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 تـقــــديــم: كلـمــة سـعادة عـمـيــد كليــة الهنـدسـة
وتربعها  تميزهاتواصل  جامعة الملك سعوديأتي إصدار هذا التقرير و 

جودة والذي يدل على  ،صاف الجامعات المحلية واألقليميةعلى م
 ىمخرجات الجامعة األكاديمية والبحثية ويظهر تأثيرها القوي عل

وتعمل كلية الهندسة بشكل متكامل على  المجتمع في جوانب عديدة.
تحقيق اهداف الجامعة نحو التميز والريادة العالمية في بناء مجتمع 

وتحرص الكلية على   .المعرفة منطلقة من ريادتها المحلية واإلقليمية
ان تكون مساهمتها فاعلة في رفع اسم جامعة الملك سعود واسم الوطن 

 ية.عاليا في المحافل المحلية والدول

 ازات متوالية تتناغم مع ما تشهدهتعيش كلية الهندسة نقلة نوعية وانج
حيث عملت الكلية على ايجاد وتطوير العديد من المبادرات الجامعة 

والبرامج النوعية المتناغمة مع اهداف الخطة اإلستراتيجية ومن اهم هذه المشاريع اإلعتماد الوطني لبرامج الكلية حيث 
ومن المتوقع ان تستكمل اجراءات حصولها على  ،لمراجعين لثالثة برامج (المدنية والميكانيكية والكميائية)استقبلت الكلية ا

ن هيئة الوطنية لإلعتماد األكاديمي، وجار األاإلعتماد الوطني خالل األشهر القادمة كأول برامج هندسية يتم اعتمادها من ال
هـ. وتعمل 1435/1436هيئة إلستقبال المراجعين خالل العام الدراسي العمل على تسليم متطلبات باقي برامج الكلية ت

الكلية على دعم برامجها الدراسية من خالل استقطاب اعضاء هيئة تدريس متميزين وكذلك استقطاب الخريجين المتميزين 
في األعوام الماضية عملت  واستمرارا لما عملته الكلية افضل الجامعات العالمية.  قسام للعمل كمعيدين وابتعاثهم إلىباأل

الكلية على تطوير عدد من مقررات الهندسة العامة سعيا منها لتعزيز مهارة التعليم والتعلم الذاتي للطالب. وتركز الكلية 
حاليا على تطوير مهارات اإلبداع واإلبتكار في المقررات الدراسية واألنشطة الالصفية من خالل مركز اإلبداع واإلبتكار 

تولى كلية الهندسة الطالب أهمية كبيرة حيث أنه محور و هـ. 1436للكلية الذي سيتم تدشينه رسميا مع بداية عام  الطالبي
العملية التعليمية وتعمل الكلية بشكل جاد على توفير بيئة تعليمية متميزة واشراك الطالب في جميع المراحل وفي اتخاذ 

ثقافية لكلية اضافة الى اندية طالبية تخصصية تسهم في انشطة القرار من خالل مجلس طالبي يمثل جميع اقسام ا
 .واجتماعية ورياضية متنوعة

المزيد من المهندسين ، فالكلية ساهمت في ضخ يق األهداف اإلستراتيجية للجامعةتعمل الكلية بشكل جاد ومنظم لتحقكما 
حيث وصلت نسب توظيف خريجي الكلية معدالت  ،للسوق السعودي والتي تتابع اداءهم وحدة الخريجين والتوظيف بالكلية

توظيف مرتفعة كما حصل عدد من خريجي الكلية على اعمال لدى شركات عالمية خارج المملكة. واهتمت الكلية بإيجاد 
 برامج تحفيزية للطالب المتميزين مثل برامج الرعاية الطالبية واإلبتعاث الداخلي وبرامج التدريب العملي الدولي اضافة الى

ونصائح خالل دراسته وبعد  تعزيز جهود وحدات اإلرشاد األكاديمي في األقسام لتقديم كل مايحتاجه الطالب من توجيهات
 تخرجه.

وتنوع انتاجها العلمي كما ونوعا كما استمرت الكلية في ريادتها البحثية وتصدرها لكليات الجامعة في عدد براءات اإلختراع 
وتدعم الكلية هذا التوجه من البرامج المتعددة التخصصات رامج الدراسات العليا التقليدية و دعم باضافة الى تركيزها على 

خالل اقامة يوم التميز البحثي سنويا والذي يتم فيه تكريم الباحثين وطالب الدراسات العليا المتميزين. وتسعى الكلية جاهدة 
 بحاث من خالل شراكاتها مع القطاع الخاص.لدعم البحث العلمي والعمل على تأمين تمويل طويل األمد لأل

 

 ةـالكلي دـميـع
 زيـميـيم الحـراهـد بن إبـالــخد. أ.
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عضو هيئة التدريس الكلية للعمل في  40كما تسعى الكلية لتقوية روابطها مع المجتمع وهذا مايظهر في اعارة مايزيد عن 
قرير وهذا الت ،العديد من القطاعات الحكومية والخاصة اضافة الى مشاركتها الفاعلة في كثير من مناشط الجامعة والمجتمع

 يرصد اهم األنشطة التي شاركت فيها الكلية من خالل منسوبيها في خدمة الجامعة والمجتمع.

ويطيب لي بمناسبة إصدار هذا التقرير أن أتقدم بالشكر والتقدير إلدارة الجامعة وكافة وحداتها وعلى رأسها معالي مدير 
ما بذلوه من جهود  شكري للزمالء ومنسوبي الكلية علىالجامعة على ما يقدمه من دعم وتشجيع مستمرين للكلية. كما أقدم  

صلة مسيرة التعليم الهندسي وتقديم العون للجهات المختلفة للمشاركة في حل أي طيبة أدت إلى رفع مستوى الخدمات وموا
 مشكلة تصادف مسيرة الصناعة والهندسة في المملكة.

 واهللا الموفق  ،،        

 ةـدسـية الهنـيد كلـمـع                                                              

ميزيـأ. د. خالد بن إبراهيم الح                                                 
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 رـريــقـيذي للتـنفـتـص الـلخـالم) 1(
هـ، 1434/1435التقرير تفصيًال عـن إنجازات وفعاليات ونشاطات كلية الهندسة ومنسوبيها خالل العام الجامعي يـقـدم هـذا 

 ويـتـضمـن التـقرير ما يلي:
 لكلية.لشاري ـتـسإللس اـــالمجمجــلس الكلية و ضاء ـوحدات الكلية وأع •
 ية.ـثــية والبحـلمــراسي العـد والكـاهــالمع •
 .يةـمـج األكاديـرامـسام والبــقاأل •
 وطـالبـها.ة ـليـالكمنسوبي ن ـة عـيــصائـات احــومــلـمع •
 ة.ـيـطالبـاألنشطة ال •
 للطالب. عمليالتدريب ال •
 مع.ــدمة المجتـــية وخـثـدريس البحـتـيئة الـأنشطة أعضاء ه •
 ية.ــثـع البحـالمشاري •
 ة.ــيات الكليــلــاعـأنشطة وف •

 

هـ العام األكاديمي اإلستراتيجي الذي تحددت فيها اتجاهات كلية الهندسة بوضوح 1434/1435وقد كان العام الجامعي 
تزامنًا مع عدد اإلتفاقيات الجديدة، والتوسعات العلمية المتنوعة، وتنفيذ مختلف األنشطة العلمية والبحثية، وتعزيز المصادر 

ر العالمي الدائم. فلقـد أصبحت الكلية مسئولة عن ووضع اإلستراتيجيات لتطبيق تحسينات مستوى الجودة، وتحقيق الحضو 
تنفيذ المبادرة السادسة من الهدف األستراتيجي للجامعة (التميز) والهادفة إلى تقوية مجال التميز في البتروكيماويات. 

لكة) وحتى على وحققت الكلية لهذا العام العديد من اإلنجازات العلمية على المستوى العالمي والمستوى المحلي (داخل المم
) جوائز على المستوى 7) جوائز علمية على المستوى العالمي و (5مستوى محيط الجامعة، فلقد حازت كلية الهندسة على (

 المحلي ومستوى محيط الجامعة.

ية براءات اختراع لهذا العام، وكان نشاط البحوث العلمية المنشورة في مجالت علم 10كما حققت الكلية بفضل اهللا تعالى 
ورقة علمية في مجالت علمية محكمة، وتم  296عالمية للبحوث العلمية نشاطًا بارزًا وملحوظًا لهذا العام، فقد تم نشر 

مؤلفًا ومترجمًا، وبلغ عدد المشاريع البحثية المدعومة التي مازال  21مؤتمرًا، وتم إنجاز  141عرض أوراق علمية في 
 )  مشروعًا بحثيًا.66هت والتي تم اعتمادها خالل هذا العام الجامعي (العمل قائما عليها والمشاريع التي انت

، وبلغ عدد طالب مراحل 333وكان عدد منسوبي الكلية من أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين لهذ العام 
) طالبا خالل 2432و(خالل الفصل الدراس األول  طالبا )2627( والدبلوم العالي البكالوريوس والماجستير والدكتوراه

ة خريجين أربعخريجا لمرحلة الماجستير، و  43طالبا، و 455. وبلغ عدد خريجي مرحلة البكالوريوس الفصل الدراسي الثاني
 لمرحلة الدكتوراه.

) كرسي علمي موزعة على أقسام الكلية ويعتبر هذا العدد اكبر عدد 12وتضم الكلية خالل هذا العام الجامعي اثني عشر (
اربعة مراكز تميز بحثي ومعـهــديـن للدراسات اسي البحث على مستوى كليات الجامعة بأكملها، كما تضم الكلية لكر 

 واألبحاث.

ولقد كان للكلية نشاطًا بارزًا في خـدمة المجتمع حيث قدمت المحاضرات والندوات العلمية وورش العمل. كما قدمت الكلية 
وهو العدد األكبـر  طالب من مختلف اقسام الكلية 51هـ فرص تدريبية خارجية لـ 1434/1435في صيف العام الجامعي 
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ن تـعمالن dالفرنسيتين واللتـ EDFو  AREVAطالبا في فـرنسا وألمانـيا لدى شركـتي  23منذ البدء في التـدريب الخـارجي: 
المهنـدسين األلمان والهيئة  غرفةيـق مع طالب في ألمانيا لـدى شركات مختـلـفة وذلك بالتنـس 7في مجـال الـطاقـة، و 

  الكـنديـة والتي تعمل في مجال النـقل، BPMBARDIERطالب في أمـريـكا وكـنـدا لدى شركـة  4السعودية للمهنـدسين، و 
طالب في إيطالـيا لدى شركة  9في مجال الطاقة والـروبوت، و  SYDNEYطالب في استـراليـا لدى جـامعة  4و 

ITEFERR القطارات، وطالبـين في أمريكا لدى جـامعة  –تخصصة في مجال الـنـقل المNORTH CAROLINA ،
حيث أعطيت األولوية للطالب  الغـازات. إنتاجالفـرنسية المتـخصصة في  AIRLIQUIDEوطالبيـن في أميـركا لدى شـركة 

 المتميزين من ناحية المعدل التراكمي ومستوى اللغة اإلنجليزية.

، م)2014/2104( هـ1434/1435خالل العام  انجازاتهالبرامج كلية الهندسة وأنشطتها و ويقدم هذا التقرير نظرة ديناميكية 
مدعمة باإلحصائيات واألرقام لرسم توجهات المستقبل  طورات والنمو في األبحاثمع التركيز على االستحداثات الجديدة والت

التقرير ثمرة جهود حثيثة مجتمعة قامت على جمع المعلومات وتأليف المحتوى وتقديم  للمهمة العلمية والبحثية. ويعتبر هذا
 .التقرير بصورته الحالية، مما يعكس روح التنسيق والتعاون لطاقم عمل كلية الهندسة
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Summary of the Report 
 

This report provides detailed information on the achievements and activities of the College of 
Engineering and its employees during the academic year 1434/1435.  The report includes 
the following 

• College council, units and industrial advisory board. 
• Research institutes and chairs. 
• Departments and academic programs. 
• Statistical information about the college (Staff and Students) 
• Student activities. 
• Practical training for students. 
• Research activities and community services of faculty members. 
• Activities of the college. 

 
The academic year 1434/1435H (2013/2014) was a strategic year in which the college 
trends have been clearly determined to coincide with a number of new agreements, diverse 
scientific expansion, implementation of various scientific and research activities, 
enhancement of  resources, development of strategies for the implementation of quality 
improvement, and the achievement of lasting global presence. The college has become 
responsible for the implementation of the initiative of the sixth strategic objective of the 
University aimed at strengthening excellence in the field of petrochemicals. This year, the 
college has also accomplished many scientific achievements at the global level and local 
level (within the Kingdom) and even at the level of the university perimeter. The college has 
won five scientific prizes at the global level and 7 awards at the local level and the level of 
the university. 

The college has also been awarded 10 patents this year. The activity of publishing in 
international scientific journals was noticeable this year. The college published 296 scientific 
papers in refereed journals, 141 were presented in conferences, and 21 books and 
translations were compiled. The number of funded research projects (ongoing, ended or 
approved) was 66 research projects. 

The number of faculty members, lecturers and teaching assistants for this year is 333. The 
number of undergraduate, master, doctoral and Higher Diploma students in the  first 

semester is (2627) and (2432) in the second semester. The number of graduates from the 
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undergraduate programs was 455, while 43 master and four doctoral degrees were 
awarded. 
The college has during this academic year twelve (12) scientific chairs distributed among the 
various departments. This number is the largest at the level of the entire university colleges. 
The college also has four excellence centers and two institutes for studies and research. 

The college has been very active in community service with the presentation of a number 
lectures, seminars and workshops. The college also presented in the summer of 1434/1435 
external training opportunities for 51 students from various departments, the largest number 
since the start of the external training program: 23 students were sent to train in France and 
Germany with the French companies AREVA and EDF who work in the field of energy, 7 
students to Germany in different companies in coordination with  the German Engineers 
Society and the Saudi Council of Engineers, 4 students  were sent to the United States and 
Canada to  train in the  Canadian BOMBARDIER company which operates in the field of 
transport, 4 students in Australia to Sydney University in the field of energy and robotics,  9 
students to Italy to train in the company ITEFERR specialized in the field of transport 
(trains), two students to the American university of North Carolina and two other students to 
the US also to train with  the French AIRLIQUIDE company specialized in the production of 
gases. 

This report provides a dynamic view of the College of Engineering programs, activities and 
achievements during the year 1434/1435, with a focus on new development and growth in 
institutional research, supported by statistics and figures to draw the future directions of 
science and research tasks. This report is the result of a determined collective effort for the 
collection of information, compilation of content and presentation of the report in its current 
form, which reflects the spirit of coordination and cooperation of the college staff. 
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 ـدمـــةـقـ) م2(
 

 ةــدسـة الهنـليـن كـية عـخـاريــة تـلمح 2-1
لعربية السعودية ومنظمة م كمشروع مشترك بين حكومة المملكة ا1962هــ الموافق 1382ام ـة في عـدسـنشئت كلية الهنأُ 

نضمت الكلية إلى جامعة الملك سعود، وقد سارت منذ البداية في طريق م أ1968الموافق هــ 1388ام ـوفي ع .اليونسكو
بعد عام، وكذلك في  في الزيادة الملحوظة في أعداد الطالب وأعضاء هيئة التدريس عاماً  ذلك جلياً التطور والنمو، ويظهر 

دد طالب الكلية مع بداية ــوكيفًا، وفي المستوى العلمي والمهني الرفيع لخريجيها، حيث كان ع إنتاجها العلمي والبحثي كّماً 
) في العام الجامعي طالباً  2530(حوالي دد إلى أن بلغ ـالعذا ـرج هدـطالبًا) وت 17هـ (1382/1383جامعي العام ال
في هذه الفترة من أربعة أعضاء إلى أكثر من  ومن في حكمهم هـ، وبالمثل زاد عدد أعضاء هيئة التدريس1434-1435

 عضوًا. )300(
الكهربائية والهندسة الميكانيكية. وفي وقد كانت الكلية في بداية إنشائها تضم ثالثة أقسام هي الهندسة المدنية والهندسة 

هـ إلى كلية 1404/1405هـ تم إنشاء قسم العمارة الذي تحول في بداية العام الجامعي 1387/1388العام الجامعي 
هـ تم إنشاء قسمين آخرين هما 1394/1395وفي العام الجامعي  مستقلة تحت اسم كلية العمارة والتخطيط العمراني،

هـ تم إنشاء قسم الهندسة الصناعية حيث أنه كان 1423/1424 وهندسة النفط، وفي العام الجامعيية الهندسة الكيميائ
برنامجًا في قسم الهندسة الميكانيكية، وبذلك يصبح عدد أقسام الكلية ستة أقسام هي: الهندسة المدنية، الهندسة الكهربائية، 

هـ تمت الموافقة على تعديل 1427ط، الهندسة الصناعية، وفي العام الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكيميائية، هندسة النف
 مسمى قسم هندسة النفط إلى قسم هندسة البترول والغاز الطبيعي.

وقد حظيت كلية الهندسة بنصيب وافر من التسهيالت األكاديمية في المدينة الجامعية، حيث  بلغ عدد القاعات الدراسية 
الكثير من قاعات االجتماعات واللقاءات، كما تضم الكلية مدرجين مجهزين  بكافة الوسائل  قاعة، باإلضافة إلى 90الذكية 

السمعية والبصرية، أما المعامل التدريسية والمختبرات البحثية فلدى الكلية منها مايزيد عن مائة وخمسين معمًال ومختبرًا 
ن في الكلية بشكل مستمر على تطوير هذه المعامل مزودة بكافة التجهيزات وتمديدات الماء والغاز، ويعمل المسؤولو 

والمختبرات وتوفير أحدث األجهزة والمعدات لها لجعلها قادرة على تلبية احتياجات الطالب وأعضاء هيئة التدريس على حد 
ي وتركز الكلية على النشاط البحثي من خالل العديد من الكراسي والمراكز والمعاهد البحثية المتخصصة الت سواء.

 تحتضنها اضافة الى مركز بحوث الكلية الرئيسي والذي يعد اول مركز بحثي ينشأ في جامعة الملك سعود.
 

