بالإ�صافة لمميزات النظام في المتابعة، والأر�صفة والدقة في الأداء.
• برنامج اإعداد الجداول النهائية: برنامج ا�صتخدمته الكلية لبناء جداول الختبارات النهائية، يراعي عدم التعار�ص للطالب، 	

واإيجاد الفراغات المنا�صبة بين الختبارات.
• نظام المتحانات البديلة: نظام يحول جميع اإجراءات المتحانات البديلة لتكون الكترونية، ابتداء من التقديم، اإلى قرار 	

الكلية، مرورًا باعتماد الق�صم لموعد الختبار الذي تغيب عنه الطالب.
• نظام التدريب العملي: حيث يتم فيه تحويل جيع اإجراءات التدريب العملي ابتداء من طلب الفر�ص من الجهات التدريبية 	

والإنتهاء باإ�صتقبال التقارير النهائية وال�صرية الخا�صة باإنهاء تدريب كل طالب، مما �صي�صهل الكثير من الإجراءات ويزيد 
من كفاءة العمل في الوحدة.

• 	
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• تنظيم دورة لدى �صركة �صنايدر بالتعاون مع نادي الهند�صة الكهربائية: نظمت وكالة الكلية لل�صوؤون الأكاديمية بالتعاون 	
مع نادي الهند�صة الكهربائية ووحدة التوجيه والإر�صاد بالق�صم دورة مكثفة في مجال القوى الكهربائية قدمتها �صركة 
�صنايدر لمدة خم�صة اأيام بمقر ال�صركة بالملز، بم�صاركة ع�صرين طالبا من طالب الم�صتويين التا�صع والعا�صر المتوقع 

تخرجهم قريبًا. وقد قام باإلقاء المحا�صرات م. اإ�صالم عامر، و م. موؤمن ال�صيد عبداهلل، وفرا�ص عزيزة.
• 	
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9-4 �كالة الكلية للتطوير �الجودة

• تحت رعاية �صعادة ال�صتاذ الدكتور وكيل الجامعة 	 تنظيم ور�صة عمل “ التميز في تدري�ص التمارين والتجارب المعملية“: 
لل�صوؤون التعليمية والأكاديمية نظمت كلية الهند�صة ممثلة فى عمادة الكلية ووحدة الجودة  ور�صة عمل “ التميز في تدري�ص 
الثالث للخطة ال�صتراتيجية لكلية  من الهدف ال�صتراتيجى  “ج“  وذلك �صمن المبادرة  التمارين والتجارب المعملية“ 
الهند�صة “ تح�صين جودة العملية التدري�صية و البحثية“  وذلك  يوم الثالثاء 1434/01/06هـ الموافق 2012/11/20م  
58 بكلية الهند�صة. وقدمت اق�صام الكلية ال�صت )الهند�صة المدنية، والهند�صة الكهربائية، والهند�صة الميكانيكية،  بقاعة 1اأ
والهند�صة الكيميائية، وهند�صة البترول والغاز الطبيعى، والهند�صةال�صناعية( اوراق عمل مت�صمنة تجارب كل ق�صم فى 
تدري�ص التمارين والتجارب والتحديات التى تواجه الق�صام فى هذا المجال والفكار التطويريه التى توؤدى الى تح�صين 

الداء فى هذ المجال، وقد تخلل الور�صة حلقة نقا�ص حول هذه المحاور ال�صا�صية.
• نظمت وحدة خدمة المجتمع والتعليم الم�صتمر بوكالة الكلية للتطوير والجودة، فى اول فعاليات وان�صطة للوحدة، دورة 	

الموافق  الربعاء  يوم  وتبداأ  فقط  الهند�صة  كلية  لطالب  مخ�ص�صة  والدورة  �صيجما"،  �صتة  لمنهجية  الخ�صر  "الحزام 
1434/4/3 هـ ال�صاعة الخام�صة م�صاًء، وقد �صجل فى هذه الدورة ثالثون طالبا وهو الحد الق�صى الم�صموح به لهذه 

الدورة، ويح�صل الطالب على �صهادة معتمدة من احدى الهيئات المريكية المعترف بها بعد نجاحه فى المتحان المر�صل 
من قبل الهيئة واي�صا تقديم م�صروع تطبيقى. ويقدم هذه الدورة الدكتورمحمد عبد الفتاح �صرف ع�صو هيئة التدري�ص 
بق�صم الهند�صة ال�صناعية ورئي�ص وحدة الجودة بوكالة الكلية للتطوير والجودة، وهو حا�صل على الحزام ال�صود من 

معهد ميكل هاراى ) امريكا(.
• نظمت وكالة الكليــة للتطوير والجودة بالتعــاون مع عـــدد من ال�صركات الفـرن�صية ور�صة عمل عـن الـفــر�ص الـوظيفية في 	

