 -1دورة إدارة المشاريع اإلحترافية:
الحمدهلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين  ,نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ..
نظّم نادي الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة جامعة الملك سعود بتاريخ  1436/4/12وحتى  1436/4/18هـ دورة إدارة المشاريع المحترفة
 PMPتحت إشراف بكه للتدريب واالستشارات.
أُقيمت الدورة في قاعة المدرج الرئسي لكلية الهندسة على مدار أسبوع كامل لقى اهتمام الطالب وبشكل خاص الخريجين منهم.
وقد قدم الدوره المهندس صالح حصوة وافتتح الدورة التدريبية ببيان قيمة ال  PMPعلى مستوى البيئة العملية المستقبلية للطلبة.
تطرق المهندس خالل الدورة الى اإلطار العام إلدارة المشروعات ،و مراحل إدارة المشروع ،من خالل تفعيل دور اإلدارة التكاملية
للمشاريع ،وكيفية إدارة نطاق عمل المشروع ،وإدارة وقت المشروع ،و إدارة تكاليف المشروع.
كما تضمنت الدورة محاور أخرى مثل إدارة جودة المشروع ،و إدارة موارد المشروع البشرية ،و إدارة اتصاالت المشروع ،وإدارة أخطار
المشروع ،وإدارة توريد مستلزمات ومشتريات المشروع ،و أخيرا األخالقيات المهنية إلدارة المشاريع.
تحدث المهندس عن مراحل العمل في مشروع بشكل محترف ابتدا ًء من مرحلة بدء المشروع تليها تخطيط المشروع ثم تنفيذ ومتابعة مشروع
وانتها ًء بإنهاء وتقييم المشروع.
وفي نهاية الدورة تم استعراض عدد من المسائل وفتح المجال للطلبة على شكل مجموعات إليجاد حلول مشتركة.بعد ذالك تم عمل إختبار
لقياس إدراك الطالب لفاهيم إدراة المشاريع .
بعض الصور أثناء الدورة .

 -2دورة عن برنامج :MATLAB
الحمدهلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين  ,نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ..
نظّم نادي الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة – جامعة الملك سعود – وعلى مدار أسبوع كامل بتاريخ  6331/5/3وحتى  6331/5/7هـ دورة
في برنامج الماتالب  MatLabالذى ال غنى عنه لطلبة الهندسة والذى غالبا ما يتم استخدامه فى مشاريع التخرج من اجل المحاكاة والرسم
ثنائي وثالثي األبعاد والبرمجة وغيرها من الوظائف.
أقيمت الدورة في معامل الحاسب اآللي بكلية الهندسة قدمها المهندس خالد محمد محمد حمادي  ,هدفت الدورة بدرجة كبيرة إلى تقديم الفائدة
المرجوة لطلبة قسم الهندسة الكهربائية للتعامل مع البرنامج الرائد في التطبيقات الهندسية والرياضية.
تم تقديم حقيبة تدريبية خاصة للطلبة المسجلين تتضمن تغطية للعمليات الحسابية المتعددة على المصفوفات  ،وشرحا ً مفصالً للرسم البياني
سوا ًء ثنائي أو متعدد األبعاد ،و تنفيذ الخوارزميات المختلفة ،إضافةً إلى إنشاء واجهات المستخدم الرسومية.
استعرضت الدورة الكثير من ميزات البرنامج الهائلة فيما يخص كتابة أكواد برمجية خاصة سوا ًء عن طريق  functionsأو  scriptsوآلية
تنفيذها.
ً
ّ
ً
تضمنت الدورة أنشطة صفية تفاعلية مع الطلبة والتي القت قبوالً كبيرا منهم في الحضور والمشاركة رغبة منهم في تحقيق الفائدة القصوى من
البرنامج التدريبي.
جانب الحضور ..