 ـةـليـالك ةــرؤي 2-2
 .مـجــتــمـع المعـــرفــــةـنـاء أن تـكـون كلـيــة الهنـدســة كليــة عـالـمـيــة ورائـــدة في مجـــال الـتعـــليــم الهـنــدســي والبحــوث المبـتــكــرة، وبــ

 

 يـةـلـالك الةــــرس 2-3
ـــمية ُمـتــقـدمـــة تــتـميــــز بالجـــــودة العـالـيــــة، وتهـتـــم بالمتـغ ـــم بــــرامج تـعــليـ ـيـــــرات المستـقـبــلـيــــة التــي تــعـــمل كليـــة الهنـدســـة عـــلى تـقــديــ

ـعــزيــز الـممارســة المهـنـيـة في المجـاالت الهنـدسـيـة الُمـخـتــلفـة والمساهــمــة فـي تــأمـيــن تــواجــه المهنــدسـيـن، وتـسعى الكليــة إلى ت
ـدة عــبــر احتــيـاجـات المجـتـمـع، وذلك من خـالل اإلبــداع واالبـتــكار المعـرفــي ونـقـــل المعـــارف الهـنـدســية إلـى األجــيــال الصـاعـــ

 العـلـمـي وعـبـر الشــراكـة مـع المـؤسـسات الصناعــية والهـيئـات الحـكـومـيــة. التــعــليــم والبحـث
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 يةـداف األستراتيجـاأله 2-4
 .تـقـديـم بـرامج أكاديـميــة ممتــازة تـعــكـس االحتـيــاجــات والمتــطلـبـات الحـاليــة للمهـنــة .1
 .والمحـافــظــة عـليـهماسـتـقـطاب طالب متميـزيــن ورعــايـتهم  .2
 .اسـتـقـطاب أعـضاء هـيـئــة تــدريـس متـميــزيــن ورعــايـتهم والمحـافــظــة عـليـهم .3
 .رفــع كفــاءة البحـث العــلـمي بالكلـيــة .4
وغـيـرهـا من  .يـةإيجـاد روابـط قــويـة وتـعـاون مستـمر ومثـمر مع القطاعات الصنـاعـية والخــدمـية والتـجـاريــة والحـكـومـ .5

 .مـؤسسـات المجـتــمع
 .ومـرافــق وبــنـيــة تــحـتـيـة فـاعــلة وكافـيــة إيجـاد خــدمـات مسـانــدة .6
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 ةـليـيمي للكـظـنـكل التـيـاله 2-5
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 ةـليـدات الكــوح 2-6
و ـدات كما هـحيف رؤساء ومشرفي تلك الو ـره، وتكلـالتنظيمي بعد تطويلفة المبينة بالهيكل ــمل المختـدات العـتم اعتماد وح

 :اليـدول التـن بالجـمبي

 المشرف دةــوحـسم الا

 زي ـيـمـراهيم الحــأ.د. خالد بن إب عمادة الكلية 

 د. عبد المحسن أحمد البداح وكالة الكلية

 د. أحمد بن حسين آل الشيخ وكالة الكلية للشؤون األكاديمية 

 دـــمد زاهـد بن محــيـد. ول وكالة الكلية للتطوير والجودة

 ل الشيخبن عبدالرحمن آ محمدأ.د.  وكالة الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي 

 دات التابعة لوكالة الكليةـوحـأسماء مشرفي ال

 ا. دبيان الجماز إدارة الكلية 

 ســــليــمان بــن ابــراهــيــم الــتــويــجـــريأ.  مــديـــر الشــؤون الــمالــيــة

 د. عبدالمحسن البداح وحدة حماية الحقوق الطالبية

 عادل اليوسف. م وحدة األنشطة الطالبية

 ا. فهد النزهان وحدة األرشيف

 أسماء مشرفي الوحدات التابعة لوكالة الكلية للشؤون األكاديمية

 د. سعيد بن عبداهللا الدوسري  وحدة شؤون الطالب 

 د. أحمد بن حسين آل الشيخ وحدة الجداول الدراسية والتسجيل

 د. عبدالحميد بن يوسف المزروع وحدة التخصيص واإلحصاء

 أ.د. أحمد أبا سعيد الحاج وحدة الخطط الدراسية

 د. يوسف بن صالح الصغير وحدة التدريب الصيفي

 لوكالة الكلية للدراسات العليا والبحث العلميأسماء مشرفي الوحدات التابعة 

 د. حسين أحمـد حلمي وحدة الدراسات العليا

 أ.د. حسن البيالنى وحدة البحث العلمي 

 د. ثامر البهكلي وحدة المعيدين والمبتعثين 

 ودةـر والجـويـطـأسماء مشرفي الوحدات التابعة لوكالة الكلية للت

 الفتاح شرفد. محمد عبد  ودةـوحدة الج

 أ.د. عبد الحميد اجبار وحدة التطوير
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 د. أحمد محمد الشريبنى ن والتوظيفيـريجـوحدة الخ

 د. عبدالمحسن بن أحمد البداح ليم اإللكتروني وتقنية المعلوماتـعـوحدة الت

 د. محمد عبد الفتاح شرف ـ واألستاذ. عبد العزيز الخميس التعليم المستمردة خدمة المجتمع و ـوح

 دات التابعة إلدارة الكليةـأسماء مشرفي الوح

 مساعد السلطان وحدة االتصاالت اإلدارية

 مبارك فهد العصيمي وحدة الشؤون المالية والمشتريات 

 محمد عبدالرحمن العتيق/  فهد بن مهنا الشرهان وحدة عالقات الموظفين

 سليمان سلمان الودعاني وحدة المستودعات والعهد

 حسين الحسين الخدمات المساندةوحدة 

 فهد مبارك النزهان وحدة األرشيف

 إبراهيم العقيل  وحدة الورش والصيانة

 

 ة ـليـكاللس ـضاء مجـــعأ 2-7
 عميـــــد الكليــــة ـزيـميــيـم الحـــراهــالـد بن إبــخ .أ.د

 وكيل الكلية وأمين المجلس د.عبد المحسن بن أحمد البداح

 وكيـل الكليــة للتطـويـر والجــودة دــــمد زاهــد بن محـــيـول د.

 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي بن عبد الرحمن ال الشيخ محمدد. 

 وكيـل الكليــة للشئــون األكاديميـة د. أحمد بن حسين آل الشيخ

 رئـيس قسـم الهندسـة المدنـيــــة عبدالحفيظ بن عمر الشيناويد. 

 رئـيس قسـم الهندسـة الكهربائيـــة أ.د. عبدالحميد بن محمد الصانع

2B .رئـيس قسـم الهندسـة الميكانيكيـــة عصام بن علي البهكليد 

1Bرئـيس قسـم الهندسـة الكيميائيــــة أ.د. عمـاد الديـن بن مصطفى كمــال 

 والغاز الطبيعيرئـيس قسم هندسة البترول  أ.د. مسـاعـد بن نـاصـر العـــواد

 رئـيس قسـم الهندسـة الصنـاعيـــة د. علي بن محمد السمحان

 من قسـم الهنـدسـة المـدنـيــــة أ.د. طــالل بن عبيــد الرفيعـــي

 هربائيةمن قسـم الهنـدسـة الك د. خالد ابراهيم الدويش

 ميكانيكيةمن قسـم ال د. ثامر البهكلي 
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 ةـليـاري للكـشـتـسإلس اـلـاء المجـضـــأع 2-8
الثاني  حتى نهاية الفصل الدراسي جلسات 3دد ـع، وتــم عـقـد هـ4/1430ستشاري  لكلية الهندسة في تم تشكيل المجلس اإل

-1434للعام الجامعي  ستشاري لكلية الهندسةإلأعضاء المجلس اوفيما يلي اسماء  هــ. 1434/1435للعام الجامعي 
 :ه1435

 

 عميـــــد الكليــــة خالد بن ابراهيم الحميزي د. 

 السابق وعميد كلية الهندسة الفيصل جامعة الحيدر عبدالرحمن بن محمدد. 

 مدير العالقات الجامعية بشركة ارامكو العودة عوده بن عوض د.

 للمهندسين السعودية أمين عام الهيئة غازي محمد العباسي د.

 رئيس مجلس إدارة مجموعة الزيد علي بن عثمان الزيد م.

 والجودة للتطوير الهندسة كلية وكيل دـــمد زاهــد بن محــيـول د.

 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي آل الشيخ محمد بن عبدالرحمن د.

 وكيل كلية الهندسة بدالمحسن بن أحمد البداحــع د.

 الهندسة للشؤون األكاديميةوكيل كلية  أحمد بن حسين آل الشيخ د.

 الدفاع بوزارة العسكرية األشغال عام مدير انيــــبـــد قــالــخم. 

 القابضة الزامل مجموعة ادارة رئيس مجلس الزامل بدهللاــع بن بدالرحمنـــعد. 

 نائب الرئيس لوحدة البوليبرين (سابك) رــالماك مدــبن مح وضـــعم. 

 

 مدنيةلقسم الهندسة الستشاري إللس اـالمج 2-9
ويتكون المجلس من  ،انشائه ذ، وتم عقد جلستين منهـ1432 في مدنيةلقسم الهندسة الستشاري  تم تشكيل المجلس اإل

 األعضاء التالية اسمائهم:
 

 وكــيل وزارة النــقل م. هـذلول الـهذلول

 المدنيةإلستشارات الهندسة  مدير عام مكتب المركز المتطور د. إبراهيم الضبيب

 م. أحمد محمد العيسى
 نائب الرئيس المساعد للتراخيص

 الهيئة العامة للسياحة واآلثار

 م. إبراهـيم الشـايع
 مدير إدارة التخطيط البيئي والمرافق العامة

 الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض

 )آبيتونج –الراشد (المدير العام المساعد  م. إبراهـيم الـخراشي

 الحفيظ عـمر الشيناويد. عبد 
جامعة الملك  –كلية الهندسة  - رئيس قسم الهندسة المدنية

 سعود
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 كهربائيةستشاري لقسم الهندسة الإللس اـالمج 2-10
، وتم عـقـد جلسة واحدة منذ انشائه. ويتكون هـ1435عام  في كهربائيةلقسم الهندسة ال ستشاريتم تشكيل المجلس اإل
 التالية اسمائهم:المجلس من األعضاء 

 

Chief Academic Advisor, Al-Faisal University (Privat  
University) 

Dr. Mohammed Al-Haider 

Principal Advisor, Communication and Information 
Technology Commission (CITC) 

Dr. Ibrahim Al-Kady 

Al-Rajhi Endowment Company Dr. Zeyad Alhekail 

Member of Majlis Ash-Shura Council Dr. Awad Alasmari 

Member of Majlis Ash-Shura Council Dr. Hamed Al-Sharari 
 

 كيميائيةستشاري لقسم الهندسة الإللس اـالمج 2-11
الفصل الدراسي نهاية حتى  وتم عـقـد ثالثة جلسات، هـ1435 في كيميائيةلقسم الهندسة الستشاري  تم تشكيل المجلس اإل
 ، ويتكون المجلس من األعضاء التالية اسمائهم:ه1434/1435الثاني للعام الجامعي 

 

General Manager , ARASCO) Dr. Abdulmlek Alhusaini 

General Manager, Chemical Research-SABIC Dr. Fahad Abdulaziz Al-Sherehy 

Head of Research and Development, SWCC Dr. Ahmed Suliman Alrifi 

Deputy Manager, Saudi Industrial Development 
fund 

Eng. Abdulaziz  Hamad Al-Owaid 

Senior Operation Engineer, ARAMCO Eng. Ibraheem  Alomair 

President, Tasnee Petrochemicals Complex Eng. Saleh Fahad Alnazha 
 

 ميكانيكيةلقسم الهندسة الستشاري إللس اـالمج 2-12
حتى نهاية الفصل الدراسي ، وتم عقد جلسة واحدة هـ1432 في ميكانيكيةاللقسم الهندسة ستشاري  تم تشكيل المجلس اإل
 ، ويتكون المجلس من األعضاء التالية اسمائهم:ه1434/1435الثاني للعام الجامعي 

 

Georgia Institute of Technology Dr. Said Abdel-Khalik 

KACST Dr. Mohammad Al-Majid 

Saudi Aramco Dr. Ammar Al-Nahwi 

SABIC Dr. Waleed Al-Shalfan 
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Al-Essa Industries Group Eng. Yousef Al-Mutlaq 

BAE Systems Eng. Fahad Al-Yousef 

Advanced Electronics Company Eng. Hesham Ghonaim 
 

 بيعيـاز الطــالبترول والغة ـدسـنـهلقسم تشاري ـسإللس اـالمج 2-13
حتى نهاية الفصل الدراسي ، و  هـ23/5/1429 في البترول والغاز الطبيعيهندسة لقسم ستشاري  تم تشكيل المجلس اإل
 البترول والغاز الطبيعيهندسة لقسم ستشاري إلالمجلس اتم عقد جلستين. ويمثل  ه1434/1435الثاني للعام الجامعي 

 األعضاء التالية اسمائهم:

Director General Eastern Province Branch, 
Ministry of Petroleum and Mineral Resources 
(MOPM), Dhahran, Saudi Arabia. 

H. E. Eng. Yahya J. Shinawi 

Private Petroleum Consultant and Former Faculty 
Member in Petroleum and Natural Gas 
Engineering Department, College of Engineering, 
King Saud University, Riyadh, Saudi Arabia 

Prof. Mohammed S. Al-Blehed, 

SPE President 2007 and Chief Executive Officer 
of Dragon Oil Company, UAE, Former Head of 
Petroleum Engineering Section, Saudi Aramco, 

Dr. Abdul-Jaleel A. Al-Khalifa, 

Senior Petroleum Engineering Consultant, Saudi 
Aramco, and Part-Time Faculty Member of 
Petroleum Engineering Department, King Fahd 
University of Petroleum and Minerals, 

Dr. Sami A. Al-Neaim, 

Director of Schlumberger Dhahran Carbonate 
Research Center, Dhahran, Saudi Arabia. 

Dr. Mohammed Badri, 

Chief Geoscientist, Exploration and Reserves 
Replacement - Exploration and Development 
Department, Al-Khafji Joint Operations, Saudi 
Aramco Gulf Operations Company, Al-Khafji, 
Saudi Arabia. 

Eng. Abdul-Rahman A. Al-Rashed, 

Director of Oil and Gas Center, King AbdulAziz 
City for Science and Technology (KACST), 
Riyadh, Saudi Arabia 

Dr. Abdul-Rahman A. Al-Quraishi, 
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Petroleum Consultant at the Ministry of Petroleum 
and Mineral Resources (MOPM), Riyadh, Saudi 
Arabia. 

Eng. Musaed Al-Mubarak, 

Private Petroleum Consultant and Former Faculty 
Member in Petroleum and Natural Gas 
Engineering Department, College of Engineering, 
King Saud University, Riyadh, Saudi Arabia. 

Dr. Mansour S. Al-Malik, 

Senior Director for Halliburton 
Dhahran Technology Center for Middle East and 
North Africa, Dhahran, Saudi Arabia. 

Dr. Michael Bittar 

 

 يةــلصناعلقسم الهندسة استشاري إللس اـالمج 2-14
حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني  جلستين، وتم عقد هـ1432 في صناعيةاللقسم الهندسة ستشاري  تم تشكيل المجلس اإل

 التالية اسمائهم:عضاء ، ويمثل المجلس األه1434/1435للعام الجامعي 

 العميد السابق لكلية الهندسة أ.د. عبدالعزيز الحامد

 صاحب السمو الملكي األمير 
 عبدالعزيز ال سعودبن عبداهللا بن مساعد 

 شركة صناعة الورق

 الرئيس التنفيذي لشركة االكترونيات المتقدمة د. خالد البياري

 المستشار بشركة سابك م. عبدالعزيز األحمد

 وزارة الصناعة والتجارة م. أحمد السدحان

 قسم الهندسة الصناعية أ.د. عبدالرحمن االحمري

 قسم الهندسة الصناعية د. عادل الشايع

 قسم الهندسة الصناعية د. خالد الصالح
 
 

 ية)ـدسـوم الهنـلــرع العـود (فــعـلك سـمـة الــامعـة جـلـــجـم 2-15
 :لةـجـر المـريــحــئة تـيـه

 لهيئة التحرير رئيساً  أ.د. أنيس بن حمزه فقيها                    
 عضواً  أ.د. محمد السيد محمود علي               

 عضواً  أ.د. محمد اقبال خان               
 عضواً  أ.د. سعد بن مبارك الغوينم               

 

ر من قبل وتنش ،تصدر مجلة جامعة الملك سعود (فرع العلوم الهندسية) بانتظام بمعدل عددين سنويًا باللغة االنجليزية
 .ر من قبل مطابع جامعة الملك سعودباللغة العربية ينش عالوة على عدد سنوي ، الناشر العالمي اليسفير
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قتصار في ما ينشر فيها على المقاالت العلمية المبتكرة ذات القيمة العلمية العالية إلع المجلة سياسة تحريرية تقضي باتتبو 
ن في الخارج يوالتي يجري تحكيمها من قبل متختصص ،كل وتقنية النانوية ومايتعلق بها مثل الطاقة والتآفي العلوم الهندس

عة في مجال هندسي المجلة بإصدار أعداد خاصة مكرسة لمناسبة خاصة أو واقوالداخل. وعندما تقتضي الحاجة تقوم 
كل والتحكم فيه وكذلك عدد عن الذكرى المئوية لتأسيس المملكة العربية عن التآمثل عدد عن عمليات التحلية واخر  ،محدد

رمضان  –م 2014 وكان اخر عدد خاص صدر حديثا في يوليو  .م1999هـ /1420السعودية والذي صدر في العام 
 :هـ في مجال الهندسة الميكانيكية بعنوان 1435

“Thermal and Micro Structure Properties“ 
لحديثة في مجال النشر العلمي وتسعى هيئة تحرير مجلة جامعة الملك سعود (العلوم الهندسية) إلى مواكبة التطورات ا

المعلومات. وقد استحدثت هيئة التحرير لهذا الغرض بعض التعديالت ستفادة من التقدم الحاصل في مجال تقنية إلبا
 .اإلجرائية التي تهدف إلى تسريع عملية تحكيم البحوث المقدمة والبت في أمر قبولها للنشر بالمجلة

 
 )هـ1435-1434ي (ـامعـام الجـللع لةـللمج واردةـال وثــبحـدد الــع

 وثـوضع البح
 وعـمـالمج وثـصدر البحـم

 سبةـنـال ددـعـال ارج المملكةـخ ارج الجامعةـخ ل الجامعةـداخ
 %44 56 50 5 1 يمـتحت التحك
 %8 9 6 1 2 لـديـتحت التع

 %21 27 21 1 5 ولةـبـمق
 %26 33 28 2 3 وضةــرفـم

 %1 1 1 0 0 ةـوبـمسح
 %0 0 0 0 0 ةـطـمسق
 %100 126 106 9 11 موعـالمج

 

 يةـبالكلوث ـز البحـركـم 2-16
لتنشيط  ـ وهو أول مركز بحوث في الجامعة،ه1394/1395تم إنشاء مركز البحوث بكلية الهندسة في العام الجامعي 

العمل البحثي ودعم الدراسات النظرية والتطبيقية ألعضـاء هيئة التدريس بالكلية وتوفير اإلمكانات الالزمة لذلك، عن طريق 
قبل ذلك على شكل اهتمامات  كانت البحوث العلمية تجرى بالكليـة. وقـد والماليةوالفنية  تقديم العديد من الخدمات اإلدارية

، فيتبع مركز البحوث عمادة التي يتبعها الباحثون.  أما اآلنوتعتمد في تمويلها على ميزانيات األقسـام األكاديميـة  ،فردية
مد عبدالرحمن ـحمالمركز الدكتور  رأس. ويوالبحث العلمي البحث العلمي التي تندرج تحت وكالة الجامعة للدراسات العليا

 .عبداهللا آل الشيخ

 :هـ1434/1435الجديدة التي تمت الموافقة على تسجيلها في مركز البحوث خالل العام الجامعي  البحوثمشاريع 

كما قام عدد من الباحثين ًا بحثيًا مقدمة من عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية. مشـروع 43تمت الموافقة على دعم 
ت البحوث المدعومة ) التي تمثل مخرجاISIة (مورقة في المجالت العلمية المحك 31بنشر (أعضاء هيئة التدريس بالكلية) 

. إلى إدارة المركز مشروعا 36المنتهية التي وصل عددها  مشاريعللالتقارير النهائية قام الباحثون أيضا بتقديم من المركز. و 
ثم تنشر بعد ذلك تبعًا لقواعد نشر البحوث بمراكز  -حسـب رغبة الباحثين - تقاريرعملية تحكيم لبعض هذه ال وتجري

 البحوث التي أقرها المجلس العلمي للجامعة.

http://faculty.ksu.edu.sa/4343/default.aspx
http://faculty.ksu.edu.sa/4343/default.aspx
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 رسائل الماجسـتير والدكتوراه

، وقد بلغ عددها الماجسـتير والدكتوراه التي يجريها طالب الدراسات العليا في أقسام الكليةرسائل المركز بدعم يقوم 
رسائل دكتواره في مختلف تخصصات األقسام األكاديمية بالكلية خالل  8رسالة ماجستير و 29رسالة منها  37اإلجمالي 

 هـ.1434/1435العام الجامعي 
 

 ليةـية بالكـثـالبح راسيـز والكــراكـد والمــاهـالمع 2-17
 

 يةـثـحـي البــراســأوًال : الك
أكبـــر عــدد كراســي علـــى مســتوى كليـــات  علـــى األقســام المختلفــة، ويعـــد الــرقم موزعــة ســي بحثـــيكر  اثنـــي عشــرتضــم الكليــة 

 مع بيان أسماء المشرفين عليها: التالي بيان بهذه الكراسي البحثيةالجامعة، ويوضح الجدول 

 القسم اسم الكرسي العلمي الممول المشرف على الكرسي

- 
صاحب السمو الملكي األمير خالد 

 بن سلطان بن عبدالعزيز
كرسي األمير خالد بن سلطان 

 ألبحاث المياه
 الهندسة المدنية

 مجموعة الزامل -
كرسي مجموعة مجموعة الزامل 

 لترشيد الكهرباء والماء
 الهندسة المدنية

- 
مجموعة شركات بن الدن 

 السعودية

كرسي الشيخ محمد بن الدن 
لألبحاث والدراسات في إعادة 

 تأهيل المنشاءات
 الهندسة المدنية

 أ.د. مصلح الشمراني
 المهندس

 عبداهللا بقشان
كرسي المهندس عبداهللا بقشان 

 ألبحاث التربة االنتفاخية
 الهندسة المدنية

 الهندسة المدنية كرسي أرامكو لهندسة الزالزل أرامكو السعودية دادـد. محمد الح

أ.د. عبد الرحمن بن علي 
 العريني

 أرامكو السعودية
كرسي أرامكو السعودية في 

 الطاقة الكهربائية
 الهندسة الكهربائية

 الشركة السعودية للكهرباء د. ياسر بن عبدالكريم التركي
كرسي الشركة السعودية للكهرباء 
 في موثوقية وأمن النظام الكهربائي