مجال الطاقة النووية، يوم الربعاء 1434/6/7هـ لمدة �صاعتين، تــم فــيها ا�صتعرا�ص مجـالت الــعــمل المتاحــة في مجال 
الموؤ�ص�صات  تــمنحها  التي  العـلــمية  والــدرجات  واأمـاكــنها  المجال  هذا  في  المختـلفة  التعــليم  ومجالت  النووية  الطاقة 
الأكاديـمية ذات العالقــة. وقد �صــارك في الــور�صة كل مـن �صــــركة AREVA و�صــركة EDF و�صــركة CEA بال�صافــة اإلى 

. I2EN المعهــد العــالمي للطــاقة النــوويـــة
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• نــظــمت الوكـالــة ور�صـة عــمل عن “مـدى نــجــاح مــ�صــاريــع التــخــرج بـكـلــيــة الهنــد�صــة“ وكان ذلك في يوم ال�صبت  1 رجب 	
1434هـ، الموافق 11 مايو 2013،  وفى هذه الور�صة قدم اأ. د. عماد الــديــن عـلي )رئـيـ�ص قــ�صم الهــنــد�صــة الكـيـمـيائـيـة( 

محا�صرة عن “تــقــيـي�ص م�صـاريــع تــخــرج كـليــة الهنـد�صــة  بـمعــايــيـر الـ ’الإبــت’ “ كما قدم د. اأحــمد محمد ال�صـربــيــني 
)عـ�صـو هـيـئـة التـدريـ�ص بـقـ�صـم الهـنـد�صــة ال�صـنـاعــيـة( عر�ص مرئي عن  “درو�ص م�صتـفـادة من الم�صابـقة الثالثة لم�صاريع 
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تـخـرج كليات الهـنـد�صـة بـجــامعـات دول مجـلـ�ص التعــاون الخـليجـي“ وكان الح�صور مميز في هذه الور�صة.

• وكالة الكلية للتطوير والجودة م�صوؤولة عن التن�صيق والمتابعة لتنفيذ المبادرة ال�صاد�صة من الهدف الأ�صتراتيجي الأول 	
من خطة الجامعة )التميز( والهادفة اإلى تقوية مجال التميز في البتروكيماويات.

• تنظم الوكالة بالتعاون مع �صركة بي اإيه اي �صي�صتمز ال�صعودية مع نهاية كل ف�صل درا�صي حفل تكريم م�صاريع التخرج 	
المتميزة حيث يتم اختيار اأح�صن م�صروعين من م�صاريع التخرج للف�صل الدرا�صي )م�صروع التخرج النهائي( لكل ق�صم 

من اق�صام الكلية.
• متابعة الأق�صام في تجهيز متطلبات العتماد الأكاديمي الوطني NCAAA لجميع برامج الكلية، وقد اقامت الوكالة دورات 	

المعاونة  وتقديم  الوطني،  الأكاديمي  العتماد  عمليات  اجراء  م�صاعدتهم في  الى  تهدف  التدري�ص  هيئة  لأع�صاء  تدريبية 
الفنية والمعلومات التي طلبتها الأق�صام ل�صتكمال متطلبات العتماد، وقد تم الرفع بتقارير الدرا�صة الذاتية وملحقاتها 

الى عمادة الجودة لجميع برامج الكلية.
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• اأربعة مقترحات وهي 	 بلغت  التعليمية والكاديمية  لل�صوؤون  الجامعة  لوكالة  تطويرية  لم�صاريع  الوكالة مقترحات  اأعدت 
كالتالي:
• ان�صاء مركز التميز في التعليم الهند�صي.	
• دعم �صيا�صات توظيف قوى ب�صرية م�صاندة لأع�صاء هيئة التدري�ص وتعيين وتدريب م�صاعدي تدري�ص.	
• رفع كفاءة وجودة العملية التعليمية والبحثية بكلية الهند�صة.	
• ا�صتخدام البرنامج الحا�صوبي MyOBE لتقييم مخرجات التعـليم واأداء اأعـ�صاء هيئة التدري�ص بناًء عـلى متطلبات 	

العتماد الأكاديمي.
وتدريب  وتعيين  التدري�ص  هيئة  لأع�صاء  م�صاندة  ب�صرية  قوى  توظيف  �صيا�صات  بدعم  الخا�ص  المقترح  على  الموافقة  تم  وقد 

م�صاعدي تدري�ص.
• “تـطـويــر وتحـ�صـين عــمـلـية تــدريـ�ص المعــامـل والتـماريـن لطـلبة كلـية 	 اأعدت الوكالة الخطة التنفيذية والمالية لم�صروع 

الهـند�صـة )�صمن مبادرات الخطة ال�صتراتيجية بكلية الهند�صة( الجزء الأول: مـرحـلة تـطــويــر خـطـط وبــرامـج التـح�صـين 
والخـطـة الـتـنـفـيذيـة. وقد تم رفع هذه الخطة التنفيذية والمالية لوكالة الجامعة للتطوير والجودة بعد الموافقة على مقترح 