-3دورة ادارة الموارد البشرية:
سعيا نحو االرتقاء بمستوى الطالب وتوسيع مداركه ،lنظم نادي الهندسة الكهربائية دورة بعنوان (إدارة الموارد البشرية) وذلك خالل الفترة من
السادس عشر وحتى الثامن عشر من شهر جمادى األخرة لعام  6331هـ.
وتطبيقا لمبدأ التفاعل بين المدرب والمتدربين ،قام الدكتور /محمد أبو قلبين  -مستشار أول للموارد البشرية  -بتقسيم الطالب إلى خمس مجموعات،
تتكون كل منها من ستة طالب بحد أقصى.
وفي اليوم األول ،تم شرح مفهوم الموارد البشرية بشكل عام ،إضافة إلى تطور النظرة في اإلدارات إلى قسم الموارد البشرية والفائدة المرجوة
منه في قياس أداء الموظف وإنتاجيته.
وعقب الحديث عن الفرق بين اإلدارة والموارد البشرية ،بدء الحديث بشكل مفصل عن عدد من المشكالت التي طرحها مقدم الدورة ،وأخذ رأي
المجموعات الطالبية في كيفية التعامل معها حسب رؤية كل منها.
في اليوم الثاني تم استعراض المسؤوليات الخاصة لمديري الموارد البشرية في تطوير األداء وكيفية ربطها تنظيميا بالمدراء التنفيذين ،مع عرض
مفصل لنظام إدارة الموارد البشرية المتكامل ،وسط مشاركة طالبية مميزة.
أما في اليوم األخير ،فقد شهد النقاش تطرق المدرب محمد إلى الجانب العملي المهم للطالب المقبلين على التخرج ،وذلك بالتطرق لمفهوم الوصف
الوظيفي للعاملين في الهياكل اإلدارية ،وكيفية عمل نموذج مثالي له ،إضافة إلى الحديث عن عوامل استقطاب الموظفين الجدد ،دون إغفال
الجانب التقييمي وأهم العوامل التي يجب مراعاتها عن تقييم الموظفين بكافة مستوياتهم.
و في نهاية الدورة تطرق المدرب الى المقابلة الشخصية و طرق االستعداد لها تماشيا مع طلب المتدربين.

-4دورة كتابة السيرة الذاتية و االعداد للمقابلة الشخصية:
الحمدهلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين  ,نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ..
أقااااام نااااادي الهندسااااة الكهربائيااااة بكليااااة الهندسااااة – جامعااااة الملااااك سااااعود يااااوم الخماااايس  6331 /77 /66الموافااااق  5765 /73 /37دورة
بعنوان كتابة السيرة الذاتية و االعداد للمقابلة قدمها االستاذ ابراهيم حنفي.
انطلقت الدورة بتحليل شخصية الحضور.
و بعاااد ذلاااك قاااام المااادرب بتعااارف المقابلاااة الشخصاااية الوظيفياااة و طريقاااة االساااتعداد لهاااا و االسااائلة الشاااائعة فاااي المقبلاااة و طريقاااة االجاباااة
عليها .
ثااام تطااارق المااادرب الاااى طريقاااة اعاااداد السااايرة الذاتياااة بشاااكل جياااد و مناساااب وطااارح امثلاااة لااابعض نمااااذج السااايرة الذاتياااة .كماااا تفاعااال
المدرب مع الحضور و جعلهم يكتبون بعض عناصر السيرة الذتية.
كما كانت الدورة تفاعلية بين الحضور و المدرب و طرح بعض االسئلة المفيدةو االجابة عليها بكل رحابة صدر .