 الكهربائيةالهندسة 

أ.د. صالح بن عبداهللا 
 الشبيلي

 شركة االتصاالت السعودية
كرسي شركة االتصاالت 

 السعودية
 الهندسة الكهربائية

 الهندسة الكيميائية أبحاث الفوسفات والمعادن جامعة الملك سعود أ.د. طارق فارس الفارس

 الشيخ محمد بن حسين العمودي د. محمد السعيد بن زقوطه
االستخالص المستحسن كرسي 

 للنفط
هندسة النفط والغاز 

 الطبيعي
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 القسم اسم الكرسي العلمي الممول المشرف على الكرسي

Enhanced Oil Recovery 
)EOR( 

أ.د. عبدالرحمن بن مشبب 
 األحمري

صاحب السمو الملكي األمير 
 عبداهللا بن مساعد بن عبدالعزيز

كرسي األميرة فاطمة بنت هاشم 
النجرس ألبحاث تقنية التصنيع 

 المتقدم
 الهندسة الصناعية

 لي بن سعيد الغامديـأ.د. ع
صاحب السمو الملكي األمير 

 محمد بن نايف
كرسي األمير نايف للسالمة 

 المرورية
 الهندسة المدنية

 

 خالد بن سلطان ألبحاث المياه األميركرسي  •

ميـاه الصـرف الصحـي ُيـعنى كـرسـي األميـر خـالـد بن سـلطـان بـن عبـدالعـزيـز ألبـحـاث الميـاه بتـطوير صنـاعة إعـادة استـعمال 
والصنـاعي والـزراعي وابـتـكار حـلول علمـية وعمـلـية متـطورة لالسـتفــــادة من ميـاه الصـرف بـشكل فـاعل واقتـصادي وذلك من 

ارتـها، وتـقــــديـم خـالل عمـل ودعـم األبـحاث في مـجاالت المعـالجـــــة المـتـقـدمـة لميـــاه الصـرف ومشـاريـع إعــــادة االستعمـال وٕاد
 مـن الميـاه.خـدمـات استـشـاريـة في مـجــاالت إعــــادة استـعمـــال الميــــــاه للـوفــــاء باحتـياجـات الممـلكة الحـالـية والمستـقبلـية 

 كرسي مجموعة مجموعة الزامل لترشيد الكهرباء والماء •
 يهدف الكرسي إلى: 

o  والماء وترشيد استهالكهما.تنمية الوعي بأهمية الكهرباء 
o .المساهمة في حل مشاكل الهدر الكهربائي والمائي 
o .زيادة المحافظة على الطاقة الكهربائية والموارد المائية بما يخدم االقتصاد الوطني 
o .إثراء البحوث الدراسات والتدريب والتثقيف في ترشيد الكهرباء والماء 

 سات في إعادة تأهيل المنشاءاتكرسي الشيخ محمد بن الدن لألبحاث والدرا •
 تتمثل أهداف الكرسي فيما يلي:

o تطوير نتاج البحوث العلمية التطبيقية فيما يخدم صناعة البناء والمحافظة عليها في المملكة . 
o  تشجيع الباحثين من الشباب السعودي وغير السعودي للبحث في مجاالت وتقنيات إعادة تأهيل المنشآت التي

 .إنشائية والتركيز على ذلك من خالل برامج الدراسات العليا المتخصصةتعاني من مشاكل 
o  تقديم المشورة الفنية وتوفير التدريب والتعليم المستمرين للمتخصصين في مجاالت معالجة المشاكل اإلنشائية من

  .خالل عقد الندوات والدورات التدريبية وورش العمل
o بحوث المتخصصة في مجال تقنية طرق إيجاد حلول إبداعية إلعادة إيجاد وسيلة اتصال مع الباحثين ومراكز ال

 .تأهيل المنشآت

 ألبحاث التربة اإلنتفاخيةبقشان  كرسي المهندس عبداهللا •
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 تـتمثل أهداف كرسي المهندس عبداهللا بقشان ألبحاث التربة اإلنتفاخية فيـما يـلي:
o  ودفع المعرفة في مجاالت سلوك ومعالجة والتأسيس توفير بيئة مالئمة لإلبداع والتميز وتشجيع البحث العلمي

 .على التربة االنتفاخية دفعًا نوعيًا هامًا للمشاركة في اإلنتاج البحثي الوطني والعالمي
o  تطويع نتاج البحث العلمي فيما يخدم صناعة البناء في المملكة وتقديم ذلك من خالل ما توفره الجامعة من

 .إمكانات بشرية وتقنية
o  الباحثين الشباب السعوديين وغير السعوديين للبحث في مجاالت سلوك ومعالجة والتأسيس على التربة تشجيع

 .االنتفاخية من خالل برامج الدراسات العليا
o  تقديم المشورة الفنية وتوفير التدريب والتعليم المستمر للمتخصصين في مجاالت الهندسة الجيوتقنية من خالل عقد

 .دريبية وورش العملالندوات والدورات الت
o  إيجاد وسيلة اتصال مع الباحثين ومراكز البحوث المتخصصة في التربة غير المشبعة في األعم والتربة االنتفاخية

 .بشكل خاص
o .توعية المجتمع بطبيعة التربة اإلنتفاخية والمشاكل الهندسية المرتبطة بها والطرق الممكنة للحيلولة دون حدوثها 

 السعودية لهندسة الزالزلكرسي أرامكو  •
 تتمثل األهداف الرئيسة للكرسي فيما يلي : 

o  تطوير وتوطين قاعدة أبحاث علمية وطنية منظمة في مجاالت هندسة وتحليل مخاطر الزالزل من خالل دعم
 الوطنية المتخصصة ذات التطبيقات المحلية والعالمية.  -وٕادارة األبحاث 

o زالي للمباني القائمة ورفع كفاءة العناصر اإلنشائية لمقاومة األحمال الزلزالية دعم البحوث في مجال التقويم الزل
 باستخدام التقنيات الحديثة للمواد المركبة المتقدمة.

o  .استقطاب الباحثين العالميين للعمل في كرسي البحث ونقل وتوطين تقنيات البحث العلمي في مجال الكرسي 
o ى البحث العلمي في مجاالت مخاطر الزالزل من خالل برامج الدراسات توفير اإلمكانيات وتشجيع الشباب عل

 العليا المتخصصة في الجامعة. 
o  التدريب والتأهيل للمتخصصين وبرامج التوعية العامة في مجاالت هندسة الزالزل وتخفيف مخاطرها على

تدريبية والحلقات الدراسية وورش المنشآت القائمة وتطبيق كود البناء السعودي من خالل عقد الندوات والدورات ال
 العمل. 

o  إيجاد قنوات اتصال عالمية مع مراكز األبحاث المتخصصة في مجال هندسة الزالزل وتخفيف مخاطرها على
 المنشآت القائمة. 

o  بيئة مالئمة لإلبداع والتميز واالبتكار فيما يخدم مجال هندسة الزالزل.توفير 

 كرسي أرامكو للطاقة الكهربائية •
 تتمثل أهداف الكرسي فيما يلي:

o تعزيز دور قسم الهندسة الكهربائية في الدراسات والبحوث المتعلقة بنظم الطاقة الكهربائية. 
o ترقية باستمرار للمنهج الدراسي لهندسة الطاقة الكهربية من أجل مواجهة التحديات الحديثة. 
o ع التخصصات المتعلقة بهندسة الطاقة المشاركة في تدريس وتقديم المحاضرات لطالب الجامعات في جمي

 .الكهربية
o تنظيم دورات قصيرة والندوات وورش العمل في مجال الطاقة الكهربائية. 
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o  اإلشراف على األبحاث من طالب الدراسات العليا في مجال الطاقة الكهربائية، مع إعطاء األولوية لمندوبي
 .الشركة

o  العامة والخاصة فيما يتعلق الطاقة الكهربائية في المملكةتقديم الخدمات االستشارية لجميع المنشآت. 
o دعم ومساعدة البحث والتطوير من أجل تحسين األداء والموثوقية وكفاءة النظام الكهربائي أرامكو السعودية. 
o لفة وضع األساليب واألدوات النظرية والتحليلية والعددية مفيدة لتصميم وتحليل وتشخيص وتقييم النظم الفرعية مخت

 .من النظام الكهربائي
o  اعتماد واستكشاف وفحص نطاقات واسعة من األدوات والنماذج واألساليب والبرامج التكنولوجية لتمثيل عامال

 .قويا، واعدا وعمليا في تحسين البحث والتطوير
o  وٕاجراء البحوث ترقية مختبرات الجامعة واستخدام هذه المختبرات إلجراء االختبارات على معدات أرامكو السعودية

 .شركةالتي تخدم ال

 كرسي الشركة السعودية للكهرباء في موثوقية وأمن النظام الكهربائي •
 يهدف الكرسي إلى ما يلي:

o  تعزيز دور الجامعة من خالل الهندسة الكهربائية (تخصص القوى الكهربائية) في مجال الدراسات واألبحاث
 المتعلقة بموثوقية وأمن النظام الكهربائي.

o  إجراء دراسات وبحوث تطويرية في مجال الهندسة الكهربائية، مع التركيز على القوى الكهربائية وتخصصاتها
 الدقيقة وما يتعلق بها من بحوث ودراسات.

o  تطوير وتقييم المنهج األكاديمي للجامعة، والمساعدة في تصميم وٕاعداد برامج ومناهج في مجال الهندسة
 الكهربائية.

o ريس وتقديم المحاضرات لطلبة الجامعة في التخصصات المتعلقة بالهندسة الكهربائية وتطبيقاتها المساهمة في تد
 مع التركيز على مواد القوى الكهربائية.

o القوى الكهربائية ويحق للشركة إرسال  -تنظيم حلقات دراسية وندوات بشكل دوري في مجال الهندسة الكهربائية
 لقات والندوات مقابل رسوم رمزية.عدد مناسب من موظفيها إلى تلك الح

o  إصدار رسائل إخبارية تحليلية دورية تهدف إلى إدارة وتنظيم التدريب، والدورات القصيرة بهدف تزويد منسوبي
 قطاع الكهرباء في المملكة بآخر المعلومات التقنية متضمنة المواضيع المقترحة بواسطة.

o ق عليها في الجامعة.الشركة بما يتماشى مع التعليمات والنظم المتف 
o .اإلشراف على بحوث طالب الدراسات العليا في مجال القوى الكهربائية مع إعطاء األولوية للمبتعثين من الشركة 
o  تقديم المساعدات االستشارية لكل من المنشآت الخاصة والعامة المتعلقة بالقوى الكهربائية في المملكة العربية

 السعودية.
o برات قسم الهندسة الكهربائية.المساهمة في تحديث مخت 

 كرسي شركة االتصاالت السعودية لالتصاالت •
 يهدف الكرسي إلى:

o  اإلسهام في التنمية المستدامة وتفعيل دور الجامعة في العمل على تحقيق مكانة ُمتميزة للمملكة في البحث
 .التنمية الُمستدامةوالتطوير واإلبداع واالبتكار، واإلسهام في دعم االقتصاد الوطني وتحقيق 

o  التعاون واستثمار الموارد استثمار إمكانات جامعة الملك سعود ومواردها البشرية في دعم األبحاث العلمية ذات
 .العالقة بأعمال شركة االتصاالت السعودية على أفضل وجه ُممكن
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o ستفادة القصوى من إمكاناتهم استقطاب أفضل الخبراء والباحثين على المستويين المحلي والدولي، والعمل على اال
 .في البحث العلمي وفي تدريب الكفاءات الوطنية

o  تقديم ُمنجزات بحثية ُمتميزة إنجاز أبحاث ُمتميزة على المستوى الدولي، وبناء أرضية علمية ُمتقدمة لُمساندة برامج
 .التنمية الوطنية

 كرسي الشيخ محمد بن حسين العمودي لإلستخالص المستحسن للنفط •
 دف الكرسي إلى ما يلي:يه

o  البحث في مجال اإلستخالص المحسن وٕاستخدام تكنولوجيا النانو لزيادة إنتاج النفط من اآلبار المستنفذة وذلك من
خالل التعاون بين الجامعة والشركات الوطنية والعالمية للتوصل إلى النتائج المطلوبة وتأسيس وحدة بحثية مجهزة 

مستوى من أجل إتاحة الفرصة لطلبة الدراسات الماجستير والدكتوراه إلعداد بفريق بحثي وتقني على أعلى 
 البحوث العلمية لتطوير طرق اإلستخالص المحسن لتتناسب مع الظروف المكمنية في منطقة الشرق األوسط.

 كرسي االميرة فاطمة بنت هاشم النجرس ألبحاث تقنية التصنيع المتقدمة •
 يهدف الكرسي إلى ما يلي:

o ونشر ثقافة البحث واإلبتكار واإلبداع والتطوير وٕاثراء المعرفة في مجاالت التصنيع المتقدم وأنظمته  تعزيز
 المشاركة في اإلنتاج البحثي الوطني والعالمي في الدوريات المتخصصة ذات السمعة العالمية.

o .المساهمة في تبوء الجامعة والمملكة مكانة عالمية متميزة في البحث والتطوير 
o ساهمة في دعم التنمية المستدامة واالقتصاد الوطني القائم على المعرفة بدعم مؤسسات التصنيع المتقدم.الم 
o  تنمية الشراكة المجتمعية مع الجامعة ودعم سبل التعاون بين الكفاءات في الجامعة ومختلف المؤسسات الصناعية

 إلذكاء روح البحث المؤسسي أسوة بالجامعات العالمية المرموقة.
o .االستثمار األمثل للقدرات والكفاءات البشرية المتميزة والموارد المساندة المتطورة 
o  استقطاب علماء متميزين وأصحاب المواهب المتخصصة في مجال تقنية التصنيع المتقدمة، وتحقيق االستفادة

 القصوى من خبراتهم.
o  المتقدمة.تزويد الصناعة المحلية بالخدمات المتخصصة في مجال تقنية التصنيع 

 كرسي األمير محمد نايف للسالمة المرورية •
يأتي إنشاء هذا الكرسي لمجموعة من األهداف يسعى لتحقيقها للعمل على تطوير وتحسين مستوي السالمة المرورية على 

 :الطرق في المملكة العربية السعودية، ومن أهم هذه األهداف ما يلي
o دعم األبحاث في مجال السالمة المرورية. 
o اقتراح الحلول العملية لتحسين مستوى السالمة المرورية. 
o التعاون المستمر مع الجهات التنفيذية لتحديد المشكالت المرورية وتقديم حلول لها. 
o  إجراء أبحاث حول توظيف التقنية في مجال السالمة المرورية؛ ومساعدة اإلدارة العامة للمرور في متابعة تطوير

 ."نها نظام "ساهرأنظمة المرور الذكية، وم
o  توفير اإلمكانيات وتشجيع المهندسين على البحث العلمي في مجال السالمة المرورية، وذلك من خالل برامج

 .الدراسات العليا المتخصصة
o استقطاب الباحثين المتخصصين للعمل في كرسي بحث السالمة المرورية. 
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o برامج التوعية العامة في السالمة المرورية، من خالل  تدريب وتأهيل العاملين في مجال السالمة المرورية، وتقديم
 .عقد الندوات والدورات التدريبية والحلقات الدراسية وورش العمل

o .إيجاد قنوات اتصال عالمية مع مراكز األبحاث المتخصصة في مجال السالمة المرورية 
o  المرورية.توفير بيئة مالئمة لإلبداع والتميز واالبتكار في مجال السالمة 

 
 يةـثـد البحـــاهـمعـز والــمراكـال: اً نيثا

وم ـي مدعوتنفرد الكلية بالفوز بأول مركز تميز بحث، اثـدراسات واألبحـومعـهــديـن لل ز بحثيــميــز تـراكـم ةـعـتضم الكلية ارب
 :والمعــاهـــد مختصرة لهذه المراكزلتميز البحثي في المواد الهندسية. وفيما يلي نبذة وهو مركز امن وزارة التعليم العالي 

 يةـدسـنــمواد الهـثي في الــز البحـيـمـتـز الــركــم •

والتطوير للمواد الهندسية المهمة في مجاالت التقنية ذات العالقة مثل صناعات المواد واختباراتها، بالبحث المركز يقوم 
مما سوف يكون له األثر الكبير في  لبيئة، والكيمياء والفيزياء، الخ،وااللكترونيات، والطب والرعاية الصحية، والطاقة وا

اإلسهام في دعم تنمية متوازنة للبنية التحتية وتقديم منهجيات جديدة في مجاالت البحث والتعليم والتدريب للكوادر البشرية 
 قدمة.في مجال المواد الهندسية المت

 ةــانــرسـبارات الخـتــاث وٕاخــألبح يزـمــتـال زــركـم  •

 يهدف المركز إلى:
o سمنت ومصانع  م اإلستشارات المتقدمة لمصانع األتعزيز وتطوير القدرات البحثية واألنشطة المهنية؛ وتقدي

 الخرسانة، وقطاع التشييد بشكل عام.
o لمركز الرائد عالميًا في أبحاث عتباره امن شأنها تعزيز دور المركز بإ المبادرة بالمشاريع البحثية المتقدمة التي

 سمنت ومواد الخرسانة في األجواء القاسية والحارة. األ
o كاديمية لدعم إقامة الشراكات اإلستراتيجية بين الباحثين في المركز والصناعة والمختبرات الوطنية والمؤسسات األ

 والخرسانة.سمنت األبحاث في مجال األ
o ) العمل مع الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس والجودةSASO واللجنة الوطنية لكود البناء السعودي (

)SBCNC.على صياغة وتطوير مواصفات المواد ومعايير التصميم والتشييد بالخرسانة ( 
o .تقديم خدمات التطوير واإلختبار واعتماد المواد والمنتجات 
o ات التأهيل والتدريب للقطاعين الحكومي والصناعي.توفير خدم 

• 55T55زــركـمT مراتــيـبولـاث الــك ألبحـابــس 

يختص هذا المركز بأبحاث البوليمرات والبتروكيماويات، ويستقطب العديد من الباحثين المتميزين في هذا المجال. كما 
البتروكيماويات. ويقع هذا المركز في قسم الهندسة للمركز كثير من براءات االختراع واالبحاث المنشورة في مجال 

 الكيميائية.