هذا الم�صروع وربط العتماد المالي لهذا الم�صروع.
• اأعدت الوكالة دليل الهاتف لمن�صوبي الكلية	
• قامت الوكالة باإعداد وطباعة كل من:	

• تحديث دليل الكلية وطباعتها باللغة العربية والإنجليزية.	
• مطوية موجزة عن الكلية واأن�صطتها	
• العربية 	 باللغتين  ف�صل  لكل  عدد  عددين،  ا�صدار  تم  وقد  ف�صلية،  ن�صرة  وهي  الهند�صة“،  كلية  “مجتمع  ن�صرة 

والنجليزية
• مطوية معلومات عن الكلية	

• متابعة اأق�صام واإدارات الكلية المختلفة فى تطبيق اإجراءات نظام ادارة الجودة )اأيزو9001:2008( وا�صتخدام النماذج 	
الموافق عليها من قبل ممثل الأيزو.

• اأعدت الوكالة لئحة بمهام م�صرفى المعامل لأق�صام الكلية المختلفة وقد اقر مجل�ص الكلية هذه الالئحة في جل�صتة العا�صرة 	
بتاريخ 1434/3/7هـ واأر�صلت اإلى كافة الق�صام لتنفيذها، وقد عقد اجتماع لم�صرفى المعامل لمناق�صة الالئحة وكيفية 

تنفيذها، واعدت نماذج موحدة ت�صتخدم من قبل م�صرفى المعامل لإدارة المعامل الخا�صة بهم.
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• بداأت 	 وقد  ومن�صوبيها،  الكلية  طالب  لخدمة  دورات  مجموعة  بالوكالة  الم�صتمر  والتعليم  المجتمع  خدمة  وحدة  تنظم 
بدورات ادارة الجودة باإ�صتخدام منهجية �صتة �صيجما، 

• وخا�صة 	 اأحوالهم  على  للتعرف  الكلية  خريجى  مع  بالتوا�صل  والجودة  للتطوير  الكلية  بوكالة  الخريجين  وحدة  تقوم 
بالن�صبة للتحاقهم ب�صوق العمل.

9-5 اأهم اأن�سطة �فاعليات الكلية

تتطلع الكلية وبتوفيق من اهلل �صبحانه وتعالى دائمًا اإلى الأف�صل وكلما اأنهت اإنجازًا تطلعت اإلى اإنجاز اآخر محاولة الإ�صتفادة 
من الإمكانات المتوفرة لديها، ومحاولة تطوير ما هو متوفر وذلك في البرامج الدرا�صية، وفي عقد الندوات وفي رفع م�صتوى 
الأبحاث وزيادة اأعدادها، وفي التوا�صل مع المجتمع، ورغم اأن جزءًا من هذه التطلعات ذكرت في اأجزاء مختلفة من التقرير اإل 

اأنه من المفيد اأن نوؤكد عليها ونذكر اأهمها في هذا الجزء من التقرير ب�صورة تقرير م�صور.

اللقاء ال�سنوي لعميد الكلية بمن�سوبي الكلية
نظمت كلية الهند�صة  يوم الثالثاء 1434/03/17هـ اللقاء ال�صنوي  لمن�صوبي الكلية برئا�صة عميد الكلية الدكتور خالد الحميزي 

وح�صور وكيل الكلية للتطوير والجودة الدكتور وليد محمد زاهد، وجمع من اأع�صاء هيئة التدري�ص ومن�صوبي الكلية.
وفي بداية اللقاء رحب عميد الكلية باأع�صاء هيئة التدري�ص وروؤ�صاء الأق�صام، وا�صتمل اللقاء على عدة محاور مهمه تـفـيـد الطالب 
وع�صو هيئة التدري�ص . وتم الحديث عن �صرورة الهتمام بالطالب وحل م�صكالتهم واللقاء بهم دوريًا من خالل وحدات الر�صاد 
والتوجيه بالكلية، وفي ختام اللقاء ُفتح باب النقا�ص مع عميد الكلية وطرح عدد من الأ�صئلة والمبادرات والمقترحات لموا�صلة 

تطوير الكلية.
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تكريم م�ساريع التخرج المتميزة للف�سل الأ�ل الدرا�سي 1434/1433هـ بكلية الهند�سة
في اإطار رعايتها لإتفاقية تقديم خدمات منح درا�صية داخلية لطالب كلية الهند�صة في جامعة الملك �صعود، اأقامت �صركة بي اأيه اإي 
�صي�صتمز- ال�صعودية والكلية معر�صا لم�صاريع التخرج المتفوقة وحفال تكريميًا في مقر الكلية للطالب المتفوقين الذين قدموا 