-5محاضرة أسس النجاح الوظيفي:
الحماااادهلل رب العااااالمين والصااااالة والسااااالم علااااى أشاااارف األنبياااااء والمرساااالين  ,نبينااااا محمااااد وعلااااى آلااااه وصااااحبه
أجمعين أما بعد ..
أقاااام نااااادي الهندساااة الكهربائيااااة بكلياااة الهندسااااة – جامعااااة الملاااك سااااعود ياااوم األربعاااااء  6331 /77 /3الموافااااق /65
 5765 /71محاضرة بعنوان أسس النجاح الوظيفي قدمها الدكتور فهد بن عبدالعزيز السنيدي.
انطلقت المحاضرة بتعريف النجاح و ما الفرق بين النجاح و الفالح.
و بعااد ذلااك قااام الاادكتور بتعاارف أسااس النجاااح و ماان هااو االنسااان الناااجح مااع طاارح بعااض األمثلااة عاان الناااجحين فااي
المجتمع األسالمي و المجتمع الغربي.
ثاام تطاارق الاادكتور الااى طريقااة تطبيااق اسااس النجاااح .و كيااف يصاابح االنسااان ناااجح وظيفياااً .كمااا كااان هنالااك تفاعاال
من الحضور بطرح بعض األسئلة على المحاضر.
كمااااا كااااان هنالااااك بعااااض االساااائلة طرحاااات للجمهااااور للتفاعاااال مااااع المحاضاااارة و تاااام تكااااريم الفااااائزين فااااي ختااااام
المحاضرة.
و في ختام المحاضرة قام رئيس قسم الهندسة الكهربائية الدكتور عبدالحميد الصانع بتكريم الدكتور فهد السنيدي.

-6حملة التعريف بالمسارات:
الحمدهلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين  ,نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ..
حرصااا ً ماان قساام الهندسااة الكهربائيااة علااى تقااديم العااون والمشااورة للطلبااة الااذين أنهااوا ساااعاتهم التااي تتاايح لهاام اختيااار المسااار المرغااب
في القسم  ,نظم النادي محاضرة للتعريف بالمسارات الموضوعة بحضور أساتذة يشرحون كل مسار على حدة.
ً
اسااااتمرت هااااذه الفعاليااااة يااااومين علااااى أن يكااااون التعريااااف بمسااااارين لكاااال يااااوم ,شااااهدت المحاضاااارتين تفاااااعال ماااان الطلبااااة الحاضاااارين
بحضور األساتذة الذين فتحوا المجال لتلقي األسئلة الحائرة عند الشباب.
ابتدأ اليوم األول بالتعريف بمسار ّ
ي التحكم و القوى الكهربائية  ,بحضور الدكتور عادل عبدالنور و الدكتور نذر مالك.
بااااليوم الثااااني تااام التعرياااف بمسااااري االلكترونياااات و االتصااااالت بمشااااركة كااال مااان الااادكتور عبااادالرحمن العماااود والااادكتور اباااراهيم
الشافعي.
عااارض األسااااتذة أبااارز النقااااط التاااي تخاااص مجاااال العمااال المساااتقبلي لكااال مساااار  ,ثااام إتاحاااة الفرصاااة للحاضااارين لتلقاااي كامااال أسااائلتهم
واستفساراتهم .
جانب من الحضور ..

-7محاضرة "تخرجت ..هل أواصل الدراسة أم أتوظف"
الحمدهلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين  ,نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ..
أقام نادي الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة – جامعة الملك سعود يوم الثالثاء  6331 /77 /53الموافق  5765 /75 /65محاضرة بعنوان
تخرجت ..هل أواصل الدراسة أم أتوظف قدمها الدكتور باسل بن عبدهللا السدحان.
انطلقت المحاضرة بالحديث عن مقالتين قد نشرهما الدكتور مسبقاً في مدونته.
و في البداية كان الحديث عن مقالة اكمال الدراسة في درجة الدكتوراة و كان التفصيل في من تناسبه هذه الدرجة و ما هي الفرص الوظيفية
المناسبة للحاصل على درجة الدكتوراة.
بعد ذلك انتقل الدكتور للحديث عن درجة الماجستير و أنها مناسبة لبعض موظفي الشركات و هل من األنسب الحصول عليها بعد أخذ خبرة أم
مباشرة بعد التخرج.
وفي ختام المحاضرة تم اتاحة الفرصة لالجابة على أسئلة و استفسارات الحضور و تم التنويه لقراءة المقالتين المنشورة في مدونة الدكتور لتعم
الفائدة.