• 55Tدامةـــاقة المستــطـز الـركـم 

 يهدف المركز إلى:
o .القيام باألبحاث في مجال تقنيات الطاقة المستدامة 
o  الوطني.االستثمار في أحدث تقنيات الطاقة المستدامة وتطويرها وتسويقها لتكون رافدًا مهما من روافد اإلقتصاد 
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o  تعميق المعرفة العلمية والتقنية في مجاالت الطاقات المستدامة عن طريق برامج الدراسات العليا والدورات
 التدريبية.

o .تقديم الدراسات واإلستشارات والدعم الفني للجهات الحكومية والخاصة 
o اعية.التوعية بأهمية مجاالت الطاقة المستدامة، والتركيز على جانب المسؤولية االجتم   

• 55T55دـهــعـمT دمــقـالمت صنيعـتــال 

 إلى: المعهديهدف 
o .المساهمة فـــي نــقل التقنيات الحديثة بغرض توطـــــين الصنــــــاعات المتقــــدمة في المملكة العربية السعودية 
o الدخل. المســــاهمة في بنــــاء اقتصاد معرفـي وتحقيق تطلعـــــات الدولـــــة في تنـــــويع مصادر 
o .تكوين بنية أساسية تتمثل في امتالك أحدث تقنيات التصنيع 
o .تدريب كوادر بشرية وطنية مميزة 
o .تجاوز العقبات في نقل التقنيات الحديثة 
o .تهيئة بيئة العمل داخل الجامعة لتصبح أكثر قربًا من المجتمع 
o  والمشاركة في المحافل العالمية. تحقيق اإلنجازات العلمية لجامعة الملك سعود من خالل العمل المتميز 

• 55Tةــدمــقـيات المتـنـقـان للتلطــير سـاالم مـعـهـد 

دُّ منارة علمية في الجوانب العسكرية والتقنيات المتقدمة وحلقة الوصل بين القطاعات األكاديمية والقطاعات ـالمعهد ُيع
االتصاالت والشبكات، والتصوير الكهرومغناطيسي، وأجهزة استشعار الموجة المليمترية  الصناعية. وتشمل نشاطات المعهد

المعهد تم تشكيله لتقديم الخبرات ودعم الشراكات مع و  .واألشعة تحت الحمراء، والبحث في النظم الذكية باختالف أنواعها
االستراتيجية والسعي لتوطين التكنولوجيا الحديثة، القطاعات الخاصة والعسكرية المحلية والدولية من خالل االتفاقيات 

باإلضافة إلى توفير الفرص التعليمية والتدريبية لطالب جامعة الملك سعود على وجه الخصوص وطالب الجامعات 
 ة.الل االستشارات الفنية والبحثيالسعودية بشكل عام، كما يتم استثمار البيئة األكاديمية للمعهد لتقديم يد العون من خ
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 يةـمــاديـألكاام ـســاألق) 3(
 

 يةـمـلــات العــدرجـام والــسـج األقـرامــب 3-1
 توراه، كما هوــدكـر والـيـوس والماجستـلبكالوريات اـل درجـيـلن دةــع يةــج دراسـرامـب دمــقــية تـمـسام أكاديــة اقـتـتتضمن الكلية س

 :دول التاليـموضح في الج
 

 يةــمـلـة العــــدرجـال القسم

 الهندسة المدنية
 بكالوريوس هندسة المساحة بكالوريوس هندسة مدنية

 دكتوراه هندسة مدنية ماجستير هندسة مدنية

 الهندسة الكهربائية
 ماجستير هندسة كهربائية بكالوريوس هندسة كهربائية

   دكتوراه هندسة كهربائية

 الهندسة الميكانيكية
 ماجستير هندسة ميكانيكية ميكانيكيةبكالوريوس هندسة 

 دكتوراه هندسة ميكانيكية هندسة مواد ماجستير

 الهندسة الكيميائية
 ماجستير هندسة كيميائية بكالوريوس هندسة كيميائية

 دكتوراه هندسة كيميائية ماجستير هندسة بوليمرات

 الهندسة الصناعية
 المهنيةدبلوم السالمة  بكالوريوس هندسة صناعية

 دكتوراه هندسة صناعية ماجستير هندسة صناعية

از ـدسة البترول والغـنـه
 يعيـالطب

 غاز الطبيعيـرول والـدسة البتـنـبكالوريوس ه

 غاز الطبيعيـرول والـدسة البتـنـماجستير ه

 ركةـرامج مشتــب
 ئةـلوم البيـر عـماجستي ددةـة المتجـر الطاقـماجستي

 وويةـدسة نـنـر هـماجستي مياهـية الـلـر تحـماجستي
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 ةـيـلـام الكـسـاط بأقــنشـان الــجـل 3-2

 قسم الهندسة  المدنيـة

 اسم المقـــرر اللجنــة

 أ. د. عصمت الحسن  الخطط الدراسية

 أ. د. عبدالرحمن السحيباني ختبرات والمعاملمإحتياجات ال

 د. حمد السليمان الدراسات العليا

 أ.د. صالح الحسون نو ن والمبتعثو المعيد

 أ. د. عبدالحميد شريف التقرير السنوي

 أ. د. عبدالرحمن السحيباني مشاريع التخرج

 م.عبد الرحمن بحيري التسجيل

 د. هشام فولي هـيـاإلرشاد والتوج

 أ. د. عصمت الحسن الشؤون األكاديمية

 الدين مــرادأ.د. شهاب  ميـماد األكاديـتـاإلعوحـــدة الجـودة و 

 م.عبد الرحمن بحيري اإلمتحانات

 د. مهاب كمال أمين فيـب الصيـدريـتـال

 أ. د. مجدي زهـو  النشاطات العامة واإلعالم

 م.عبد الرحمن بحيري  الجداول والقاعات

 أ.د. ظافر القرني ياتـالترق

 أ.د. إبراهيم الحماد المجلس الطالبي ونادي القسم

 د. بشار بشير على النت تطوير موقع القسم

 د. بشار بشير ينـجير ـشؤون الخ

 قسم الهندسة  الكهربائيـة

 اسم المقـــرر اللجنــة

 م. صالح حمود السنيدي لجنـة التسجيل

 د. خالد ابراهيم الدويش لجنة الدراسات العليــــا

 ابراهيم الشافعيد.  لجنـة االعتماد األكاديمي

 د. ممدوح آل سعود والمبتعثينلجنـة المعيدين 

 د. عبدالرحمن العريني تماعيةاللجنة اإلج
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 الميكانيكية قسم الهندسة

 اسم المقـــرر اللجنــة

 أ.د. سامي الصانع لجنة شؤون هيئة التدريس

 د. ثامر البهكلي لجنة التعيينات وشؤون المبتعثين

 د. هاني األنصاري عتماد األكاديميإللجنة البرامج األكاديمية وا

 أ.د. محمد المدني ستراتيجيإللجنة الجودة والتخطيط ا

 أ.د. إيهاب الدنف الدراسات العليا لجنة قبول طالب

 د. علي الوتري لجنة األعمال الحاسوبية

 د. عبد المحسن البداح لمشاريعانة الخريجين و لج

 د. عبد الحكيم الماجد المشتريات والمعامللجنة 

 أ.د. محمود سليمان لجنة التسجيل

 د. عصام البهكلي لجنة اإلعالم والعالقات الخارجية

 د. عبيدة زيتون لجنة اإلحصاءات والمعلومات

 فيصل بن يحيى د. لجنة الشؤون الطالبية واإلرشاد األكاديمي

 زيدانأ.د. محمد  لجنة الجداول الدراسية

 أ.د. محمد علي لجنة األنشطة االجتماعية

 أ.د. أحمد خضير لجنة التدريب الصيفي

 مقررو المجموعات العلمية:
 الحراريات والموائع -
 التصميم والمواد والتحكم -

 أ.د. محمد زيدان
 د. عصام البهكلي

 د. حبيب فتح اهللا الجودةو  التطوير األكاديمي لجنة

 د. سعد مبارك الغوينم لجنة الترقيـــــات  

 د. صالح عبداهللا الشبيلي لجنة اإلختبار الشامل

 د. أحمد عبدالتواب تلبه لجنة التقرير السنوي

 م. محمد جعفر محمد الجداوللجنة 

 د. عبدالرحمن العريني لجنة التعيينات

 د. عصام الطبيشي لجنة اإلرشاد والتوجيه الطالبي
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 قسم الهندسة  الكيميائية

 اسم المقـــرر اللجنــة

 أ.د. إبراهيم المعتاز والتعييناتلجنة الترقيات 

 أ.د. أحمد اباسعيد اللجنة األكاديمية

 أ.د. أنيس فقيها لجنة الدراسات العليا

 د. محمد حاج كالي لجنة التسجيل

 د. منصور الحوشان لجنة  المختبرات

 أ.د. محمد عاصف لجنة الجداول الدراسية والكتب

 د. يوسف الصغير  لجنة شئون الطالب والتدريب الصيفي 

 أ.د. مراد بو معزه لجنة المشاريع

 د. عبدالباسط  لجنة التقرير السنوي

 أ.د. وحيد المصري  لجنة الندوات والدورات ورابطة الخريجين 

 عبد الرحمن الربيعةد.  المعيدين والمبتعثين

 طارق الفارسأ.د.  لجنة العالقات

 أ.د. عبدالحميد إجبار  لجنة التطوير (اإلعتماد األكاديمي)

 أ.د. إبراهيم المعتاز لجنة مشتريات وٕاحتياجات القسم

 د. عمادالدين مصطفىأ. موقع القسم على الشبكة العنكبوتيه

 أ.د. عبدالباسط بالصادق اإلرشاد األكاديمي

 أ.د. أنيس فقيها  هاإلختبار الشامل للدكتورا

 

 قسم هندسة  البترول والغاز الطبيعي

 اسم المقـــرر اللجنــة

 أ.د. مساعد بن ناصر العواد لجنة اإلعتماد األكاديمي

 د. أسامة المهدي لجنة المعامل

 د. عماد الحميضي لجنة المشتريات

 د. مصطفى قناوي لجنة تسجيل المقررات

 م. محمد خميس لجنة مشاريع التخرج

 د. زاهر زعفران لجنة معمل الحاسب اآللي
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 د. عارف الشين القسملجنة أنشطة 

 د. حازم الضمور ونيةر لجنة تطوير وتحديث الصفحة اإللكت

 د. خالد الشريف الطالبي لجنة اإلرشاد

 عبدالباري العريقيد.  لجنة الجداول

 د. عبدالباري العريقي لجان الرحالت واالندية  والتدريب العملي

 

 قسم الهندسة  الصناعيـــة

المقـــرراسم  اللجنــة  

 د. عماد ابو النصر وحدة اإلرشاد الطالبي

 د. تامر خلف وحدة االعتماد األكاديمي والخطة االستراتيجية

 د. مهدي مراد وحدة الجودة

 ا. د. محمد رمضان لجنة تطوير البرامج 

 د. لطفي لجان برامج الدراسات العليا (برنامج الماجستير)

 د. محمد القحطاني (برنامج دبلوم السالمة)لجان برامج الدراسات العليا 

 د. صابر الدرمول لجان برامج الدراسات العليا (برنامج الدكتوراه)

 د. عادل الشايع لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس

 د. محمد القحطاني لجنة المعيدين والمبتعثين

 د. احمد الشربيني لجنة مشاريع الطالب وشؤون الخريجين والتوظيف

 د. احمد بهجت لجنة التدريب 

 د. محمد ألعبيدي لجنة التسجيل وقوائم الغياب

 د. محمد أنيس لجنة الجداول الدراسية واالمتحانات

 د. محمد عيسى لجنة المشتريات والمعامل

 د. شادي علي لجنة اإلحصاء وتقنية المعلومات

 شرفد. محمد  لجنة متابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية في القسم
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 مـمهـكـومن في ح سـدريـيئة التــضاء هــعأ 3-3

 سمـرئيس الق مـسـقـال
 ســدريـتـئة الـيـضاء هـأع

ئة ـيـضاء هـعأمن في حكم 
 دريسـالت

 أستاذ
أستاذ 
 مشارك

أستاذ 
 دـمساع

 المجموع اضرـمح يدـمع المجموع

 54 10 44 54 14 9 31 عبدالحفيظ بن عمر الشيناويد. 3B الهندسة المدنية

 15 4 11 51 13 20 18 أ.د. مجيد بن عبدالرحمن الكنهل4B الهندسة الكهربائية

 11 3 8 39 10 17 12 عصام بن علي البهكليد. 5B الهندسة الميكانيكية

 9 3 6 30 13 5 12 أ.د. عمـاد الديـن كمــال6B الهندسة الكيميائية

هندسة البترول 
 والغاز الطبيعي

7B 7 3 4 10 4 4 2 العـوادأ.د. مساعـد بن نـاصر 

 23 2 21 28 13 9 6 د. عـلي بن محمـد السمحان8B الهندسة الصناعية

 119 25 94 212 67 64 81 المجمـــوع
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 سامـات األقـاطــشـن 3-4
 ةـامـــعـرات الـاضـأوًال: المح

 المحاضرات األقسام

 الهندسة المدنـية

Hesham Fouli – Organized job fair for hiring fresh graduates and training 
students of the College of Engineering in joint work with Samsung C&T 
(Nov. 11-13, 2013). 

Hesham Fouli – Organized presentation on Riyadh Metro Project that was 
delivered by ArRiyadh Development Authority representatives (April 21, 
2014). 

Hesham Fouli – Organized seminar on Flowmaster, FloEFD, FARO Scan & 
PTC-Creo delivered by Octave Technology Solutions personnel (March 26 
& 27, 2014). 

Lecture by Prof.  Kumar from the College of Engineering,  Carnegie Mellon 
University. Sunday April 6, 2014. 

الهيئة العليا لتطوير مدينة  -(إدارة تخطيط النقل . المهندس تركي بن سليمان النزهةمحاضرة 
 (متــــــــرو الريـــاض) عن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض الرياض)

 .م 2014ابريل  21هـ الموافق  1435الثانية  جمادى 21يوم اإلثنين 

NCAAA consultant  Dr. Gerg  Conference on preparation of NCAAA visit 
(April 2014). 

Prof. Askar Zhussupbekov - Eurasian National University, Kazakhstan: 
Piling  Foundations on Challenging Ground Conditions: Case Studies of 
Mega Structures Design and Construction in Kazakhstan, Tuesday 
22/4/2014. 

 Prof. Askar Zhussupbekov - Eurasian National University, Kazakhstan: 
The Geotechnical and Structural Aspects of Natural and Man-made 
Disasters, Wednesday 23/4/2014. 

Prof. Askar Zhussupbekov - Eurasian National University, Kazakhstan: 
ISSMGE at Past, Present and Future, Thursday 24/4/2014. 

 الهندسة الكهربائية

Early Frontiers for 5G Gigabit Cellular Technologies. 

Development of High Efficiency Microinverter for Solar PV Applications. 

Performance of Nth- Best Decode-and-Forward Relay Networks with Co-
Channel Interference over Rayleigh Fading Channels. 

IEEE/IET Electronic Library and Saudi Digital Library (SDL). 

Real-Time Simulation and Control of Electric Power Systems, Power 
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Electronics, and Motor Drives. 

Dielectric Integrated Microwave and Millimeter-Wave Pattern 
Reconfigurable Antennas. 

Modeling and Simulation of Smart Grid Integrated with Hybrid Renewable 
Energy System. 

COMPACT HIGH-GAIN MILLIMETER WAVE ANTENNAS FOR IMAGING 
AND WIRELESS COMMUNICATIONS APPLICATIONS. 

الهندسة 
 الميكانيكية

Dr. Philips Agboola, Sustainable Energy Technologies Center, King Saud 
University, Feasibility study of a household scale inclined solar water 
desalination system in Saudi Arabia. 18.09.13. 

Dr Philip A. Davies, School of Engineering and Applied Science, Aston 
University, Birmingham, UK. Solar-powered desalination: 
What are the limits? 25.09.13. 

Dr. Salah Ud-Din Khan, Sustainable Energy Technologies Center, King 
Saud University, A road towards sustainable energy: Nuclear power as 
future prospects of KSA. 09.10.13. 

Dr. Mehdi Mrad, Industrial Engineering Department, King Saud University, 
KSA, Optimal Routing of a PRT Fleet in Smart Grid Paradigm, 30.10.13.   

Dr. Hakan F. Öztop, Firat University, Elazig, TURKEY, Nano Particle 
Enhanced Phase Change Materials and Their Applications, 6.11.13. 

Dr. Mohammad Rezaul Karim, CEREM, Advanced Manufacturing Institutes 
(AMI), KSU, Advanced Nano-scale Materials: 
Potential Applications including Solar Energy, 27.11.13. 

Dr. El-Sayed M. Sherif, Associate Professor, CEREM, KSU, Corrosion and 
corrosion inhibition of iron in chloride solutions, 11.12.13. 

Professor Nasser A. M. Barakat, Organic Materials and Fiber Engineering 
Dept., Chonbuk National University, Jeonju, South Korea. Effective 
Modified Carbon Nanofibers as Electrodes for Water Desalination and 
Energy Production, 23.12.13. 

Dr. Essam Shehab, Manufacturing and Materials Dept, Cranfield University, 
UK, Research Trends at Cranfield University, 15.01.14. 

Dr. A.A. Mohamad, University of Calgary, Calgary, AB, Canada 
Future of the Academic Education, 17.02.14. 

Dr. A.A. Mohamad, University of Calgary, Calgary, AB, Canada 
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Heat Transfer and Combustion in Porous Media, 19.02.14. 

Dr. Hamad F. Alharbi, Mechanical Engineering Department, King Saud 
University, Crystal Plasticity Finite Element Simulations Using Discrete 
Fourier Transforms, 05.03.14. 

Luigi Jimenez Dorigo, Export Area Manager ELETTRONICA VENETA, 
ITALY, ELETTRONICA VENETA S.p.A. World Leader in Educational 
Equipment, 11.03.14. 

Dr. Gamal Baroud, Professor, Department of Mechanical Engineering, 
University of Sherbrooke, Canada, Biomechanics and biomaterials in the 
novel bone augmentation procedures for the management of insufficiency 
fractures, 26.05.14. 

Mr. Ehab Hamed (Gen. Manager) Eng.Ahmad Fakhry (Tech. Man.) 
Eng.Adel Amer (Sales Manager), Al-Drees Industrial &Trading Co ( 
ALITCO Group), Riyadh, Automatic Fuel Tank Gauging system, 28.05.14. 

Professor Amr M. Baz, Director, Smart Materials and Structures Research 
Center; Department of Mechanical Engineering 
University of Maryland, College Park, USA, Thermoacoustic-Piezoelectric 
Energy Harvesting Systems, 05.06.14. 

 هندسة البترول

Seminar on: "Simulation of drilled wells" on 28/1/1435. 

Seminar on: "AVO and attribute analysis with applications to hydrocarbon 
and geothermal exploration". Prof. Michele Pipan (Trieste University). 

Seminar by Gallyam Aidagulov, Schlumberger Company. 

Lecture by Dr. Mohamed Al Mohesen on Petroleum and Gas engineering, 
Weatherford company. 

Lecture on IOR "What is IOR" by  Eng. Abdelbari Al Arifi. 

 الهندسة الصناعية
Seminar title is " THE RESPONSIVE SUPPLY CHAIN: THE INFLUENCE 
OF THE POSITIONING OF DECOUPLING POINTS, Wednesday  12/11/13 
at 1:00 PM by Dr. Mohammed Alkahtani. 
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 البــطـمت للـظـثانيًا: دورات ن

 الدورات األقسام

 الهندسة المدنـية
Abdelhamid Charif – Training for CE370 students on use of RC-
TOOL and RC-SLAB1 software programs (May 2014) 

 الهندسة الكهربائية

 .1دورة ماتالب  •
 .دورة ماتالب مكثفة •
 .دورة آلب فيو •
  دورةCST. 

 الهندسة الميكانيكية

Sultan AlMadkhali and Sanad Almuqbil, Almamlaka Secondary 
School, Riyadh, Dr. Hany AlAnsary, Mechanical Engineering 
Department, KSU, Dr. Iqbal Khan, Civil Engineering Department, 
KSU, Examples of innovative concepts and patents: Patent on " 
Point Focus Fresnel Collector" by Dr, Hany Al-Ansary, Patent on 
"Novel System and method for measuring porosity of porous 
materials" by Dr. Iqbal Khan, the use of exhaust gas of cars to 
produce electricity) by Students Sultan AlMadkhali and Sanad 
Almuqbil, Almamlaka School, Riyadh, 04.06.14. 

 هندسة البترول

Dr. Aref Lashin: Training on Interactive Petrophysics software: 
4/2/1435 (28 students). 

Eng. Mohamed Bahjary: Training on Prosper software: 14/1/1435. 

Training on Rubis software, (10 students). 

 الهندسة الصناعية
 )35سيجما (المؤهلة للحصول على الحزام االخضر) (محرم  6منهجية  •
 )35االخضر) (ربيع الثاني سيجما (المؤهلة للحصول على الحزام  6منهجية  •
 )35سيجما (المؤهلة للحصول على الحزام االسود) (رجب  6منهجية  •
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 لـمـدوات وورش عــثالثًا: ن

 الدورات األقسام

 الهندسة المدنـية
The NCAAA review team visited the Civil Engineering Program 
from May 4th to 8th , 2014 and held many meetings with the 
administration, academic staff and students, (4-8 May 2014). 

 الهندسة الميكانيكية

Hany Al-Ansary, Mohamed Zedan and Obida Zeitoun, Intensive 
course on Thermodynamics and Energy. 

A. Abbas Training Course CNC Programming for drilling. 

 هندسة البترول

An overview of geothermal reservoirs. Prof Chandra, Bobay 
Institute-India., 21/1/1435. 

Workshop in Petroleum and Gas engineering: by Mr. Maher 
Raheyyem, Saudi Aramco. 