م�صاريع متميزة ح�صلوا بموجبها على جائزة �صركة بي اأيه اإي �صي�صتمز- ال�صعودية للتميز في م�صاريع التخرج.
ح�صر الحفل المهند�ص عبد اهلل الكنهل نائب رئي�ص ال�صركة لل�صوؤون الهند�صية - رئي�ص المجل�ص التنفيذي للتعاون مع الجامعات 
ومراكز الأبحاث، والأ�صتاذ الدكتور خالد الحميزي عميد كلية الهند�صة في جامعة الملك �صعود، والدكتور وليد زاهد وكيل الكلية  

للتطوير والجودة، والمهند�ص عبد الرحمن ال�صبي رئي�ص البحث والتطوير في ال�صركة.
وتم خالل الحفل توزيع جوائز و�صهادات التفوق لطالب الم�صاريع المتميزة الذين قدموا عر�صًا لم�صاريع التخرج، كما تم تكريم 

ال�صاتذة الم�صرفين على هذه الم�صاريع.
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م�ساركة كلية الهند�سة في الموؤتمر الد�لي للأبحاث �الإبتكار الهند�سي ماليزيا
قام وفد من كلية الهند�صة بزيارة اإلى ماليزيا خالل الفترة 18-1434/1/22هـ وقد تراأ�ص الوفد �صعادة عميد الكلية اأ.د. خالد 
الحميزي، وعميد الجودة بالجامعة اأ.د. عبداهلل المهيدب، ووكيل الكلية للدرا�صات العليا والبحث العلمي اأ.د. عبدالمح�صن اآل ال�صيخ، 
ونائب رئي�ص مركز التميز لأبحاث الخر�صانة اأ.د. عبدالرحمن الحزيمي، والم�صرف على كر�صي اأرامكو في الطاقة الكهربائية اأ.د. 
عبدالرحمن العريني. وقام الوفد بالم�صاركة في الموؤتمر الدولي لالأبحاث والبتكار الهند�صي، حيث كان �صعادة عميد الكلية اأحد 
المتحدثين المدعوين واألقى عر�صًا اأو�صح فيه ن�صاطات الكلية وخطتها الم�صتقبلية، ثم زار الوفد جامعة UPM والتقى بعميد كلية 
الهند�صة ووكالئها وروؤ�صاء الأق�صام حيث األقى الم�صاركون من الجامعتين تعريفًا بالن�صاطات ومجالت التعاون. كما التقى �صعادة 
عميد الكلية بطالب ماليزيين ل�صتقطابهم في برنامج الدار�صات العليا، وزار الوفد بع�ص المراكز المتخ�ص�صة بالجامعة. وفي 

الختام وقع الجانبان اتفاقية لال�صتفادة من برنامج اأنتجته جامعة UPM للتقييم الأكاديمي.
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فوز مركز التميز في هند�سة المواد بجائزة العميد لتن�س الطا�لة
اقيمت يوم الربعاء 1434/2/13هـ م�صابقات ريا�صية لإق�صام ومراكز الكلية في العاب تن�ص الطاولة والكرة ال�صغيرة في ال�صالة 
الترفيهية بالكلية، وقد فاز مركز التميز في المواد الهند�صية بالمركز الأول في م�صابقة تن�ص الطاولة بعد تفوقه على ادارة الكلية 

فيما نال ق�صم الهند�صة ال�صناعية المركز الثالث.
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فريق بحثي من كلية الهند�سة يح�سل على ميدالية ذهبية من معر�س ايانا للبتكارات باألمانيا
»ت�صميم  بعنوان  مبتكر  على  المانيا،  لالبتكارات في  ايانا  ذهبية من معر�ص  ميدالية  على  الهند�صة  كلية  فريق بحثي من  ح�صل 
اآل ال�صيخ )ق�صم الهند�صة المدنية( و د. علي  �صنوبر ماء يمنع التنقيط«. ويتاألف الفريق من: د.ه�صام الفولي ود.عبدالمح�صن 
ال�صمحان و م.ابراهيم ال�صعراوي )الهند�صة ال�صناعية( و م.حامد النعيمات )كر�صي الزامل(. وقد عقد المعر�ص في الفترة من 

16-1433/12/18هـ )2-2012/11/4م(، واحتوى على 900 منتجًا من 34 دولة.
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لقاء التعا�ن البحثي بين الموؤ�س�سة العامة لتحلية المياه المالحة �كلية الهند�سة
تحت رعاية �صعادة الأ�صتاذ الدكتور اأحمد بن �صالم العامري وكيل الجامعة للدرا�صات العليا والبحث العلمي، اأقيم لقاء التعاون 
البحثي بين الموؤ�ص�صة العامة لتحليه المياه المالحة و كلية الهند�صة في يوم الثالثاء الموافق 1434/04/02هـ، وذلك بح�صور 
نائب مدير معهد البحوث بالموؤ�ص�صة العامة لتحليه المياه المالحة الدكتور خالد بامردوف وعميد كلية الهند�صة الأ�صتاذ الدكتور 
خالد بن ابراهيم الحميزي ووكيل الكلية للدرا�صات العليا والبحث العلمي الدكتور عبدالمح�صن بن عبدالرحمن اآل ال�صيخ ومدير 