-8زيارة المحطة التاسعة:
في إطار تعاونه المستمر مع عمادة شؤون الطالب بكلية الهندسة ،نظم نادي الهندسة الكهربائية زيارة علمية إلى المحطة
التاسعة وذلك يوم االربعاء الموافق للتاسع والعشرين من ربيع األخر لعام 6331هـ.
وكان االنطالق من كلية الهندسة في تمام الثامنه صباحا  ،و كان وصول فريق الكلية إلى مقر المحطة الكائن في طريق
الرياض الدمام السريع الساعة التاسعة صباحا .وكان في األستقبال مجموعة من أعضاء المحطة وقد رحبوا بالجميع ،
في البداية استهل اعضاء المحطة بشرح موجز عن اقسام المحطة وانواع طرق التوليد الموجودة فيها وطرق تقسيم
المحطة وعدد العاملين فيها ومساحتها وكم يبلغ توليدها ثم قام الطالب مع اعضاء المحطة بالقيام بجولة ميدانية للمحطة
مع شرح موجز لما فيها
بعد ذلك تم األنتقال الى غرفة التحكم الرئسية داخل المحطة التي يمكن التحكم بحجم التوليد من داخلها وايضا تشغيل
المولدات وكان في اإلستقبال مجموعة من المهندسين العاملين بداخلها وقاموا بشرح موجز لكيفية تشغيل المولدات وكيفية
التحكم فيها وايضا كيفية ربطها بشبكة النقل .
في نهاية الزيارة كان الشكر العضاء المحطة وتم التقاط بعض الصور .

-9زيارة شركة االلكترونيات المتقدمة:
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين ،نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد.
أقام نادي الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة – جامعة الملك سعود زيارة لشركة االلكترونيات المتقدمة لالطالع على بيئة عمل الشركة والتعرف
عليها عن كثب جرى ذلك بتاريخ  6331 /1 /57هـ قام الطالب بزيارة المعرض القائم بالشركة وتم االطالع على اخر االختراعات والمنتجات
المطورة باإلضافة الى مناقشة بعض المواضيع التي تم طرحها من قبل الطالب اثناء الزيارة .تلى ذلك دورة في أروقة الشركة واالطالع على
خطوط اإلنتاج والصيانة
جانب من الزيارة

-11زيارة إلى شركة الشرق األوس لصناعة كابالت األلياف البصرية:
الحمدهلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين  ,نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ..
نظّاااام نااااادي الهندسااااة الكهربائيااااة بكليااااة الهندسااااة – جامعااااة الملااااك سااااعود – بتاااااريخ  6331/1/57زيااااارة إلااااى شااااركة الشاااارق األوسااااط
لصناعة كابالت األلياف البصرية.
ً
في البداية إستقبلنا مدير المصنع بالترحيب و عرفنا سريعا بالمصنع ,ومشاريعة و زبائنة ,و التعريف بأقسام المصنع.
ثااام بااادأت الزياااارة بإساااتعراض شاااعيرات األليااااف البصااارية الخاااام اللتاااي يساااتوردونها مااان الخاااارج .ثااام كيفياااة طالئهاااا الطاااالء األولاااي
للت فرقااة بينهااا .ثاام إنتقلنااا إلااى مرحلااة تجميااع هااذة الشااعيرات فااي كيباال واحااد ,يحتااوي كاال كيباال علااى  53شاايرة ماان األلياااف البصاارية .ثاام
مرحلااة إضااافة طبقااة حاميااة ماان المياااة و األتربااة إلااى هااذة الكياباال .ثاام مرحلااة تجميااع هااذة الكياباال فااي كيباال كبياار يحتااوي علااى  65كيباال
صغير .وأخيراً ,إضافة الطبقة الخارجية للحماية.
وبعااادها إنتقلناااا إلاااى المعامااال لرؤياااة كيفياااة توصااايل الكيابااال ماااع بعضاااها ,وكيفياااة إختبارهاااا النهاااائي قبااال شاااحنها إلاااى الزباااائن .تكاااون هاااذة
اإلختبارات للتحقق من المواصفات المكتوبة على الكيبل.
إستمرت الزيارة قرابة الساعتين في مرافق المصنع ,وختمناها باإلجتماع مع بعض الموظفين في قاعة اإلجتماعات.