Seismic exploration, Theory and Applications: Prof. Ivan Kalakof, 
Director of the petroleum exploration lab.-Russia., 7/1/1435. 

Seminar by Mr.Bastain Saurer, Schlumberger Company. 

Seminar by Mr. Brad Zukiwiski (Petroleum and Gas engineering), 
Weatherford company. 

Workshop by Dr. Reza Tehrain , Schlumberger Company. 

Seminar by Gallyam Aidagulov, Schlumberger Company. 

 الهندسة الصناعية
تنظيم ندوة عن تعزيز ثقافة اإلبتكار بكلية الهندسة ، أشرف عليها األستاذ الدكتور / عبد 

 .1435الرحمن األحمري ، بنهاية  رجب 

 
 يةـلمــارات عــالت وزيــرابعًا: رح

 الدورات األقسام

 الهندسة المدنـية

The Highway Engineering Laboratory students have successfully 
accomplished a scientific field trip on Saturday 26th of April 2014. 
The trip destination was the hot mix asphalt (HMA) plant of the 
SHIBH Al-JAZIRA. 

 الهندسة الكهربائية
 22/9/2014.   للكهرباء التاسعة المحطة زيارة

 هـ. 1435الثالثاء الثالث من جمادى األول لعام   شركة الفنار

-23البترول:  الصيني لتكرير المنتدى السعودي حضور جلسات في المشاركة هندسة البترول
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 طالب). 5(  24/12/1434

 طالب). 6( 23/12/1434البترول بالهند:  المؤهلة ألولمبياد في التصفيات مشاركةال

 طالب). 12( 3/1/1435بالظهران:   Weatherford  شركة زيارة

 طالب). 16( 9/1/1435المعادن :  و فهد للبترول الملك المهنة بجامعة يوم زيارة

 طالب). 4( 10/1/1435المعادن:  و فهد للبترول الملك جامعة البترول في لنادي زيارة

 .)طالب 1، قطر (SPEالمشاركة في األسبوع التعليمي، 

 3( 12/3/1435في الظهران:  للصناعات البترولية SOAG مؤتمر في المشاركة
 طالب).

-18 الدوحة. –المنعقد في دولة قطر   IPTC –Doha 2014بمؤتمر في المشاركة
 .2014/يناير 22

 طالب).12( 25/5/1345الرياض:  في 2 حفر مخرج لمنصة زيارة

 طالب). 3( بالهند  UPESالمشاركة بمسابقة في جامعة 

 الهندسة الصناعية

Riyadh steel company (November 2013) second industrial city.  

Babtain energy for lamps two times (October 2013 + March 2014). 

Babtain for steel poles (October 2013 + March 2014). 

 
 هـابـم وما شـريـكـالت تـفــحًا: خامس

 الدورات األقسام

 الهندسة الكهربائية
في استراحة اللؤلؤة  أقام نادي الهندسة الكهربائية لقاء اجتماعيا شبابيا لطالب القسم 

 .13/11/1434بالثمامة، يوم الخميس الموافق ل 

 هندسة البترول

 .2014يناير   -كلية الهندسة، التزم األول-المتميزينحفل توزيع جوائز مشاريع الطالب 

 .11/11/1434البترول:  األنشطة لنادي خطة اجتماع

 .23/11/1434النادي:  التعافي ألعضاء اللقاء فعالية

 .نهاية الفصل الدراسي الثاني )1435حفلة تكريم للخريجين (رجب  الهندسة الصناعية
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 سامــاألقمنـســوبي ارات ـشـتــاس 3-5

 األقسام
 المستشارون غـير المتـفـرغـين المستشارون المتـفـرغـون

 المستفيدةالجهة  اإلسم الجهة المستفيدة اإلسم

 مدنيةــالهندسة ال

 وزارة الشؤون البلدية والقروية أ. د. عبداهللا القرني
 وزارة المياه والكهرباء ر بن علي القرنيــأ. د. ظاف

 مركز القدرات والقياس أ.د. حسين العواجي

  أ.د. سعد القاضي

 الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض دـــمد زاهـد بن محـيـد. ول
 التعليم العالي د. عبدالرحيم عرفة

 التعليم العالي د. صالح الدغيثر

 مركز القدرات والقياس د. فهد أبا نمي

 مركز القدرات والقياس د. عبدالسالم الشقير
 الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بدالعزيز بن عبداهللا العثمانــد. ع

  أ.د. عوض القرني

 الكهربائيةالهندسة 

   لكترونيات شركة اإل أ.د.خالد المعشوق

 وزارة التعليم العالى أ.د.عبداهللا السويلم 

 د.فهد التركي 
المشرف على كليات الجامعة 

 بالمزاحمية

  د.عبدالمحسن الهريش

 وزارة الداخلية   - ندب د.بندر المشاري 

 هيئة الكهرباء  د.عصام العمار

 الندوة العالمية للشباب األسآلمى د.عبدالحميد المزروع

 كلية المعرفة د.ياسر التركي
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 د.حمد بن صالح الحقيل
المشرف المساعد على كليات الجامعة 

 بالمزاحمية

 الهندسة الكيميائية
 

 وزارة التعليم العالي د. منصور العزاع

 KCARE ماهر العودان د. وزارة التعليم العالي أ.د. سعيد الزهراني

Othman Al-Othman  

 الهندسة الميكانيكية

 التقنيةمدينة الملك عبد العزيز للعلوم و  د. خالد السيف

 د. عبداهللا النحيط
 وزارة الشئون اإلسالمية 

 االوقافو 
 التقنيةمدينة الملك عبد العزيز للعلوم و  د. أسامة الدريهم

 التعليم العالىوزارة  د. زياد السحيبانى

 الهندسة الصناعية
   وزارة الداخلية سعيد درويش .أ.د

   القوات البحرية بوزارة الدفاع السعودية عادل الشايع. د
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 نيـجـير ـخالالب و ـطال ياتـصائـ) إح4(
 

 ــطـــالبية الـائـصـــاح 4-1
خالل  باً ـطال )2627( )ودبلوم عالي وماجستير ودكتوراه (بكالوريوس لى مستوى الكليةـع ميع المراحلـلج دد الطالبــلغ عـب

 طالبًا خالل الفصل الدراسي الثاني: )2432الفصل الدراسي األول و (
  

 وسـوريـلة البكالـرحـمطـالب 
خالل الفصل  طالباً  )2226خالل الفصل الدراسي األول و (طالبًا ) 2374(وس ـطالب الكلية لمرحلة البكالوريدد ــعبلغ 

 على أقسام الكلية كالتالي: ـينوزعـمالدراسي الثاني 
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 اــليــات العـدراسـلة الـرحـمـالب ـط
 دبلوم العاليلة الــرحـأوأل: م
) طالبًا خالل الفصل الدراسي 12طالبًا خالل الفصل الدراسي األول و () 12( الدبلوم العاليالب الكلية لمرحلة ـدد طـبلغ ع
 الثاني:

 رـيـستـماجـلة الــرحـ: مثانياً 
خالل الفصل الدراسي طالبًا ) 140خالل الفصل الدراسي األول و ( طالباً ) 187ير (ـالب الكلية لمرحلة الماجستـدد طـبلغ ع
 على أقسام الكلية كالتالي: ـينموزعالثاني 

 

 وراهـتــدكـاللة ـرحـ: ملثاً ثا
خالل الفصل الدراسي  طالباً  )54خالل الفصل الدراسي األول و (طالبًا  )54( الدكتوراهدد طالب الكلية لمرحلة ـبلغ ع
 موزعة على أقسام الكلية كالتالي: الثاني
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 نــيـجـريـية الخـائـصـــحا 4-2
خاصة يجى الكلية للتعرف على أحوالهم و بالتواصل مع خر بوكالة الكلية للتطوير والجودة والتوظيف ن دة الخريجيـتقوم وح

 هـ.1434/1435لعام الجامعى وفيما يلى احصائية خريجى ا ،سبة اللتحاقهم بسوق العملبالن
 

 وســوريــالـلة البكـرحـم يـجـريــة خـائيـصـحا
 وزعين كالتالي:ـم اـً خريج )455(ذا العام ـخالل ه وســلة البكالوريـمن مرح ينـدد الخريجــبلغ ع

 

 
 

 ريـستـلة الماجــي مرحـجـريـة خـيــائـصـحا
 موزعين كالتالي: اـً خريج )43(ين من مرحلة الماجستير خالل هذا العام ـريجـدد الخـبلغ ع
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 وراهـتــدكـمرحلة ال جيـريــة خـيــائـصـحا
 ين كالتالي:ـوزعـ) خريجين م4(أربعة خالل هذا العام  توراهـدكـمن مرحلة ال ينـدد الخريجـبلغ ع
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 ــعــمــلـيب الـدريـتــال) 5(
والذي يعتبر أحد  -العملي هـ باستقطاب العديد من فرص التدريب 1434/1435قامت كلية الهندسة خالل العام الجامعي 

 .المؤسساتدد من الشركات و ـتلفة وعمن جهات حكومية مخ –متطلبات التخرج لطالب الهندسة 
إجمالي الفرص  فرصة، )239( المتاحة من الكلية جهة، ومجموع فرص التدريب )162(وقد كانت مجموع الجهات المانحة 
طالبًا بمختلف أقسام الكلية موزعين حسب  )477(ومجموع الطالب المستفيدين  )329( التدريبية المتاحة بواسطة الطالب

 أقسام الكلية كالتالي:
 

 
 

 ليــداخـال عــمليب الـدريـتـال 5-1
صيفية . مدة كل تدريب ضمن متطلبات التخرج لمرحلة البكالوريوس يتعين على الطالب إكمال تدريبين خالل اإلجازات ال

عدد من اإلدارات الحكومية والشركات العامة والخاصة بتدريب الطالب فيما يتعلق بمجاالت ، وتقوم صيفي شهران
 - 1434خالل صيف العام الجامعي  شركات مقدمة للفرص التدريبية 10أكبر وفيما يلي أسماء  ،التخصصات الهندسية

 هـ. 1435
 

 عدد الفرص اسم الشركة م

 29 الضويلع لإلستشارات الهندسيهشركه فؤاد فهد الصالح و خالد حمد  1

 17 ةالتقنيمدينه الملك عبدالعزيز للعلوم و  2

 16 وكاله أمانه الرياض للتعمير والمشاريع 3

 13 شركه عبداهللا سعيد السيد وشركاه للمقاوالت 4



 

 هـ1435 - 1434وي ـنـسـر الـريـقـتـال –ة ــدسـنـة الهـيـلـك 48

 

 12 بلديه محافظه عيون الجواء 5

 10 ةالتقنيشركه نسما لإلتصاالت و  6

 10 للمشاريع وكاله جامعه الملك سعود 7

 8 سمنت اليمامها 8

 8 شركه مصنع أبسل للحديد 9

 7 شركه اإلتصاالت السعوديه 10

 
 

 ارجيــالخ عــمليب الـدريــتـال 5-2
طالبا، وهو العدد األكبـر منذ البدء في التـدريب  51بلغ عدد الطالب المتدربـين في الخارج  ه 35-34في العام الجامعي 

 7الفرنسيتين واللتـان تـعمالن في مجـال الـطاقـة، و  EDFو  AREVAطالبا في فـرنسا وألمانـيا لدى شركـتي  23الخـارجي: 
 4المهنـدسين األلمان والهيئة السعودية للمهنـدسين، و  رفةغطالب في ألمانيا لـدى شركات مختـلـفة وذلك بالتنـسيـق مع 

طالب في استـراليـا لدى  4الكـنديـة والتي تعمل في مجال النـقل، و  BPMBARDIERطالب في أمـريـكا وكـنـدا لدى شركـة 
مجال المتخصصة في  ITEFERRطالب في إيطالـيا لدى شركة  9في مجال الطاقة والـروبوت، و  SYDNEYجـامعة 
، وطالبيـن في أميـركا لدى شـركة NORTH CAROLINAالقطارات، وطالبـين في أمريكا لدى جـامعة  –الـنـقل 

AIRLIQUIDE  الغـازات. إنتاجالفـرنسية المتـخصصة في 
من قسم الهندسة الكهربائية طالب  6تدريب هـ 1433-1432 هـ وصيف1432-1431تم في صيف والجدير بالذكر انه 

طالب من مختلف التخصصات الهندسية  18هـ تدريب  1433/1434ماكس بالنك في المانيا، وتم خالل العام في معهد 
 .مواقع مختلفة في الواليات المتحدة وكندا في شركات عالمية ومعاهد بحثية متميزة أربعةفي 

29 

17 

16 13 

12 

10 

10 

8 

8 
7 

شركات مقدمة للفرص ١٠رسم توضيحي ألكبر   

   شركه فؤاد فهد الصالح و خالد حمد الضويلع لإلستشارات الهندسيه

    مدينه الملك عبدالعزيز للعلوم و التقنيه

   وكاله أمانه الرياض للتعمير والمشاريع

   شركه عبدهللا سعيد السيد وشركاه للمقاوالت

    بلديه محافظه عيون الجواء

   شركه نسما لإلتصاالت و التقنيه

   وكاله جامعه الملك سعود للمشاريع

 أسمنت اليمامه  

 شركه مصنع أبسل للحديد  

 شركه اإلتصاالت السعوديه  
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 يةـالبــطـات الـدمــطة والخـشـاألن) 6(
 ةـيــافــقـثـة الـطـشـاألن 6-1

 تفاصيل النشاط النشاطتصنيف 

 معارض ثقافية

 ،الكلية وبمشاركة أعضاء مجلس األندية الطالبية عمادةمعرض يوم المهنة من تنظيم  •
 واحتفالية الكلية ومعرض الكلية في الفصل الدراسي الثاني.

معرض التعريف بأقسام الكلية (مستقبلي). تم تنظيم فعالية معرض مستقبلي للطالب  •
لتعريفهم بأقسام كلية الهندسة في الفصل الدراسي الثاني واستمر الغير متخصصين 

المعرض لمدة ثالثة أيام وبمشاركة جميع أقسام الكلية. هذا المعرض من تنظيم مجلس 
األندية وباشراف من وحدة التوجيه واالرشاد بالكلية وبمشاركة من جميع أندية الكلية 

 وجيهية خاصة بكل تخصص.أيضا.  اشتمل المعرض على محاضرات توعوية وت

 محاضرات وندوات

اللقاء المفتوح مع عميد الكلية ووكيل العميد للشؤون الثقافية وهو من تنظيم المجلس  •
 الطالبي االستشاري.

إقامة محاضرات توجيهية لكل قسم متخصص في الكلية ضمن فعاليات معرض  •
 "مستقبلي.

الهندسة الكهربائية وذلك إلفادة الطالب اللقاء الترحيبي للمستجدين بتنظيم من نادي  •
المستجدين في قسم الهندسة الكهربائية وٕاعطائهم نبذة عن طبيعة المقررات  والدراسة 
في القسم, وشمل لقاء تعريفي للطالب تم فيه عرض معلومات عن المقررات وكيفية 

أيضًا قدم  التعامل معها .  كما تم في آخر اللقاء التعريفي استقبال أسئلة الطالب. 
رئيس قسم الهندسة الكهربائية د. مجيد الكنهل كلمة ترحيبية بالطالب المستجدين 

 وأجاب عن أسئلتهم.
حيث عرضت الشركة » السعودية -بي أيه إي سيستمز «تنظيم محاضرة عامة عن  •

خبراتها في المجال الهندسي للطالب قدمها جون بيل مدير عمليات السالمة في إدارة 
ندسية بالشركة، وحضرها كل من عميد الكلية وعدد من منسوبي إدارة الشؤون اله

الشؤون الهندسية من الشركة، إضافة إلى عدد من الدكاترة وطالب كلية الهندسة. 
تضمنت المحاضرة عددا من المحاور التي دارت حول تجارب إدارة الشؤون الهندسية 

م األنشطة الرئيسة إلدارة السعودية''. حيث تناولت أه -في ''بي أيه إي سيستمز 
الشؤون الهندسية في المملكة العربية السعودية مثل تعزيز قدراتها الدفاعية عبر 
طائرات التايفون، ومدى صالحية الطائرات للطيران، إضافة إلى مشاركة الخبرات 
والتجارب المهمة التي اكتسبها المحققون في حوادث الطائرات في الشركة.  والقت 

فاعال كبيرا من الدكاترة والطلبة، وتم طرح بعض األمثلة من قبل السيد المحاضرة ت
جون بيل أثناء المحاضرة، ما ساهم في إيضاح المفاهيم، وترسيخ المعلومات، وتعزيز 

 تفاعل الحضور، وصيد الفوائد. 

 مسابقات ثقافية
الول من مسابقة فرسان الكلية وهي مسابقة ثقافية بين أقسام كلية الهندسة بالفصل ا •

 تنظيم مجلس األندية.

دورة عمليات التصنيع حيث أقام نادي الهندسة الميكانيكية بالتعاون مع وحدة االرشاد  • الدورات وورش العمل
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األكاديمي بالقسم دورة عملية في عمليات التصنيع المختلفة, الدورة أقيمت في معامل 
. شهدت الدورة 2013فبراير  13-9في الفترة  كلية الهندسة قسم الهندسة الميكانيكية

الطالب في  إقباال كبيرا من الطالب حيث أنها األولى من نوعها و أيضا رغبة
استخدام األجهزة بأنفسهم و مشاهدة ما تعلموه على الواقع. تم إعادة هذه الدورة في 

 الفصل الدراسي الثاني بناء على رغبة الطالب و بتوصية من رئيس القسم.
رشة عمل كتابة السيرة الذاتية حيث أقام نادي الهندسة الميكانيكية ورشة عمل في و  •

كتابة السيرة الذاتية بالتعاون مع وحدة اإلرشاد في القسم، قدم الورشة االستاذ الدكتور 
عبدالعزيز المجاهد عضو وحدة اإلرشاد و شهدت الدورة إقباًال من جميع طالب 

 الكلية.
الب من تنظيم نادي الهندسة الميكانيكية. تميزت الدورة بمشاركة دورة في برنامج المات •

العديد من طالب الدراسات العليا مع طالب البكالوريوس وركزت على التطبيقات 
 الميكانيكية خاصة، و شهدت الدورة إقباال جيدا حتى من أساتذة القسم.

دورة تكساس من تنظيم نادي الهندسة الكهربائية حيث ألقى الدورة الطالب تيسير  •
الطالب الخريجين بقسم الهندسة الكهربائية ومن المهتمين بالبرمجة. تفاحة, وهو من 

وكانت هذه الدورة من الدورات المميزة لفائدتها الكبيرة لطالب الهندسة الكهربائية. بلغ 
 طالب. 15حوالي  عدد المشاركين في الدورة

دورة المايكروكونترولر من تنظيم نادي الهندسة الكهربائية.  أقام النادي الطالبي بقسم  •
الهندسة الكهربائية دورة بعنوان "برمجة المايكروكنترولر" وذلك يومي اإلثنين والثالثاء 

ساعات. قدم الدورة المهندس سعيد القحطاني وهو مهندس  6بمعدل  5-6/1/1433
األلمانية. بلغ عدد المشاركين في الدورة  GIZنيات  ومدرب معتمد  من مؤسسة إلكترو 

ين طالب بكالريوس وماجستير وموظفين. في اليوم األول, تحدث مشارك ما ب 16
المدرب م. سعيد القحطاني عن نشأة الميكرو كونترولر واستخداماته وكيفية عمله , 

كونترولر والبرامج -ة الميكرو ومن ثم تطرق إلى البرامج المستخدمة في برمج
لمستخدمة لحرق البرامج على الشريحة. اليوم الثاني كان يوم التطبيق العملي لبعض ا

البرامج , مثل التحكم في توقيت اإلضاءة وتتابعها, باإلضافة إلى كيفية الكتابة على 
حتوي . الجدير بالذكر أن النادي قدم للمشاركين حقيبة تدريبية متكاملة تLCDشاشة 

 األجهزة المستخدمة في الدورة. على جميع
 

 يةــماعـتـة االجـطـشـاألن 6-2

 يلـاصـتفـال اطـنشـيف الـنـصـت

 الرحالت

رحلة استراحة ترفيهية العضاء مجلس االندية في الفصل الدراسي االول لتنسيق  •
 الجهود فيما بينهم.