مركز البحوث الدكتور محمد بن عبدالرحمن اآل ال�صيخ.
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الإجتماع الثاني للمجل�س ال�ست�ساري لكلية الهند�سة
الثاني للمجل�ص  الهند�صة الجتماع  العمر نظمت كلية  الدكتور بدران بن عبدالرحمن  ا لأ�صتاذ  تحت رعاية معالي مدير الجامعة 
ال�صت�صاري للكلية بجامعة الملك �صعود يوم الثنين 1 ربيع الآخر1434ه  الموافق 11 فبراير 2013 برئا�صة عميد كلية الهند�صة 
ال�صتاذ الدكتور خالد بن اإبراهيم الحميزي نيابة عن معالي مدير الجامعة وبح�صور اأع�صاء المجل�ص. وقد اًطلع المجل�ص على 
التقرير ال�صنوي للكلية للعام الدرا�صي 1433/32هـ والتقرير المرفوع من العميد عن البرامج التطويرية التي تمت خالل الفترة 
32-33هـ ، وناق�ص عدد الموا�صيع كتقرير متابعة و�صع الخريجين للف�صل الدرا�صي الثاني 1433/32هـ وبرامج الرعاية الطالبية 

وغيرها  بالكلية  العليا  الدرا�صات  برامج  �صي�صتمز، وو�صع  اإي  ايه  بي  و�صركة  الن�صائية  والتعهدات  �صابك  �صركات  من  المقدم 
من الموا�صيع. وانتهى الجتماع بعدد من التو�صيات فيما يخ�ص العملية التعليمية والبحثية وكيفية تقوية العالقة مع القطاع 

ال�صناعي ومنهجيتها.  ومن ثم �صرف اع�صاء المجل�ص مع روؤر�صاء الأق�صا حفل الغداء في قاعة المعايدة بالكلية.
ويتاألف المجل�ص ال�صت�صاري للكلية من الأع�صاء التالية ا�صمائهم: د. محمد بن عبدالرحمن الحيدر - جامعة الفي�صل وعميد كلية 
الهند�صة ال�صابق، د. عو�ص بن عوده العودة - مدير العالقات الجامعية ب�صركة ارامكو، د. غازي محمد العبا�صي -- اأمين عام 
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اإدارة مجموعة الزيد، اللواء م. خالد قباني - مديرعام  الهيئة ال�صعودية للمهند�صين، م. علي بن عثمان الزيد - رئي�ص مجل�ص 
الأ�صغال الع�صكرية بوزارة الدفاع، د. عبدالرحمن بن عبدهلل الزامل - رئي�ص مجل�ص ادارة مجموعة الزامل القاب�صة، م. عو�ص بن 

محمد الماكر - نائب الرئي�ص لوحدة البوليبرين )�صابك(، بال�صافة اإلى عميد الكلية ووكالئها.

احتفالية الكلية بمر�ر 50عامًا من الإنجاز �العطاء
اآل �صعود، وزير ال�صوؤون البلدية والقروية،  بت�صريف كريم من �صاحب ال�صمو الملكي الأمير من�صور بن متعب بن عبد العزيز 
وبح�صور معالي وزير التعليم العالي ومعالي مدير الجامعة، اأحتفلت الكلية بمرور خم�صين عامًا على تاأ�صي�صها تزامنا مع الحتفال 

بيوم المهنة ال�صنوي، وذلك خالل الفترة 4-1434/6/5هـ، وت�صمن برنامج الحتفالية ما يلي:
• حفل افتتاح بت�صريف �صاحب ال�صمو الملكي الأمير من�صور بن متعب بن عبد العزيز اآل �صعود.	
• ندوات علمية ي�صارك فيها متحدثون محليون وعالميون.	
• تكريم العمداء ال�صابقين.	
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• تكريم لأبرز خريجي الكلية خالل خم�صين عاما.	
• حفل ع�صاء لل�صيوف.	

و�صاحب الحتفالية معر�ص ي�صم جناحا خا�صا عن تاريخ الكلية وانجازتها العلمية، وت�صارك فيه ال�صركات والمكاتب الهند�صية 
والمكتبات  بن�صاطها،  والتعريف  الكوادر  من  اإحتياجها  وا�صتقطاب  الخريجين  مع  للتوا�صل  العام  والقطاع  والموؤ�ص�صات 