-11اجتماع االعضاء االستشاري:
الحمدهلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين  ,نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ..
أقااااام نااااادي الهندسااااة الكهربائيااااة بكليااااة الهندسااااة – جامعااااة الملااااك سااااعود يااااوم األربعاااااء 6331 /71 /63هااااـ الموافااااق 5765 /71 /5
الجتماعه الثاني في الفصل الدراسي الثاني لعام  6337/6331هـ برئاسة رئيس النادي الحالي الطالب عبدالعزيز المسعود.
ً
هاادف اللقاااء إلااى اسااتعراض الخطااة التنفيذيااة المرسااومة ومناقشااة مااا تاام إنجااازه خااالل الفتاارة الماضااية ومااا ساايتم مسااتقبال خااالل مااا تبقااى
من الفصل الدراسي.
حضر االجتماع عدد من اإلخوة األعضاء المنتسبين للنادي من مختلف الدفعات في القسم.
أدار اللقااااء المهنااادس عبااادالعزيز المساااعود والاااذي بااادوره قااادم عرضاااا ً مفصاااالً للمهاااام التاااي تااام إنجازهاااا مااان دورات تدريبياااة وزياااارات
خارجية وحمالت توعوية ومحاضرات علمية وغيرها على مدار الفصل.
شاااهد اللقااااء تقييماااا ً مااان األعضااااء للمرحلاااة الساااابقة مباااديين كافاااة مالحظااااتهم واقتراحااااتهم للمرحلاااة المتبقياااة مااان الفصااال الدراساااي كماااا
نوقشااات بعاااض المالحظاااات علاااى المقااار وعااان كيفياااة اإلعاااالن لفعالياااات النااااديق حتاااى تتااااح الفرصاااة لمااان هااام خاااارج قسااام الهندساااة
الكهربائية لالستفادة من تلك الفعاليات.
حااارص اللقااااء علاااى تلقاااي كافاااة النصاااائح واالقتراحاااات مااان الحضاااور ومعرفاااة مااادى الرضاااى والقباااول مااان الطاااالب علاااى الناااادي الاااذي
يعكس بالدرجة األولى صورة القسم الذي طالما تميز على مستوى لجان وقطاعات الكلية.
جانب من الحضور..

-12المشاركة في ملتقى التخصصات
المشاركة في معرض ملتقى التخصصات الجامعية في مدارس التربية النموذجية ,بالتعاون مع المجلس الطالبي و باقي
األندية

-11برنامج مستقبلي:
الحم د د ددملي رو اصال د د دداى أ راصألا د د ددلي راصن د د ددلع ى د د د د
جمال أ ا بالمل ..
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ا
اىق ا ق اصةش رع ابتهش.
قا بهمل ر مي ر اص ابا ص اصق اصمرار اصال ر
جانب ر اصمرار ص مق ..

-14المشاركة في معرض مساري:
المشاركة في برنامج مساري المقام في بهو مبنى االسنة التحضيرية للتعريف بكلية الهندسة و خاصة قسم
الهندسة الكهربائية.

-15دوري "بليستيشن":
الحمدهلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين  ,نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ..
أقاااام ناااادي الهندساااة الكهربائياااة بكلياااة الهندساااة – جامعاااة الملاااك ساااعود ياااوم األحاااد و الثناااين و الثالثااااء 6331 /71 /37هاااـ و /77 /6-5
 6331الموافق  5765 /71 /63-65دوري باليستيشن على لعبة فيفا .65
شارك في البطولة  61فريق كل فريق يتكون من العبين و كان هدف البطولة الترفيه و الخروج عن االجواء الدراسية.
فاااي الياااوم االول أقيماااة تصااافيات االولاااى بعااادد  8مبارياااات بنظاااام خاااروج المغلاااوب  .و فاااي الياااوم الثااااني  ,اقيماااة مبارياااات دور الثمانياااة و
دور االربعة.
كمااا شااهد اليااوم الثالااث المباااراة النهائيااة و كااان فااي المباااراة نديااة و حماااس ماان الفااريقين للحصااول علااى المركااز األول بتنااافس رياضااي
شريف.
و في الختام تم تكريم الفريقين الثاني و األول.