حيث نظمت يوم األربعاء رحلة استراحة القسم من تنظيم نادي الهندسة الكهربائية  •
زيارة إلحدى االستراحات بمنطقة الرياض, دعا فيها النادي جميع  10/11/1433

دة الطالب فيما طالب القسم من كافة مستوياتهم. كما تمت دعوة بعض الخريجين إلفا
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تخلل اللقاء العديد من األنشطة من مباريات لكرة القدم ووجبة و  ،يتعلق بسوق العمل
 عشاء وغيرها.

 االحتفاالت

حفل تكريم األندية الطالبية داخل الكلية وذلك الختيار أفضل ثالثة أندية على مستوى  •
 الكلية للفصل الدراسي االول.

ة الهندسة ـل في كليـفـحفل تكريم المتفوقين في قسم الهندسة الميكانيكية. أقيم الح •
 ميزي.ـد الحـالـور خـتـدكـبحضور عميد الكلية ال

 المتميزين في تخص الهندسة الصناعية من تنظيم نادي القسم.حفل تكريم  •

 البرامج واللقاءات التوعوية

لقاء العميد مع اعضاء مجلس األندية و والمجلس االسشاري الطالبي في المزرعة  •
التعليمية في الفصل الدراسي االول وذلك لتوجيههم واعطائهم نبذة عن األهداف 

ية لتطوير العأعمال االصفية والرقي بها وكذلك والخطط التي ترسمها إدارة الكل
 االستماع إلى االقتراحات التي يراها األعضاء ومناقشتها.

إقامة معرض كلية الهندسة في السنة التحضيرية وذلك بتنظيم ومشاركة اعضاء مجلس  •
 األندية المقام لطالب السنة التحضيرية لتعريفهم بالكلية.

 الزيارات

التبريد بالجامعة حيث قام نادي الهندسة الميكانيكية بالتعاون مع زيارة محطة أبراج  •
وحدة االرشاد في القسم بزيارة ألبراج التبريد بمركز الخدمات في الجامعة. الزيارة 
جاءت بناء على رغبة الطالب في معرفة كيفية عمل هذه األبراج حيث أنها تطبيق من 

د بكل بساطة تقوم بتبريد الماء و استخدامه تطبيقات الهندسة الميكانيكية. أبراج التبري
في تبريد دورة الماء المستخدمة في مصافي النفط والمصانع الكيميائية و محطات 
الطاقة إضافة إلى تبريد و تكييف المباني. المياه المستخدمة هي مياه الصرف الصحي 

 1400عام المعالجة في المحطة المجاورة لألبراج في مركز الخدمات و الذي  أنشئ 
هـ تقريبا و ما زال يعمل بصورة جيدة لحد اآلن، أشرف 1403هـ و بدأ تشغيله عام 

 على الرحلة الدكتور عبدالعزيز المجاهد أستاذ الهندسة الميكانيكية.
زيارة المحطة التاسعة لتوليد الكهرباء من تنظيم نادي الهندسة الكهربائية.  نظمت  •

كهرباء لتشمل زيارة ميدانية للمحطة التاسعة للشركة الزيارة بالتعاون مع كرسي شركة ال
السعودية للكهرباء الواقعة على طريق الدمام , وقد شارك من طالب قسم الهندسة 

طالب باإلضافة إلى بعض منسوبي الكرسي.  وقد رحب مدير  25الكهربائية حوالي 
 –بكلية الهندسة  المحطة بالزوار وأشاد بالعالقة القوية بين جامعة الملك سعود ممثلة

والشركة السعودية للكهرباء. كما قدم شكره لمنسوبي كرسي  –قسم الهندسة الكهربائية 
وبعد كلمة مدير المحطة تم عرض  الشركة على ما يقدمونه من أبحاث ودراسات .

أ في إنشائها إلى وقتنا لمحة عامة عن المحطة التاسعة منذ تاريخ توقيع العقد للبد
العرض توضيح عدد المولدات الموجودة والكميات المنتجة من الطاقة تخلل ، و الحاضر

ا على بعد ذلك أجرى الطالب زيارة ميدانية مع منسوبي المحطة اطلعوا فيه الكهربائية.
.  وفي كما اطلعوا على غرفة التحكم المركزية وآلية عملها، المولدات وطرق التحكم بها

على حسن االستقبال وقدموا لهم درع  وٕادارتها المحطة نهاية الزيارة شكر الطالب مدير
 تذكاري مقدم من نادي الهندسة الكهربائية.
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 معـتـة المجـدمــة خـطـشـنأ 6-3

 التفاصيل تصنيف النشاط

 برامج اجتماعية

المشاركة في معرض "كهاتين" الذي تقيمه الجمعية الخيرية لرعاية األيتام (إنسان).  •
تمت المشاركة عن طريق نادي الهندسة الميكانيكية. فكرة المعرض هي التذكير بفضل 
رعاية اليتيم و التعريف بالجمعية و إعطاء تصور عن وضع األيتام باألرقام إضافة 

دة المعرض كانت ثالثة أيام بداية من األثنين إلى عرض طرق التبرع للجمعية. م
السالم: "أنا وكافل اليتيم في الجنة "كهاتين" من قوله عليه الصالة و  هـ. 27/5/1434

 كهاتين وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما" رواه البخاري.
إقامة معرض كلية الهندسة في السنة التحضيرية وذلك بتنظيم ومشاركة اعضاء مجلس  •

 ندية المقام لطالب السنة التحضيرية لتعريفهم بالكلية.األ
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 يةـمــلـعـالز ـوائــراع والجـتـراءات اإلخــمي وبــلـعـث الـ) البح7(
 

 يةـلـوى الكـلى مستــلمي عـــاط العـنشـيات الـائـصـاح 7-1
السابقة فقد كان عدد األوراق العلمية  مقارنة باألعواملقد حققت الكلية لهذا العام إنجازات جيدة في مجال البحث العلمي 

) مؤتمرًا وندوة علمية، 141العام (عدد المشاركات في المؤتمرات والندوات العلمية لهذا  وبلغ ،) ورقة علمية296المنشورة (
 ،الجامعة ى مستوىة جوائز علسبعجوائز علمية عالمية باإلضافة إلى  خمسةإختراع و  اتبراء) 10ت الكلية على (كما حاز 

 .اإلنجازات واألشكال التالية توضح هذه
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 ورةـمنشـمية الـلــعـاألوراق ال 7-2
 الي:ـتـية كالـمـكاديألسام الكلية اـلى اقـة عـة موزعـورق 296كمة ـحـية مـلمـالت عـشرت في مجـمية التي نـلـدد األوراق العـبلغ ع
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Proceedings of ASME 2014 8th International Conference on Energy Sustainability & 12th 
Fuel Cell Science, Engineering and Technology Conference, ESFuelCell2014-6503, June 
30-July 2, 2014, Boston, USA.  

M. Golob, S. Jeter, S. Abdel-Khalik, D. Sadowski, H. Al-Ansary and A.M. El-Leathy, 
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"Development and design prototype 300 kw-thermal high-temperature particle heating 
concentrator solar power system utilizing thermal energy storage”, Proceedings of ASME 
2014 8th International Conference on Energy Sustainability & 12th Fuel Cell Science, 
Engineering and Technology Conference, ESFuelCell2014-6679, June 30-July 2, 2014, 
Boston, USA.  

R. C. Knott, D. L. Sadowski, Sheldon M. Jeter, Said Abdel-Khalik, H. A. Al-Ansary, A.M. 
El-Leathy, “Sintering of Solid Particulates Under Elevated Temperature and Pressure in 
Large Storage Bins for Thermal Energy Storage”, Proceedings of ASME 2014 8th 
International Conference on Energy Sustainability & 12th Fuel Cell Science, Engineering 
and Technology Conference, ES-FuelCell2014-6588E, June 30-July 2, 2014, Boston, 
USA. 

R. C. Knott, D. L. Sadowski, Sheldon M. Jeter, Said Abdel-Khalik, H. A. Al-Ansary, A.M. 
El-Leathy, “High Temperature Durability of Solid Particles for Use in Particle Heating 
Concentrator Solar Power Systems”, Proceedings of ASME 2014 8th International 
Conference on Energy Sustainability & 12th Fuel Cell Science, Engineering and Technology 
Conference, ES-FuelCell2014-6586, June 30-July 2, 2014, Boston, USA.  

Eldwin Djajadiwinata, Hany Al-Ansary, Syed Danish, A.M. El-Leathy, Zeyad Al-Suhaibani, 
“Modeling of transient energy loss from a cylindrical-shaped solid particle thermal energy 
storage tank for central receiver applications”, Proceedings of ASME 2014 8th International 
Conference on Energy Sustainability & 12th Fuel Cell Science, Engineering and Technology 
Conference, ES-FuelCell2014-6568, June 30-July 2, 2014, Boston, USA.  

A.M. El-Leathy, S. Jeter, H. Al-Ansary, S. Abdel-Khalik, J. Roop, M. Golob, S. Danish, c, 
A.Alrished, E. Djajadiwinataa and Z.Al-Suhaibani " Experimental study of heat loss from a 
thermal energy storage system for use with a high-temperature falling particle receiver 
system", Proceeding of the concentrating solar power and chemical energy systems 
Conference, 19th SolarPACES, Las Vegas, USA, 17-20 September, 2013. 

H. Al-Ansary, A. El-Leathy, S. Jeter, S. Abdell-Khalik, A. Alrished and Z. Al-Suhaibani, 
"Characterization and Sintering Potential of a Candidate Sand Type for Use in High 
Temperature Thermal Energy Storage System", Proceeding of the concentrating solar power 
and chemical energy systems Conference, 19th SolarPACES, Las Vegas, USA, 17-20 
September, 2013. 

Abdur Rosyid, Elmadany M. and Alata M. “Reduction of rotor-bearing-support finite 
element model through substructuring” ICAMAME2012: International Conference on 
Aerospace, Mechanical, Automotive and Materials Engineering, Penang, Malaysia, 
December 16-17, 2013. 
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 قسم الهندسة الكيميائية

Hanee F. Hizaddin, Mohd. Ali Hashim, Mohamed K. Hadj-Kali, R. Anantharaj, 2013, 
Evaluating the Performance of Deep Eutectic Solvents for use in Extractive Denitrification of 
Liquid Fuels by COSMO-RS model, International Conference on Ionic Liquids, Langkawi 
(Malaysia), December 11-13, 2013, University of Malaya. 

Mohamed K. Hadj-Kali, 2013, Liquid-Liquid Separation of Ethylbenzene and n-Octane 
using Ioninc Liquids Analogous Solvents. International Conference on Green Chemistry and 
Sustainable Engineering, Barcelona (Spain), June 29-31, 2014. University of Barcelona. 

Mohanad El-Harbawi. Toxicity Measurement of Imidazolium Ionic Liquids using Acute 
Toxicity Test. Presented at International Conference and Workshop on Chemical 
Engineering UNPAR, 4-5 December, 2013. 

M. Ismail Hossain, Mohanad El-Harbawi, Chun-Yang Yin. Synthesis and Characteristics of 
Hydroxyl-Functionalised Alkylimidazolium Chloride Ionic Liquids. Presented at CHEMECA 
2013, 30 Sept - 2 Oct 2013, Brisbane, Australia. 

M.Boumaza: 2014, Performance assessment of friendly natural refrigerants as potential 
substitutes toHCFC'S, International Conference on environmental energy development, 
Sydney, Austraia, May 2014. 

A.Alkhateeb, M.Boumaza: 2014, Simulation of the performance of the reforring of mathane 
in a primary reformer,  International conference of Process and Chemical Engineering, 
Barcelona, Spain, Feb 2014 

R.Khan, U Samad, M.Alam, M.Boumaza, S.Zahrani: 2013 Effect of ZnO nano powder on 
properties of Epoxy Addut coatings, Interantional conference on computing engineering and 
e-Technology, ICCeET13, Dubai, Nov 2013. 

Saleh Al Arni, Emad Ali, 2014 "Comparison of traditional and fast pyrolysis for converting 
biomass into fuel", Fuel Cells 2014 Science & Technology, A Grove Fuel Cell Event, NH 
Grand Krasnapolsky, Amsterdam, The Nerherlands, 3-4 April 2014. 

Abdulaziz A. Alghyamah and Joao B. P. Soares, 2013, High Temperature Thermal 
Gradient Interaction Chromatography of LLDPE Made by Metallocene Catalyst, Interaction 
Conference on the Reaction Engineering of Polyolefins, Ferrara, Italy, 2-5 September 2013 

Anis Hamza Fakeeha, Muhammad Awais Naeem, Ahmed Elhag Abasaeed, Wasim Ullah 
Khan and Ahmed Sadeq Al-Fatesh,  2014 Highly coke-resistant novel Ni-Ho/ZrO2 
catalyst for dry reforming of methaneInternational Conference on Clean Energy  (ICCE) 
Istanbul-Turkey June 8–12 (2014). 
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Ahmed. A. Ibrahim, Anis. H. Fakeeha, Ahmed. S. Al–Fatesh, Ahmed. E. Abasaeed, 
Wasim. U. Khan 2014 METHANE DECOMPOSITION OVER IRON CATALYST FOR 
HYDROGEN PRODUCTION International Conference on Clean Energy  (ICCE)Istanbul-
TurkeyJune 8–12 (2014). 

Ahmed E. Abasaeed, Ahmed S. Al-Fatesh, Muhammad Awais Naeem, Ahmed. A. Ibrahim 
and Anis H. Fakeeha, 2014  Production of hydrogen via dry reforming of metha. 

Anis Hamza Fakeeha*, Wasim Ullah Khan, Ahmed Sadeq Al-Fatesh, Ahmed Elhag 
Abasaeed 2014 Production of hydrogen from methane over alumina supported Ni-Co 
catalysts  The 20th World Hydrogen Energy Conference Gwangju, Korea, June 15–
20/2014. 

Wasim Ullah Khan, Anis Hamza Fakeeha, Muhammad Awais Naeem, Ahmed Sadiq Al-
Fatish, Ahmed Ibrahim Aidid and Ahmed Elhag Abasaeed 2014 Catalytic decomposition 
of methane over La2O3 supported mono- and bimetallic catalysts The 3rd International 
Conference on Process Engineering and Advanced Materials (ICPEAM) Kuala Lumpur, 
Malaysia June 3–5 (2014). 

Anis H. Fakeeha, Ahmed A. Ibrahim, Muhammad Awais Naeem and Ahmed S. Al-Fatesh 
2014 Energy source from hydrogen production via methane dry reformingFourth 
International Conference on Industrial Engineering and Operations Management (IEOM) 
Bali, Indonesia January 7-9 (2014). 

Muhammad Awais Naeem, Ahmed Sadeq Al-Fatesh, Wasim Ullah Khan, Ahmed Elhag 
Abasaeed and Anis Hamza Fakeeha, 2013 Syngas production from dry Reforming of 
methane over nano Ni polyol catalysts 4th International Conference on Chemical 
Engineering and Applications Paris, France 12–13 October (2013). 

Anis Hamza Fakeeha, 2013 Enhancing energy production in power plants by utilizing 
exhaust gasesGlobal Engineering. Science and Technology Conference Singapore 3–4 
October (2013). 

Ahmed Sadeq Al-Fatesh, Muhammad Awais Naeem, Anis Hamza Fakeeha 2013 Effect of 
Sr on Ni-Co bimetallic catalyst for dry reforming 11th European Congress on Catalysis” 
EuropaCat-XI Lyon, France September 2013. 

Ibrahim A. A, Anis Hamza Fakeeha, Ahmed S.A. Al-Fatesh 2013 Hydrogen production 
from dry reforming of methane using γ-Al2O3 supported Co-Sr catalyst 11th European 
Congress on Catalysis” EuropaCat-XI Lyon, France  September 2013. 

Moustafa A. Soliman and Yousef S. Al-Zeghayer. “Calculation of the Effectiveness Factor  
For a Porous Catalyst Particle-a Perturbation Approach”.  International Conference on 
Chemical, Agricultural and Medical Sciences (CAMS-2013) Dec. 29-30, 2013 Kuala 
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Lumpur (Malaysia). 

ZRELLI Adel, BESSADOK-JEMAI Abdelbasset, CHAOUACHI Béchir, GABSI 
Slimane,’’Numerical studies on the thermal solar membrane distillation equipped with a 
helically coiled fibers’’. Poster Presentation in the XIV Congress SFGP-2013, Lyon, 
France, October 8-10, 2013. 

Yasir Khalid and Abdel Hamid Ajbar. Long Term Forecast of Water Desalination 
Investments in an Arid City: Case of Riyadh, Saudi Arabia Proceedings of the 2014 
International Conference on Mathematical Methods, Mathematical Models and Simulation in 
Science and Engineering. 

  

 الطبيعي قسم هندسة البترول والغاز

Hazim N. Dmour, Mohammed S. Bageri, and Mostafa M. Kinawy, (2014):  Investigating the 
Effect of Input Data Uncertainties in Material Balance Calculations for Hydrocarbon 
Reservoirs."2014 3rd International Conference on Petroleum Industry and Energy (ICPIE 
2014). Gdansk, Poland May 14-16, 2014. 

Zaher M. Zaafran, (2014): An in-depth investigation into the use of integrated 
petrophysical, logging and pressure transit analyses of Arabian Gulf carbonate reservoirs to 
better enhance their geological models, (2014): 8th Atyrau regional petroleum technology 
conference, 1-2 April, Atyrau, Kazakhstan. 

 

 يةـقسم الهندسة الصناع

June  2014, Anis Gharbi, Mohamed Labidi, "New Approaches for Flow Shop Scheduling", 
The Global Business, Marketing, Finance & Economics Research Conference, Los Angeles, 
USA. 

March 2014, "Improving the Academic Environment through Computerized Optimization 
Tools: A Success Story at the Largest Gulf University", IBEA2014, Hong Kong, paper ID: 
069MIX. 

January  2014, Anis Gharbi, Mohamed Aly Louly, Mohamed Naceur Azaiez, Abdelghani 
Bouras, " Goal-Programming Models for Nurse Scheduling at Two Critical Intensive Care 
Units", World Symposium on Computer Applications and Research, Sousse, Tunisia. 

Afify, A.A. A fuzzy on-line discretisation method for rule induction classifiers. In: 
Proceedings of the 2013 Industrial and Systems Engineering Research Conference 
(ISERC-13), Puerto Rico, 2013.  

Afify, A.A. FuzzySRI-II: A fuzzy rule induction algorithm for numerical output prediction. In: 
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Proceedings of the 2014 International Conference on Data Mining and Knowledge 
Engineering (ICDMKE-14), University College London, UK, pp. 197-202, 2014 (Eds 
Proceedings of the World Congress on Engineering, Vol I, ISBN: 978-988-19252-7-5, 
ISSN: 2078-0958 (Print); ISSN: 2078-0966 (Online)).  

Afify, A.A. FuzzyRULES-II: A new approach to fuzzy rule induction from numerical data. 
Submitted to the IEEE International Conference on Data Mining (ICDM), 2014. 

E. Abouel Nasr, K. Gad El Mola and A. El-Tamimi, “An Effective Green Supply Chain At 
Energy Production”, CIE43 Proceedings, 16-18 October, The University of Hong Kong, 
2013. 

K. Gad El Mola, E. Abouel Nasr and A. El-Tamimi, “Spare Parts Management By Using 
Analytic Hierarchy Process”, CIE43 Proceedings, 16-18 October, The University of Hong 
Kong, 2013. 

M Louly M.A., A. Gharbi, M. N. Azaiez, and A. Bouras, “A Nurse Staffing Analysis at the 
Largest Hospital in the Gulf Region”, Conference paper, The 3rd International Conference 
On Quantitative Sciences and Its Applications (ICOQSIA 2014). 12-14 August 2014, 
Langkawi, Malaysia 

A. Derhab, A. Bouras, F. Bin Muhaya, M. Khurram Khan, and Y. Xiang, “Spam Trapping 
System: Novel Security Framework to Fight against Spam Botnets”, accepted paper, 
International Conference on Telecommunications 2014, Telecommunications: Cooperation 
for a United World, 5-7 May 2014, Lisbon, Portugal. 

Abdelghani Bouras, “A Two Stage Method for the Variable Bin Packing Problem with 
Conflicts: An Application for Batch Annealing in Steel Industry”, The twentieth International 
Conference on Industry, Engineering, and Management Systems  (IEMS 2014), 24-26 
March 2014, Cocoa Beach, Florida, USA. 