المتخ�ص�صة في الكتب العلمية والإدارية لعر�ص ر�صيدها من المراجع والكتب.
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الـلقـاء الأ�ل لـخـريـجي كـلـيـة الـهـنـد�ســة
الجامعة  وكــيل  بــرعــايــة  بالجامعة،،  الجا�صر  حمد  قاعة  في  1434/6/3هـ  ال�صبت  يوم  م�صاء  لخريجيها  لــقــاًء  الكليــة  نــظمت 
ليــلة احتــفــال الكلية  ال�صلمان،، ويــاأتي لقاء الخريجين في  الـدكتور عبـداهلل بن �صلمان  التعــليمية والأكاديمية ال�صتاذ  لل�صــوؤون 
بمرور خـم�صين عاما على ان�صائها، وح�صر الحفل عدد كبير من الخريجين ومن�صوبي الكلية. وت�صمن الحفل كلمة لعميد الكلية 
الأ�صتاذ الدكتور خالد بن ابراهيم الحميزي، وفيـلم يـبيـن م�صيرة الكلية خالل خم�صين عاما م�صت واهم انجازات الكلية. وبهذه 
وتــد�صــين  والنجـليـزيـة،،  العـربية  باللغتـيـن  الهنــد�صــة«  كليــة  »مجــتمــع  الكليــة  نــ�صـرة  من  الأول  العــدد  تـــد�صــين  تــم  المنا�صبة 
رابطة الخــريجــــيــن لتـكون قناة يــتـوا�صل الخريجـين من خاللها مع بع�صهم البع�ص ومع الكلية فيما ي�صهم في تطويــر الم�صيرة 

التعــليمية ومهــنة الهند�صة.
بن  محمد  الدكتور  والأ�صتاذ  كـو�صك،  حمـزة  بن  يـحي  الـدكتور  الكليــة:  خــريجي  من  لثــالثــة  كلمات  اللقاء  بــرنــامج  وت�صمن 
عــبدالرحمن الحـيدر، و�صاحب ال�صمو الملكي الأمير عــبداهلل بن م�صاعد بن عــبدالعــزيــز اآل �صعــود.. تــحــدثــوا فيها عن تجــربتهم 
القــ�صبي  المهند�ص طـارق بن عثمـان  الــرئـي�صين، وتـكــريــم  المتحــدثــين  تـكــريــم  تـم  ثم  الكلــيــة،، ومن  الــدرا�صية في  وحيــاتهم 
تـقـديـرا له على تـبـنـيه جـائــزة التـميز في الهند�صة المدنية في المملكة العربية ال�صعودية،، وتــلى ذلك حوار مفتــوح مع الخــريجــين 
محــا�صرة  تــقــديــم  ت�صمنت:  للدعــم  عــدة  طــرق  اقــتــراح  تم  حيث  زاهــــد،  ولــيــد  د.  والجــودة  للتـطويــر  الكلــية  وكــيل  بــرئا�صة 
البــتعاث  بـرنـامج  خـالل  من  المتميـزين  للطالب  درا�صــية  مــنح  تــقــديـم  للطــالب،  للتــدريــبال�صيــفي  فــر�ص  تـوفير  �صــــنويـة، 

الــداخلي، ودعــم م�صاريع طـالب التخــرج من خـــالل تــوفــير امكانات وخبـرات ال�صركات والموؤ�ص�صات الهند�صية للطالب.
والف�صل  1433/1432هـ  الما�صي  الجامعي  العام  امتــياز خــالل  على  والحا�صلــين  المتفــوقــين  الكلية  خــريجــي  تـكريـم  تـم  كما 
الدرا�صي الأول لهذا العام 1434/1433هـ والطالب المتمـيــزيــن المتــوقع تخــرجــهم هــذا الف�صل الدرا�صي، بتقـــديــم �صــهادات 

وجــوائــز تـــــقــديــــريــة.
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�كيل الجامعة للدرا�سات العليا �البحث العلمي في �سيافة مجل�س كلية الهند�سة
ا�صت�صاف مجل�ص كلية الهند�صة �صعادة وكيل الجامعة للدرا�صات العليا والبحث العلمي �صعادة اأ. د. اأحمد العامري وذلك يوم الأحد 
4/28/ 1434هـ، حيث تطرق الإجتماع اإلى و�صع برامج الدرا�صات العليا بالكلية والمعوقات لإ�صتقطاب طالب الدرا�صات العليا 

ودور مركز البحوث بالكلية وكذلك العالقة بين الكلية والكرا�صي البحثية و�صرورة وجود اليات وا�صحة لمتابعة ودعم الدور 
الإيجابي للمراكز والكرا�صي البحثية في الكلية ومعالجة جميع الجوانب ال�صلبية التي نتجت م�صبقًا.