-16دوري فريرة:
الحمدهلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين  ,نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد..
أقام نادي الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة – جامعة الملك سعود – بطولة الفريرة بتاريخ  5/5/1436هـ وحتى  6/5/1436هـ وفتح باب
التسجيل للجميع دون استثناء من منسوبي الهندسة الكهربائية.
شهدت البطولة رغبة العديد من الفرق الثنائية بالتسجيل منذ بدء اإلعالن عن البطولة على الصعيد الداخلي للقسم.
ابتدأت البطولة بتقسيم جداول المباريات لكل فريق تحت نظام خروج المغلوب ,على أن تتواجد الفرق المتنافسة وقت المباراة من الساعة 12-
1ظهراً في مقر النادي الكهربائي.
القت البطولة صدى واسع بين الطالب و حضرت المنافسة بين المشاركين و بحماس من محبيهم داخل المقر ,حتى وصلت ذروة المنافسة
مراحلها المتقدمة للدور نصف النهائي.
أقام النادي المباريات الختامية للبطولة يوم االربعاء الموافق 6/5/1436هـ ليتحدد بها طرفي المباراة النهائية للبطولة.
تشرف النادي بقيادة رئيس النادي المهندس عبدالعزيز المسعود و مسؤول االنشطة الرياضية في النادي فهد المدلج بتكريم الفريقين البطل
والوصيف للبطولة بنسختها الحالية ,وتسليم الميداليات الذهبية والفضية إلى جانب الهدايا الرمزية المقدمة من النادي.

-17زيارة فيرست بينتبول:
الحمدهلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين  ,نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد..
نظم نادي الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة – جامعة الملك سعود – زيارة ترفيهية لطالب القسم إلى فيسرت بينتبول ( حرب كرات االلوان )
يوم الثالثاء بتاريخ  25/6/1436هـ ـ وفتح باب التسجيل للجميع دون استثناء من منسوبي الهندسة الكهربائية.
وقد تم تأجيلها إلى هذا التاريخ بعد أن كان من المقرر موعدها يوم األربعاء  12/6/1436ه و ذلك نظراَ لتغير الحالة الجوية ذلك اليوم و حدوث
العاصفة الغبارية مما يعيق الخروج و يضر بصحة الطالب .
وقد وصل الطالب إلى الموقع بعد صالة العشاء و قاموا باستالم المالبس و الواقيات المخصصة للعبة و دخلوا أجواء اللعبة بحماس شديد .
انقسم الطالب في البداية إلى فريقين و تلقوا التعليمات من منظمي اللعبة و استلموا أسلحتهم ثم توجهوا إلى ساحة المعركة.
وقد كانت اللعبة مكونة من مرحلتين :
األولى هي الحرب بإقصاء المنافسين عن طريق إصابتهم بالطلقات و قد دارت رحى المعركة بين الفريقين بحماس شديد جداً حتى انتهت بفوز
الفريق األصفر .
أما المرحلة الثانية فقد كانت حرباَ مفتوحة تنتهي بانتهاء الذخيرة و خروج الالعب مستسلما َ بعد أن أصاب و أصيب و استمتع باللعبة حتى آخر
طلقة .
و هنا بعض الصور للطالب قبل دخول اللعبة :

-18مسابقة االستراحة الثقافية:
في إيطار النشاط الثقافي في استراحة النادي الفصلية تم عمل مسابقة بين الطالب الحاضرين وكانت المسابقة على النحو التالي  ,تم تقسيم
الحضور الى مجموعات تحتوي كل مجموعة مابين  8-7طالب وتم توزيع اوراق يوجد بها كود معين يسمى شفرة مورس مقابل كل حرف
كود مقابل له ثم بعد ذلك تم توزيع اوراق على عدت مرات داخلها كود مورس يكون سؤال معين يجب ترجمة الكود الى السؤال ثم بعد اإلجابه
على هذا السؤال في نفس الورقة .
بعد ذلك تم حصد مجموعة من النقاط لكل مجموعة وكانت إحدى المجموعات حصدت النصيب األعلى وبعد ذلك تم تكريم الفائزين .