A. Bouras, A. Al Sayyud, “ Short-Term Load Forecast at Saudi Electricity Company Central 
Operating Area (COA) using ANFIS”,  The twentieth International Conference on Industry, 
Engineering, and Management Systems  (IEMS 2014), 24-26 March 2014, Cocoa Beach, 
Florida, USA. 

Ghariani, N., Elkosantini, S., Darmoul, S., Ben Said, L., (2014). A survey of simulation 
platforms for the assessment of public transport control systems. 3rd International 
Conference on Advanced Logistics and Transport, ICALT 2014, Hammamet, Tunisia, May 
01 – 03, 2014. 

Bayar, N., Darmoul, S., Gabouj, S.-H., Pierreval, H., (2014). An immune based ontology 
implementation of hazard and operability analysis in manufacturing systems. 5th 
International Conference on Mechanical, Industrial and Manufacturing Technologies, MIMT 
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2014, Penang, Malaysia, March 10 – 11, 2014. 

Moalla, D., Elkosantini, S., Darmoul S., (2013). An artificial immune network to control road 
traffic at a single intersection. 5th International Conference on Industrial Engineering and 
Systems Management, IESM 2013, Rabat, Morocco, October 28-30, 2013. 

Ateekh-Ur-Rehman, Abdulaziz Eltamimi, and Yusuf Siraj Usmani (2013) “Multi-Criteria 
Approach For a Wind Power Plant Site Decision”, International Conference on Sustainable 
Green Development Dubai Advanced Green Agenda (SB 2013), Dubai, 8 – 10 Dec 2013. 

Mohamed A. E. Saleh, Adham E. Ragab and Ayman M. Mostafa, “The Deformation 
Behavior of an Automotive Floor Panel During Sheet Hydroforming onto Male/ Female Die 
Halves”, International Conference on Industry, Engineering and Management Systems, 
Florida, 2014. 

El-Sherbeeny AM. (2014). “The Partial Cartoon Central Vision Compensation Technique: 
Introduction and Evaluation,” 4th International Conference on Multimedia Computing and 
Systems (ICMCS’14), Marrakesh, Morocco, April 14-16, 2014. (ISI Conference). 

El-Sherbeeny AM. (2014). “Highlighting the Need for Engineering Education for Females in 
Saudi Arabia,” 121st ASEE (American Society for Engineering Education) Annual 
Conference & Exposition, Indianapolis, Indiana, USA, June 15-18, 2014. (ISI Conference). 

Mohamed Labidi (2014), “A Shift Scheduling Model for a Bank IT Staff”, The fifth INFORMS 
Optimization Society Conference, Rice University in Houston, Texas, USA. 

Anis Gharbi, Mohamed Labidi, Mohamed Haouari (2014), “Single Machine Scheduling 
under availability constraints”, INFORMS Annual Meeting, San Francisco, California, USA. 

E. S. Abouel Nasr, A. A. Khan, A. M. Alahmari, H. M. A. Hussein, "A Feature Recognition 
System using Geometric Reasoning", International Conference on Manufacture of 
Lightweight Components – ManuLight 2014, 4th April, Dortmund, Germany, Procedia CIRP 
18, pp. 238 – 2 43, 2014. 

Mustufa H. Abidi, Ibrahim Al Harkan, Abdulaziz M. El Tamimi, A.M. Al Ahmari, Emad S. 
Abouel Nasr, "Ant Colony Optimization for Job Shop Scheduling to Minimize the Total 
Weighted Tardiness", IIE Annual Conference, Montréal, Canada, 2014. 

Emad Abouel Nasr, Abdulrahman Al-Ahmari, Hazem Alkhawashki, Abdulsalam Altamimi, 
Mohammed Alkhuraisi, Karem Ismai, " A Prospective Finite Element Analysis of Proximal 
Interphalangeal Joint", IIE Annual Conference, Montréal, Canada, 2014. 

Awais A. Khan, Emad Abouel Nasr, Abdulrahman AlAhmari, Osama Abdulhameed, Mustufa 
H. Abidi, "An Integrated CAPP/CAFD/CAIP System for Prismatic Parts", IIE Annual 
Conference, Montréal, Canada, 2014. 

Safitra, M., Ahmad, A., Al-Ahmari, A. M., Al-Kahtani, M. (2014), “Experimental Design of a 
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Flexible Manufacturing System” Proceedings of the 2014 International Conference on 
Industrial Engineering and Operations Management Bali, Indonesia, January 7 – 9, 2014. 

Mohammed Al-Kahtani, Muflih Safitra, Ali Ahmad and Abdulrahman Al-Ahmari (2014) 
“Cost-Benefit Analysis of Flexible Manufacturing Systems” ” Proceedings of the 2014 
International Conference on Industrial Engineering and Operations Management Bali, 
Indonesia, January 7 – 9, 2014 

Nasr, E. A., AlAhmari, A.M., Khan, A. A., Kamrani, A., 2013, " 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., 
Puerto-Rico, USA 

L. Hidri (2014), " The parallel processors scheduling problem with release date, delivery 
time and with no-idle time constraint”, 25th European Chapter on Combinatorial 
Optimization (ECCO), Technische Universität München in Munich, Germany at the Garching 
Campus on May 1 - 3, 2014.  

L. Hidri (2013), " Heuristics for the parallel machine problem with availability constraints for 
the machines”, 14th Conférence de l’association française de la recherche opérationnelle et 
de l’aide à la décision (ROADEF 2013),  

S.M. Darwish, H.M.Hamouda, M A Saleh,”Computer Aided Process Planning for Freeform 
Surface Sheet Metal Features in Automotive Industry” IEMS, 2014.  

S.M. Darwish, M Abdelhameed, S. Suefy, The Digital Manufacturing Approach to Design 
and Manufacture Ultralight Aeroplane IEMS, 2014. 

Osama Abdelaal, Saied Darwish, Yoshio Saito, Tomohisa Tanaka, Jiang Zhu" An integrated 
approach for design and fabrication of Patient Specific hip prosthesis " 33rd Bio-Tribology 
Symposium, Kitasato University, Kanagawa, Japan 2013. 

Osama Abdelaal, Jiang Zhu, Tomohisa Tanaka, Saied Darwish, Yoshio Saito" Additive 
manufacturing of custom-made hip implants" JSME manufacturing systems division 
conference, Chuo University, Tokyo, Japan, 2013.  

S.M. Darwish, H.M.Hamouda, M A Saleh, ”Recognition of freedom surface sheet metal 
features” ACEX12, 2013. 
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 راعـتـراءات اإلخــب 7-4
، مـوزعـة عـلى األقسام راعــتـإخ راءاتــب) 10(هـ 1435-1434الل العام الجامعي ـخ تـراع التي منحـتـدد براءات اإلخــلغ عـب

 كما هـو مبين في األشكال ادناه.
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 قسم الهندسة المدنية

Husain Abbas, Yousef A. Al-Salloum, Saleh H. Alsayed and Mohammed S. Alhaddad, 
“System for improving fire endurance of concrete-filled steel tubular columns”, US Patent # 
US 8,484,915 B1, 2013. 

Saleh H. Alsayed, Husain Abbas, Yousef A. Al-Salloum and Mohammed S. Alhaddad, 
“Masonry building block and interlocking wall system incorporating such blocks”, US Patent # 
US 8,640,407 B2, 2014. 

Yousef A. Al-Salloum, Tarek H. Almusallam, Saleh H. Alsayed and Husain Abbas, 
“Apparatus for assessing durability of stressed fiber reinforced polymer (FRP) bars”, US 
Patent Application No.: 13/14274796, dated 12.5.2014. 

 قسم الهندسة الكهربائية

GSM/GPRS based method, system and computer programs to determine and locate high 
impedance faults on medium voltage distribution networks in high resistivity Inventors:   
KHAN, YASIN, DR,  AL-GHANNAM, SAMI H;. Owner name: K.S.U, SAUDI ARABIA. 
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY, SAUDI ARABIA, Publication No: US20140077820 A1, 
Application No. US 14/026,815, Publication date: Mar 20, 2014. 

 الهندسة الميكانيكية قسم

Hany Al-ansary,“Systems and Methods for Solar Water Purification”, US Patent No. 
8,551,343, granted on October 8, 2013, 

 قسم الهندسة الكيميائية

Saeed Mohammed Al-Zahrani; Horacio Falcon Richeni; Ainara Aguadero Garin, Madrid; 
Jose Antonio Alonso Alonso; Jose Miguel Campos Martin; Jose Luis Garcia Fierro 
Method for Preparing Carboxylic Acids, USA, Nov. 5, 2013. 

Inas Muen AlNasheh; Saeed M. Al-Zahrani; Process for the destruction of sulfur and 
nitrogen mustards and their homologous/analogous at ambient conditions, USA, Dec. 2013.  

Inas Muen AlNasheh; Saeed M. Al-Zahrani; Method for Decomposing a Halogenated 
Organic Compound, USA, March 05, 2014. 

 يةـقسم الهندسة الصناع

Dr. Saied Darwish: A US patent on Hip joint Design. 

Mohamd Karim, Md. Akhtaruzzaman, Asharfulislam, and Abdulrahman Al-Ahmari 
DI-THIAZOLYL-BENZOLE BASED SENSITIZERS AND THEIR USE IN PHOTOVOLTAIC 
CELL. US8575255B2. US office. 5 Nov 2013. 
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 يةـلمــز العـوائــلجا 7-5
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 يةـمـالــعـمية الـلــز العـوائـالج
 ة كالتالي:ـ) جوائز موزع5( خمسةهـ) 1434/1435ية على مستوى الكلية لهذا العام (ـالمـلمية العـــدد الجوائز العـبلغ ع

 
 قسم الهندسة المدنية

 الجائزة سمالا

 .)فضية(ميدالية معرض جنيف الدولي لألختراعات  صالح السيد، يوسف سلوم، محمد الحدادحسين عباس، 

 قسم الهندسة الكهربائية

 الجائزة سمالا

 هاني محمد حسنين محمد
Encouraging Egypt Award for Engineering 
Sciences, Cairo, Egypt, September 2013, 
Ministry of Scientific Research. 

 قسم الهندسة الميكانيكية

 الجائزة سمالا

Dr. Essam Al-Bahkali, Dr. Mazen Ba-abbad, 
Dr. Essam Al-Ammar, Dr. Davinder Surah, 
and Eng. Ibrahim Al-Olayan 

Gold Medal with Distinction 
From International Exhibition of Inventions of 
Geneva 

 قسم الهندسة الصناعية

 الجائزة سمالا

Dr. Saeed Darwish, Eng. Abdul Nasser 
Daood, Dr. Abdulrahman Al-Ahmari 

The Golden Medal in Geneva Innovation 
2014. 

Dr. Mohamed Zaki Ramadan 
The Bronze Medal in Geneva Innovation 
2014. 

 
 يةــلــحـمـال ةـميـلــعـال زــوائــالج

 ة كالتالي:ـز موزعـوائـج )7( سبعةهـ) 1434/1435ية المحلية على مستوى الكلية لهذا العام (ـلمـز العـوائـدد الجــبلغ ع
 

 قسم الهندسة المدنية

كلية الهندسة  -هـ 1435-1434يوم التميز البحثي للعام الجامعي  –في البحث العلمي  د، جائزة التميزـوليد بن محمد زاه
 هـ.1435-7-16 –جامعة الملك سعود  –

Dr. Nadeem A. Siddiqui, Outstanding Researcher, College of Engineering-King Saud 
University, Civil Engineering, May 15, 2014. 

Husain Abbas, Saleh H. Alsayed, Yousef A. Al-Salloum and Mohammed S. Alhaddad 
Honored and awarded a gold medal for a patent entitled, “System for improving fire 
endurance of concrete-filled steel tubular columns”, by University Rector and Intellectual 
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Property and Technology Licensing, King Saud University, Dec. 2013. 

Yousef Al-Salloum, Research excellence award, Awarded by College of Engineering, King 
Saud University, May 2014 

 قسم هندسة البترول والغاز الطبيعي

Dr. Aref Lashin: Grant of Excellence in Learning and Teaching, Vice Rector for Education 
and Academic Affairs, King Saud University- Center for Excellence in Learning and Teaching 
– CELT (1st semester 2014/2015). 

 يةـالهندسة الصناعقسم 
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 ةـيـثـبحـع الـاريـمشـال 7-6
) مشروعًا بحثيًا 66ددها (ـلغ عـام الماضي حيث بـذا العام عن العـة هـقـائـومة زيادة فـداد المشاريع البحثية المدعـعات ادز 

ًا ـمشروع 18ارق ــفـب ه،1434/1435امعي ـام الجـسعودي) للعال ـري 96¸996¸024والي (ـت حـغـلـادية بـيمة مــًا بقـومـمدع
 ماضي.ـام الــعـن الــيًا عـثـبح
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 قسم الهندسة المدنية

 تاريخ اإلنتهاء مدة المشروع الميزانية المقدرة الجهة الداعمة ثــونالباحـ اسم المشروع

Framework for Sustainable Building Materials 
using Building Information Modeling 
Technology and Genetic Algorithm 
Optimization.  

Dr. M. Marzouk, 
Dr. M. Kamal, 
Dr. K. Al-Gahtani 

The National Plan for 
Sciences, Technology 
and Innovation, KSU 

2000000SR 2 years 

 

Reliability of RC shear wall-frame buildings to 
seismic loading 

Dr. Ahmet Tuken 
Dr. Nadeem A. Siddiqui 

Deanship of Scientific 
Research, Research 
Centre, College of 
Engineering, KSU 

40000 SR 10 months 
Start Date 
10-1434 

Rainfall and Runoff Harvesting and Storage in 
the Central Zone of the Kingdom of Saudi 
Arabia 

Dr. Hesham Fouli, Dr. Bashar 
Kamal Bashir, Dr. Rabie 
Sayed Fouli, Mr. Oumar 
Allafouza Loni Mohammed, 
Prof. Dr. Abdulaziz Al-Turbak 

Prince Sultan Institute 
for Environmental, 
Water and Desert 
Research of King 
Saud University 

150,000 SR 10 months 
5-2014 
2-2015 

Risk assessment and management of flash 
floods in Wades Al Laith and Yalamlam, 
western Saudi Arabia 

Mohamed El Alfy  
Ibrahim Elsebaie 
Eyad Abushandi 
Alaa Masoud 
Azza El-Metwally 

National Science, 
Technology and 
Innovation Plan 

1884000 
SR 

24 months 
2- 2014 
2-2016 
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Framework for Sustainable Building Materials 
using Building Information Modeling 
Technology and Genetic Algorithm 
Optimization. 

Dr. Khalid Al-Gahtani 
Dr. Mohamed Marzouk 
Dr. Mohab Kamal 
Eng. Ibrahim Alsulaihi 
Eng. Nader Alapsi 
Eng.Asif Iqupal 
Eng. Mohamed Hisham 
Eng. Mahmoud Sami 
Eng. Mostafa Alhwari 

National Plan for 
Science, Technology 
and Innovation 

1,999,081 
SR 

24 months 
9-2013 
9-2015 

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 

KASCT 
SR 1.85 
million 

2 years 12-2015 

Development of Genetically Engineered 
Biocement Mortar. 

YA Al-Salloum, SH Alsayed, H 
Abbas, S Hadi 

NPST 
 الخطة الوطنية للعلوم والتقنية

1.768 
million 

2 years 
10-2013 
9-2015 

Effectiveness of hybrid-fibers in improving the 
impact response of high-strength concrete 
beams and slabs. 

TH Almusallam, H Abbas, NA 
Siddiqui 

NPST 
 الخطة الوطنية للعلوم والتقنية

1.962 

million 
2 years 

11-2013 
10-2015 

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

1.859 

million 
2 years 

12-2013 

11-2015 
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 الكهربائيةقسم الهندسة 

 تاريخ اإلنتهاء مدة المشروع الميزانية المقدرة الجهة الداعمة ـونالباحـثـ اسم المشروع

نقطاعات الطاقة الكهربائيةا  

 عبد اهللا الشعالن
 عبد الحكيد العوهلي

 عصام العمار
 ياسين خان

مدينة الملك عبد العزيز 
 للعلوم والتقنية

ألف لایر 890 ونصف سنه   8-1437  

 عبد اهللا الشعالن السالمة في التركيبات الكهربائية 
الهيئة السعودية 

للمواصفات والمقاييس 
 والجودة

ألف لایر 150 1436-4 ستة أشهر   

“Compact Planar Multi-Band Bandpass Filters 
with Enhanced Performance for Modern 
Wireless Communication Systems” 

Zuhair M. Hejazi 
Zeshan Ali 

Deanship of 
Scientific 
Research (DSR). 

20,000 SR. 1 year 1435-1436 

Automated Medical Support System for 
Epilepsy Patients 

PI: Dr. Saleh Alshebeili 
Co-I: Dr. Fathi Elsayed 

(KACST) 
مركز االبتكار 
التقني للراديو 
 والضوئيات

24 Month 
Start Date: 

6/1435 

Compressive Sensing Based Processing for 
Multiband/Multi-frequency Passive Radars 

PI: Dr. Saleh Alshebeili 
Co-I: Dr. Fathi Elsayed, 
Dr. Osama Haraz 

(KACST) 
مركز االبتكار 
التقني للراديو 
 والضوئيات

24 Month 
Start Date: 
12/1434 



 

 هـ1435 - 1434وي ـنـر الســريـقـتـال – ةـدسـنـة الهـيـكل 107

 

Design, Development, and Implementation of a 
Millimeter Wave Beamformer for 5G Mobile 
Communication Systems 

PI: Dr. Saleh Alshebeili 
Co-I: Dr. Fathi Elsayed, 
Dr. Osama Haraz, 
Dr. ohamed Ashraf 

King Abdulaziz  
City for Science 
and Technology 

(KACST) 

مركز االبتكار 
 التقني للراديو
 والضوئيات

24 Month 
Start Date: 

7/1435 

79 GHz Short Range Radar Antenna Design 
for Next Generation Intelligent                
Automotive R 

Hamsakutty Vettikalladi (PI) 
Majeed Alkanhal (Co-I) 

KACST 
SR 1.74 
million 

2 years 
6-1435  
5-1437 

adar System 
 94 GHz innovative antenna design for next 
generation high speed Point to point fixed 
radio system 

Hamsakutty Vettikalladi (PI) 
Research Center, 

College of 
Engineering,KSU 

SR 17,500 10 months 
5-2014 
4-2015 

Development of a multistatic multi-waveform 
passive radar system (MMPRS) for ground 
and aerial target detection 

Mubashir Alam (CI) 
Khalid Jamil (CI-PSATRI) 

NPST 
1.5 million 
Saudi riyal 

2 years 
7-2014 
7-2016 

Facility Development for Optimizing Tumor 
Ablation Treatment Plans Based on 
Electromagnetic Hyperthermia 

Ibrahim Elshafiey 
Abdelfattah Sheta 
Abdil-Raiz Sebak 

National Plan for 
Science and 

Technology NPST 
1999830 30 month 

10-2012 
3-2014 

Test-bed of Terabit Fiber Optical 
Communication System 

PI: Dr Habib Fathallah KACST-TIC Under TIC 24 month 
6-1434 
6-1436 

Simulation and Design Platform of Novel 
Optical Fibers for Next Generation Space 

PI: Dr Habib Fathallah KACST-TIC Under TIC 24 month 
12-1434 
12-1436 
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Division Multiplexing Optical Communication 
Systems 

Prototyping a Novel Rectenna / Nantenna 
based Next Generation Green Energy 
Harvesting System at RF and Optical/Solar 
Frequencies. 