اللقاء ال�سنوي  الخا�س بالمحا�سرات التعريفية
خالد  الدكتور  ال�صتاذ  �صعادة  رعاية  تحت  الكلية  باأق�صام  التعريفية  بالمحا�صرات  الخا�ص  ال�صنوي  اللقاء  الهند�صة  كلية  نظمت 
لل�صئون  الكلية  وكيل  التركي  عبدالكريم  يا�صر  الدكتور  �صعادة  وتنظيم  اإ�صراف  وتحت  الهند�صة.  كلية  عميد  الحميزي  ابراهيم 
الكاديمية وذلك يوم الخمي�ص 13 جمادى الولى 1433هـ الموافق 5 ابريل 2012 م من ال�صاعه 9�ص وحتى ال�صاعه 2 ظهرا في 
قاعة ال�صيخ حمد الجا�صر في بهو الجامعة، بح�صور روؤ�صاء الق�صام في الكلية وطالب ال�صنة التح�صيرية وطالب الكليه الغير 
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مخ�ص�صين وابتداء اللقاء الدكتور يا�صر التركي بالحديث عن كلية الهند�صة حيث حر�ص على اإعطاء نبذة ب�صيطة ووافية بالإ�صافة 
لبع�ص الن�صائح للطالب عن الكليه واأق�صامها المتاحة وا�صتقبال ا�صتف�صارات الطالب .

تــكريـم م�سـاريع الـتـخـرج المتـميزة للـفـ�سل الـدرا�سـي الثـاني  1434/1433هـ
اأقـامت كليـة الهنـد�صـة يوم الثـالثـاء 25 رجـب 1434هـ معـر�صا وحـفـال تـكـريـميا لم�صاريـع الـتخـرج الـمتـميـزة لهذا الـف�صل الـدرا�صـي 
الثـاني 1434/1433هـ تحـت رعـاية عــمـيد كليــة الهنـد�صة الأ�صتـاذ الـدكـتور خـالد بن ابـراهــيم الحـميـزي، والدكتـور عـبـد اللـطيفبن 
محـمـد اآل الـ�صـيخ، كـبيـر مـدراء رئي�ص مكـتب الـمديـر التـنـفـيـذي ل�صركة ابي اأي ايه �صي�صتمز ال�صـعـوديـة )Syatems BAE(،وتـم 
خالل الحــفـل تـوزيع جــوائـز، مـقـدمـة من ال�صركـة، و�صهادات تـفـوق لـطـالب الم�صـاريـع المتــميـزة الـذين قــدمـوا عــر�صًا لم�صاريـع 

التخـرج، كما تـم تـكريـم ال�صـاتـذة الم�صرفــين عـلى هـذه الم�صاريـع.
وتـ�صمنـت الم�صاريع الـفائـزة م�صـروعـيـن من كل قـ�صم، وبـلغ عـدد الطالب المكـرمـين 40 طـالـبا، كما كـرمـت الكـلية بـ�صكل خا�ص 
مـ�صروع التخـرج الم�صتـرك بين قـ�صمي الـهنـد�صـة الكيمـيائـية والهنـد�صة الميكانـيكة والـذي �صـارك فـيه خـم�صة طالب. والجـديـر 
درا�صية  اأربعة ف�صول  منذ  المتــميزة  للم�صاريع  مالية  بتـقـديم جوائز  تـقوم  ال�صعـوديـة  �صي�صتمز  ايه  اأي  ابي  �صـركة  اأن  بالـذكـر 

م�صت.
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�ســت جــوائــز تـح�ســدهــا كـليــة الهنــد�ســة في حـفـل جــائــزة الجـامعــة للتــميـز العــلـمي
فـاز اربعـة من اع�صاء هيئة التـدري�ص، وطـالبان من طـالب الـدرا�صات العـليا بكلـية الهند�صة ب�صـتة جـوائـز في فـروع جــائـزة جـامعـة 
الملك �صعــود للتـميـز الـعـلمـي، وتـم تـكـريـمهم في حـفل تكـريم الفـائـزين بالجـائـزة، ظهـر يـوم ال�صبت 1434/7/15هـ في قاعة 
ال�صيخ حمد الجـا�صر بالبهو الرئي�صي بالجامعة، بـرعـايـة مـعـالي وزيــر التعـليم العالي الـدكتور خـالد العنقـري وبح�صور معـالي 

مدير الجامعة الدكتور بدران العمر.
وقد فاز الزمالء والطالب التالية ا�صمائهم في عدد من فروع الجائزة.

• الدكتور ال�صيد �صريف )هند�صة ميكانيكية( بالمركز الثاني لفرع الجائزة الثاني )جودة البحث العلمي(.	
• الدكتور �صعيد الزهراني والدكتور اينا�ص �صريف )هند�صة كيميائية( بالمركز الثاني لفرع الجائزة الرابع )الكت�صافات 	

والبتكارات وترخي�ص التقنية(.
• الدكتور وحيد عبدالعال )هند�صةكهربائية ( بالمركز الثالث لفرع الجائزة الرابع )الكت�صافات والبتكارات وترخي�ص 	

التقنية(.
• التمويل 	 الح�صول على  )التميز في  الخام�ص  الجائزة  لفرع  الأول  بالمركز  الزهراني )هند�صة كيميائية(  الدكتور �صعيد 