-19التوعية من فيروس كرونا:
الحمدهلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين  ,نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ..
تزامناً مع الحملة التوعوية التي يشهدها الوضع الراهن بما يخص فايروس كورونا وانطالقا ً من المسؤولية المجتمعية فقد نظم نادي الهندسة
الكهربائية بجامعة الملك سعود حملة إعالنية موجهة إلى الطالب عامة داخل الكلية بخصوص هذا األزمة الراهنة.
هدفت الحملة إلى نشر الوعي الصحي بما يتعلق بفايروس كورونا ,كما تضمنت تعريفا ً لهذا الفايروس ومدى ضرره على صحة اإلنسان .كما
تضمنت الحملة نشر توصيات طبية من خبراء و مختصين مقدمة من اللقاء الطبي الدولي بالرياض.
استعرضت الحملة أيضا ً األعراض التي تظهر على الشخص المصاب من أهمها الحمى والسعال وضيق في التتفس واحتقان في األنف والحلق
واإلسهال .كما أوضحت آلية انتقال الفايروس من شخص آلخر سوا ًء عن طريق االختالط المباشر بالمصابين أو رذاذ السعال أو لمس أدوات
الشخص المصاب.
تضمنت الحملة التوعوية كذلك الطرق التي تساعد على الوقاية من هذا المرض من أهمها النظافة الشخصية والبيئية والحرص الشديد على
االبتعاد عن المرضى الم صابين والمحافظة على التوازن الغذائي وممارسة النشاط البدني الذي يوفر للجسم المناعة الالزمة لمواجهة هذا
الفايروس.
كما استعرضت الحملة خطوات يتبعها الشخص حال شعوره بأعراض الفايروس المذكورة آنفا ً والتي تمكن له تقليل األضرار الناتجة قدر اإلمكان
ألجل صحة بدنية أفضل بإذن هللا.
شهدت الحملة اهتمام من الطلبة كونها تعرض قضية أصبحت جزء من حديث المجالس واالجتماعات وباتت تشكل مخاوف لدى البعض منهم.

-21زيارة يوم المهنة في جامعة الملك فهد للبترول و المعادن:
في إطار تعاونه المستمر مع عمادة شؤون الطالب بكلية الهندسة ،نظم نادي الهندسة الكهربائية زيارة علمية إلى
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الثالثاء السادس عشر من رجب لعام 6331هـ.
وكان االنطالق من كلية الهندسة على مجموعات متفرقة وتم وصول الطالب في تمام الساعة التاسعة مساء إلى مقر
اإلقامة الكائن في حي العليا (دنر للشقق المفروشة) وكان في األستقبال مجموعة من أعضاء النادي وقد رحبوا بالجميع
 ،في البداية استهالء اعضاء النادي بشرح موجز عن اقسام المعرض وأبرز الشركات الموجودة بالمعرض ومواعيد
المعرض وموقع المعرض.
وفي صباح يوم األربعاء تم الذهاب الى المعرض وتم افتتاح المعرض الساعه التاسعة صباحا وسط تواجد عدد كبير
من الطالب من داخل وخارج جامعة الملك فهد  .ويحتوي المعرض على عدد كبير من الشركات التي تهتم بمجال
الهندسة الكهربائية وبعض المجاالت الحكومية التي في حاجة للمهندسين الكهربائين .
وتم األنتهاء من المعرض في الساعة الخامسة مساء وهلل الحمد تم األستفادة من المعرض من اغلب الحاضرين من
إستفسارات ومقابالت وتقديم السيرة الذاتية .