الخارجي للبحوث(.
• البحثي 	 )التميز  ال�صابع  الجائزة  لفرع  الأول  بالمركز  مدنية(  )هند�صة  عثمان  محمد  عبدالحليم  محمد  الدكتوراه  طالب 

لطالب الدرا�صات العليا-العلوم والهند�صة(.
• طالب الماج�صتير هاني عبده )هند�صة ميكانيكية( منا�صفة مع طالب من كلية العلوم بالمركز الثاني لفرع الجائزة ال�صابع 	

)التميز البحثي لطالب الدرا�صات العليا-العلوم والهند�صة(.
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حـــفـــل تــــكــريـــم للمتــقـــاعـــديــن من منــ�سوبي مـعــامــل �مخــتــبــرات الهــنــد�ســـة
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�فـد جـامـعــة بـاهــانج BAHANG يــز�ر كليــة الهند�ســة
1434/4/23هـ برئا�صة البروف�صور ر�صلي يون�ص  للكلية يوم الثالثاء  قام وفد من جامعة باهانج الماليزية )Bahang( بزيارة 
نائب رئي�ص الجامعة لالأبحاث والبتكار، وذلك خالل برنامج زيارتهم لبع�ص الم�صاريع والجامعات بالمملكة. والتقى الوفد بالعميد 
والوكالء وروؤ�صاء الأق�صام، وقدم عر�صا عن جامعة باهانج واأن�صطتها. كما تعرف الوفد على اإمكانيات الكلية ومراكز وكرا�صي 
PSATRI، واأ�صطحبهم الأ�صتاذ الدكتور �صالح ال�صبيلي  الأبحاث فيها، وقام بزيارة لمركز الأمير �صلطان لل�صناعات المتقدمة 

مدير المركز في جولة بالمركز.
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كلية الهند�سة ت�ستقبل باحثين من معهد اأبحاث الدمج �اللحام لجامعة ا��ساكا اليابانية
زار وفد من الباحثين بمعهد ابحاث الدمج واللحام بجامعة او�صاكا اليابانية كلية الهند�صة يوم الثالثاء 1434/4/30هـ، وبداأت 
زيارتهم بمقابلة اأع�صاء هيئة التدري�ص المخت�صين بق�صم الهند�صة الميكانيكية والتباحث حول مذكرة التفاهم المقترحة بين الكلية 
والمعهد الياباني حيث اأبدى الطرفان ا�صتعدادهم للتعاون من اأجل تح�صين التعليم والبحث العلمي من خالل الأبحاث الم�صتركة 
وتبادل المعلومات والمواد والإ�صتفادة من الإمكانيات المعملية وتبادل الطالب في المرحلة الجامعية والدرا�صات العليا وفي نهاية 
الزيارة اأ�صتقبل عميد الكلية الوفد ال�صيف والذي رحب بال�صيوف واأكد على ت�صجيع الكلية ال�صديد لمجالت التعاون المختلفة مع 

الجهات العالمية المتميزة.
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كر�سى ارامكو للطاقة الكهربائية ي�ستقبل �فدا من  هيـئة تنظيم الكهرباء �النتاج المزد�ج
ا�صتقبل كر�صي ارامكو للكاقة الكهربائية في 11 فبراير 2013 و فدا يمثل  هيئة تنظيم الكهرباء والنتاج المزدوج بال�صافة اإلى 
ا�صت�صاري الهيئة. وقد قام الوفد بعر�ص حول ا�صتراتيجية العدادات الذكية وال�صبكات الذكية للمملكة العربية ال�صعودية  من اجل  
الح�صول على روؤية اأع�صاء هيئة التدري�ص والباحثبن في الكلية حول المو�صوع. وتبع العر�ص مناق�صات بين  ا�صت�صاري الهيئة 

و خبراء الكلية.
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مقومى ادارة الجودة المعتمدين لنظام ادارة الجودة بالجامعة 
تم تخريج اول دفعة من المقويين المعتمدين لنظام ادارة الجودة بالجامعة وعددهم  خم�صة اع�صاء هيئة تدري�ص من كليات الجامعة 
من اأ�صل خم�صة و�صبعون انتظموا فى البرنامج، وكان من �صمن هولء الخم�ص اثنين من كلية الهند�صة وهما ال�صتاذ الدكتور 

�صهاب محمد مراد من ق�صم الهند�صة المدنية والدكتور محمد عبد الفتاح �صرف من ق�صم الهند�صة ال�صناعية. 
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التدريب ال�سيفي الخارجي
الكلية في اربعة  18 طالب من مختلف اق�صام  لـ  1434/1433هـ فر�ص تدريبية خارجية  العام الجامعي  الكلية في �صيف  قدمت 
مواقع مختلفة في الوليات المتحدة وكندا في �صركات عالمية ومعاهد بحثية متميزة، حيث اعطيت الأولوية للطالب المتميزين من 

ناحية المعدل التراكمي وم�صتوى اللغة الإنكليزية.
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