PI: Dr Habib Fathallah KACST-TIC Under TIC 30 month 
7-1435 
1-1438 

Free Space Optical Communications 
Prototyping and Performance 
Assessment in Desert Environment 

PI: Dr Habib Fathallah,  
Co-I: Dr. Mohammed Alouini, 

KACST 1.8M SR 24 month 
6-1435 
6-1437 

Prototyping a Tunable Millimeter-Wave 
Synthesizer using Photonics 

PI: Dr. Irfan Memon, Co-Dr.Habib 
Fathallah 

KACST 1.5M SR 24 month 
6-1435 
6-1437 

CMOS Readout integrated circuits (ROICs) for 
infrared microbolometers 

Sohaib Dr. Majzoub 
Dr. Mohamed Ramy 

National Science, 
Technology and 
Innovation Plan 

SAR 
1,759,699 

24 Months  

“Cable condition Assessment Using partial 
discharge techniques to predict cable faults” 

A. A. Al-Arainy, 
N. H. Malik and 
N. R. Wani 

Saudi Electricity 
Company 

SR. 
1,764,706 

24 Months  

“Non Tripping of long overhead line feeders” 
Yasin Khan, A. A. Al-Arainy, 
N. H. Malik and 
Uzair Ahmed 

Saudi Electricity 
Company 

SR. 
1,647,059 

24 Months  
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 الهندسة الميكانيكيةقسم 

 تاريخ اإلنتهاء مدة المشروع الميزانية المقدرة الجهة الداعمة ـونالباحـثـ اسم المشروع

Activated Carbon/Methanol Adsorption 
Cooling System Driven by a Novel 
Solar-Powered Heat Engine 

Hany Al-Ansary 
Jamel Orfi 
Hassan Zohair 

NPST 1,369,000 2 years 

Has not 
started yet 
(pending 
funds 
availability) 

Inclined Multi-Effect Humidification  
Dehumidification Desalination system 

A. Nuhait 
O. Zeitoun 

NPST 720000 2 years 

Has not 
started yet 
(pending 
funds 
availability) 

CNC Machining Path Planning 
Optimization For Circular Hole Patterns 
via a Hybrid Ant Colony Optimization 
Approach 

Adel Abbas Research Center 45500 SR 10 Months 10-1434 

Contact Maps In Vector Model Based 
Environments With Apt-Type Tool 
Surfaces 

Dr Eyyup Aras 
Dr Abdulmohsen Albedah 

Research Center 25,000Sar 10 months 12-2014 

Performance study of an hybrid building Dr.Zakariya Kaneesamkandi NPST, KSU 885000 24 months  
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cooling system using solar air heater 
and waste heat recovery 

And 
Dr.Basharat Saleem 

SAR 

Effect of metallic thermal bridges on 
thermal resistance of glass plates for 
solar photo-voltaic application 

Dr.Zakariya Kaneesamkandi 
And Dr.Sami Alsanea 

Research Center 35000 SAR 10 months  

NPST (11-ADV1853( Application of 
cermet coatings in off-shore structures 

Magdy Alrais  
and Khalil Abdelrazek 

NPST, KSU 
1,593,600 

SR 
2 years 11-2015 

NPST (10-ADV1033( Manufacturing of 
In situ Nano TiC Reinforced Aluminum 
Matrix Composite Materials 

Elsayed Sherif and Khalil 
Abdelrazek 

NPST, KSU 
1,226,000 

SR 
2 years 9-2013 

NPST (11-NAN1460( Novel 
Nanotechnological Approach for 
Development and Scaling up Capacitive 
Deionization Seawater Desalination 
Units. 

Magdy Alrais  
and Khalil Abdelrazek 

NPST, KSU 
1,764,000 

SR 
2 years 1-2014 

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) 
NPST (11-ADV2199-02( 

A. Alamjid 
And Khalil Abdelrazek 

NPST, KSU 
1,990,000 

SR 
2 years 2-2016 
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NPST (11-ADV1495-02) Mahmoud Soliman NPST 
1,560,200 

SAR 
2 years 2-2012 

NPST (12-ADV2465-02) Mahmoud Soliman NPST 
1860000 

SAR 
2 year New 

Development of A High Temperature 
Solar Gas Turbine King Saud University, 

H. Al-Ansary  
SR 

9,684,000 
 Ongoing. 

 قسم الهندسة الكيميائية

 تاريخ اإلنتهاء مدة المشروع الميزانية المقدرة الجهة الداعمة الباحـثــون اسم المشروع

Synthesis of Carbon Microspheres and 
Hydrochar from Date Palm (Phoenix 
dactylifera) Biomass Wastes and Its 
Application for Wastewater Treatment 

Mohanad El-Harbawi; 
Guizani Mokhtar; 
Chun-Yang Yin; 
Moulay-Rachid Babaa; 

The National Plan for 
Science and Technology 

1,846,606 2 years 8-2016 

Toxicology and environmental impact 
assessment of ionic liquids (1st cycle) 

Mohanad El-Harbawi; 
Abdelbasset Bessadok-Jemai; 
Chun-Yang YIN; 

Deanship of Scientific 
Research at King Saud 
University 

150,000 1 year 5-2014 

Toxicology and environmental impact 
assessment of ionic liquids (2nd cycle) 

Mohanad El-Harbawi; 
Abdelbasset Bessadok-Jemai; 
Jehad Saleh; 
Chun-Yang YIN; 

Jean-Marc Leveque; 

Deanship of Scientific 
Research at King Saud 
University 

150,000 1 year 8-2015 
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Development of Novel Quantitative 
Structure Activity Relationship Models to 
Predict the Toxicity of Ionic Liquids. 

Mohanad El-Harbawi 
Research Center of the 
Faculty of Engineering – 
King Saud University 

29,000 1 year 11-2013 

Simulation of the optimal thermal and 
mechanical performances of methane 
steam reforming. 

M.Boumaza 
KSU- College of Eng- 
Reseach center. 

20000 SR 1 year 4-2014 

De-agglomeration of nanoparticles by 
assisted fluidization using acoustic 
vibration and flow pulsation techniques 

M. Asif NSTIP, KACST 1,391,400 2 years 9-2016 

Development of lab-scale anaerobic 
digestion plant for biogas generation with 
an innovative energy recovery scheme 
from solid digestate and a purification 
technique using ionic liquids solvents 

Dr. salim kamil Mokraoui 
Dr. Saleh Sallam Arni 
Dr. Muhammad Imran M. 
Yaqub 

NPST 1990723 2 years  

Group research 
Prof. Awatif Hindi. 
Khalid Ortashi. 
Manal Ahmed Awad. 

Deanship of Scientific 
Research at King Saud 
University. 

150000 1Year 2013- 2014 

 

 قسم هندسة البترول والغاز الطبيعي

 تاريخ اإلنتهاء مدة المشروع الميزانية المقدرة الجهة الداعمة ـونالباحـثـ اسم المشروع
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Investigating the geothermal power 
potential of the basaltic lava fields 
(Harrats) close to Al Madinah Al 
Munwarah, Western Saudi Arabia. 

 د. عارف الشين (باحث رئيسي)
 د. عثمان النذير
 د. محمد شحاتة
 د. عصام عبود

 years 2016-2014 2 1,845,000 مدينة الملك عبد العزيز

The integration of GIS and remote 
sensing, hydrogeology, hydrochemistry 
and well logging to assess aquifer 
vulnerability to pollution in Hail - 
Qassim areas, KSA. 

 د. محمد االلفي  (كلية العلوم)
 (باحث رئيسيي)

 د. عارف الشين   (باحث مساعد)
 د. عبدالعزيز البسام

 (باحث مساعد)
 

 years 2016-2014 2 1,8200,000 مدينة الملك عبد العزيز

Drilling Parameters Optimization using 
Drilling Specific Energy in Real Time. 
(NSTIP  12-OIL3033-04) 

 د. محمد الشافعي
 د. عبدالعزيز الماجد

 (الملك فهد للبترول والمعادن)
 د. محمد خميس (باحث مساعد)

 مدينة الملك عبد العزيز

 

1,301,000 2 years 

 

1- 2014 

 

 يةـقسم الهندسة الصناع

 تاريخ االنتهاء مدة المشروع الميزانية المقدرة الجهة الداعمة ـونالباحـثـ المشروعاسم 

Optimal consumed electric energy for 
personal rapid transit transportation 
system. 

 د. لطفي بوجمعة الحيدري
 د. مهدي العجمي مراد

 SAR 10 Months 17000 .مركز البحوث بكلية الهندسة
5-2013 
3-2014 
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Optimizing Saudi Hospital Nurse 
Scheduling Using Mathematical 
Programming. 

Anis Gharbi (PI) 
Mohamed Louly 
Abdelghani Bouras 
Mohamed Haouari 

National Plan for Science 
and Technology, King 
Saud University, Riyadh. 

1,229,430 
SAR 

2 years 2012-2014 

Enhancing Saudi Hospital Physician 
Scheduling Using Optimization 
Techniques. 

Anis Gharbi 
Mohamed Louly (PI) 
Abdelghani Bouras 

National Plan for Science 
and Technology, King 
Saud University, Riyadh. 

1,990,200 
SAR 

2 years 2015-2017 

Cutting Stock Optimization Tool for 
Saudi Factories 

Anis Gharbi 
Mohamed Louly 
Mehdi Mrad (PI) 

National Plan for Science 
and Technology, King 
Saud University, Riyadh. 

2,000,000 
SAR 

2 years 2015-2017 

Overall Performance Optimization of 
Deadlock Control in Flexible 
Manufacturing Systems 

Prof. Abdulaziz El-Tamimi 
Dr. Emad Samir Abdelghany  
Prof. Zhiwu Li 

KACST 1665990 SAR 2 years 11-2015 

Enhancing Saudi Hospital Physician 
Scheduling Using Optimization 
Techniques 

Pr. Mohamed Aly Louly 
Dr. Anis Gharbi 
Dr. Mohamed Labidi 

NPST 
1,860,000   

SAR 
24 months 8-2016 

CAN-MAP: Comprehensive Analysis 
Network for Multi-tasking Assessment 
of Performance.  

Saber DARMOUL (PI), 
Ali Ahmad (Co-I), 
Mohamad Al-Kahtani (Co-I)  

National Plan for Science 
and Technology (NPST ref. 

12-INF2574-02) 
1,285,000 2 years 3-2016 

تقييم مستويات تعرض العامل للملوثات الغازية فى 
 بيئة العمل الصناعية بالمملكة العربية السعودية.

 د. وليد النحاس
 د. سعيد درويش

NSTP 1500000 SR 2 Years  
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التلوث المحتمل في مدينة الرياض بسبب 
 المركبات.

 د. محمد شرف
 النحاسد. وليد 

NSTP 1000000 SR 2 Years  

تقييم مستويات األمان و تطوير مواصفة قياسية 
 لحافالت المدارس بالرياض.

 د. شادى على
 د. وليد النحاس

SASO 150000 SR 6 months  

Improving the Limiting Drawing Ratio 
(LDR) of sheet Metal in Conventional 
Deep Drawing Process through Die 
Face Design. 

Mohamed A. E. Saleh, 
Adham E. Ragab 

 295,000SAR 10months 5-1435 مركز بحوث كلية الهندسة

 المصانع في المواد قطع لعمليات أمثلية أداة
 .السعودية

Dr Mrad 
Dr Gharbi 
Pr Louly 

NPST 2,000,000SAR 2 years  

Development and Evaluation of 
Virtual Manufacturing Assembly 
Simulation System (VMASS). 

Dr. Ali Ahmad NPST 1,614,000SAR 2 years 10-2015 

TaQati 
Dr.Shady Aly 
Dr. Ghassan Aly 

KSU & Private Sector 500,000 1 1436  

Design, Manufacture and Validate new 
shopping bag's holder 

Dr. Mohamed Zaki Ramadan 
Engineering College of 

Research Center 
25,000 SR 10 months 

Start 
3-2014 
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 مةــرجـوالمت ةــفـمؤلـب الـتــالك 7-7
ة حسب األقسام ـموزع ،مترجما) 4(مؤلفا و) 17( هــ1435-1434مات خالل العام الجامعي ـرجـوالمتات ـفــدد المؤلــبلغ ع

 كما هو موضح باالشكال أدناه. 
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 قسم الهندسة المدنية

 المؤلفات

 ، (إعادة طباعة).2014حسن محمد بيالني، الطرق الهندسية والتحليلية إلسقاط الخرائط، جامعة الملك سعود، 

H. Abbas and TAN Kiang Hwee, “Advanced Construction Technologies – Part 1, 2 and 3”, 
Trans Tech Publications Ltd, Switzerland, 2014 (ISBN-13: 978-3-03835-085-9). 

 قسم الهندسة الكهربائية

 المؤلفات

 "ترشيد الطاقة الكهربائية" 
 مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، المملكة العربية السعوديةالبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، 

Saudi standard “SASO 60335-2-40”. المشاركة في تأليف قسم من مجموعة المواصفات القياسية السعودية
 لتحسين أداء المكيفات والرفع من كفاءتها. الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

F. El-Samie, H. Ahmed, I. Elashry, M. Shahieen, O. Faragallah, E. El-Rabaie, and S. 
Alshebeili, Image Encryption: A communication Perspective, CRC Press, 2013. 

Md Anowar Hossain, Ibrahim Elshafiey and Majeed A. S. Alkanhal. Multi-Frequency Image 
Fusion Based on MIMO UWB OFDM Synthetic Aperture Radar, in New Advances in Image 
Fusion, edited by Qiguang Miao, InTech, ISBN 978-953-51-1206-8, Published: November 
20, 2013. 

M. A. Esmal and H. Fathallah, Physical Layer Monitoring of Passive Optical Networks: 
Challenges and Evolution Solutions: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013 

Usama Khaled, “Advanced Study on the Soluble Nano-Carbon Using Electrical Discharge” 
Book, ISBN 978-3-659-52940-5, LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014. 

A. A. Al-Arainy, A. Beroual and N.H. Malik, “Experiments in High Voltage Engineering” 
King Saud University Press, Riyadh, 2014. 

F. R. Pazheri, M. F. Othman, N. H. Malik, A. A. Al-Arainy and Y. Khan, “Optimum Power 
Dispatch Management in Presence of Renewable Energy and Energy Storage”, e book; 
ISBN: 978-0-9886890-4-6, Energy and Power , Science and Technology Publishing Inc, 
www.scitecpub.com , 2014. 

 المترجمات

أنظمة الطاقة الفولتضوئية" تأليف: ستيفان سي. دبليو.  درة الكهربائية من الطاقة الشمسي:ملخص لكتاب "توليد القترجمة 
 هـ). 1434إصدارات مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية (كراوتر ، من 

)  للهيئة السعودية Saudi standard “SASO 60335-2-40ترجمة جزء من متطلبات المواصفة القياسية السعودية (
 للمواصفات والمقاييس والجودة، مطابع الهيئة، المملكة العربية السعودية.

 م.2014ات متطلبات السالمة في كود البناء السعودي"، وزارة الشؤون البلدية والقروية، ترجمة الجزء الخاص بـ "اشتراط
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 قسم الهندسة الكيميائية

 المؤلفات

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”, Chapter in: “Cadmium: Characteristics, Sources of Exposure, Health and 
Environmental Effects”, Editors: Mirza Hasanuzzaman and Masayuki Fujita, Series: 
Chemistry Research and Applications, Nova Science Publishers, Inc., Hauppauge, NY, 
USA, 2013 - 3rd Quarter,  ISBN: 978-1-62808-722-2 (Chapter 9: Pages 213-233). 

 قسم هندسة البترول والغاز الطبيعي

 المترجمات

Dr. Mohamed Khamis (2014): W. John Lee, Well Testing (Volume 1 of SPE textbook 
series), 1982, Society of Petroleum Engineers of AIME, USA (Under process 80%). 

اعيةـقسم الهندسة الصن  

 المؤلفات

Afify, A.A. Intelligent Computation for Manufacturing. In: Formal Methods in Manufacturing 
Systems: Recent Advances (Eds Xidian Zhiwu Li, and Abdulrahman Al-Ahmary) 2013, 
ISBN-13: 978-1466640344, ISBN-10: 1466640340 (the International IGI Global 
publisher, USA).  

El-Tamimi A.M., Nasr E.S., & Abidi M.H. (2013). ‘Selection of Parameters for CAD-VR 
Data Translation’. Methods in Product Design: New Strategies in Reengineering, ISBN-10: 
1439808325, pp. 73-105. 

Li Z and Al-Ahmari A. (Editors) “Formal Methods in Manufacturing Systems: Recent 
Advances, Engineering Science Reference, 2013”. 

Nasr, E. S. A.; Al-Ahmari, A.; Moiduddin, K., "CAD Issues in Additive Manufacturing", In 
Comprehensive Materials Processing; Masood, S., Ed.; Elsevier Ltd., Vol 10, pp. 375-399, 
2014. 

Chapter 10 in the book “Methods in Product Design: New Strategies in Reengineering”, 
CRC press, Taylor & Francis Group, Boca Raton, 2013, pp. 249-274. 

A Chapter Book Statistical Analysis of Automatic Scanning of a Car Roof Springer 
International Publishing Switzerland 2014, Islam Sharaf, Said M. Darwish and Abdulrahman 
Al-Ahmari. 

 
 

http://www.google.com.sa/search?tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22SPE+textbook+series%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
http://www.google.com.sa/search?tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22SPE+textbook+series%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
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 رـيـستـماجـل الــائــرس 7-8

 قسم الهندسة المدنية

 م
 الماجستير رسالةعنوان 

Title of Master Thesis 
 اسم الطالب

Student Name 
 اسم المشرف

Supervisor name 

اعتمدت / 
 نوقشت

Endorsed/
Presented 

1 

Structural reliability of RC 
shear wall-frame 
buildings subjected to 
earthquake loading. 

Mohamed A. 
Dahesh 

Dr. Ahmet Tuken 
Dr. Nadeem A. Siddiqui 

Endorsed 

2 
Effect of recycled plastic 
fibers on plastic shrinkage 
of concrete. 

 بدر بن سليمان
 الطليان

 Presented أ.د. محمد جمال الشناق 

3 

Structural Behavior of 
Reinforced Concrete 
Beams using Local 
Lightweight  Aggregates. 

سلمان ناصر آل 

 شريع
 Endorsed أ.د. محمد جمال الشناق 

4 
Behavior of high strength 
steel fiber reinforced 
concrete ground slabs. 

خالد بن محمد 

 الدوسري
 Presented أ.د. محمد جمال الشناق

5 

Updating Rainfall Intensity 
-Duration-Frequency 
Relationship in Different 
Regions of Saudi Arabia. 

Khalid Al-anazi 
 

Dr. Ibrahim H. Elsebaie Endorsed 

6 

Reliability of steel plates 
shielded by RC walls 
against the impact of 
projectiles. 

Baha M. A. 
Khateeb 

Dr. Nadeem Siddiqui and 
Dr. Tarek Almusallam 

Presented 

7 

Behavior of CFRP-
Strengthened Slender RC 
Columns under Cyclic 
Loading 

Ghaithan Al-
Amri 

Dr. Yousef Al-Salloum and 
Dr. Nadeem Siddiqui 

Endorsed 

8 
Structural Behavior of 
Reinforced Concrete 

Salman Nasser Prof. Abdelhamid Charif Endorsed 
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Beams using Local 
Lightweight  Aggregates 

Esherai Co-adviser 

9 

Behavior of Slender RC 
Columns Strengthened 
with CFRP Sheets Under 
Cyclic Compression 

Ghaitan Bin 
Saleem Alamri 

Yousef Al-Salloum, 
Nadeem Siddiqui 

Endorsed 

 

 كهربائيةقسم الهندسة ال

 م
 الماجستير رسالةعنوان 

Title of Master Thesis 
 اسم الطالب

Student Name 
 اسم المشرف

Supervisor name 

اعتمدت / 
 نوقشت

Endorsed/
Presented 

1 

Appropriate Electric 
Energy Conservation 
Measures for Grand 
Mosques in Riyadh City 

 Presented عبد اهللا محمد الشعالن وكيل أحمد

2 
طريقة مثلى لتخطيط القدرة غير 
 الفعالة في نظم القوى الكهربائية

 عبد الرحمن الشريف
 

 يوسف التركي
 جدة) -(جامعة الملك عبد العزيز 

Presented 

3 

Substrate Integrated 
Waveguide Antennas for 
60 GHz High Speed 
Communication 

Nadeem Ashraf 
Dr. Hamsakutty Vettikalladi 

& Dr. Majeed A. S. 
Alkanhal 

Presented 

4 

Compact Planar Multi-
Band Bandpass Filters 
with Enhanced 
Performance for Modern 
Wireless Communication 
Systems 

Zeshan Ali Dr. Zuhair M. A. Hejaz Presented 

5 

Self-Similarity and Long 
Range Dependence for 
Network Traffic Analysis, 
M.Sc Thesis 

Khan Zeb S. 
Khan 

Dr Basil AsSadhan 
(Advisor) and Dr. Saleh 
Alshebeili (Co-advisor) 

Endorsed 

6 
PN Code Acquisition 
Using Smart Antenna 
and Adaptive Switching 

Taghreed Saad 
Alofaisan 

Dr Musaed Al-Hussein 
(Advisor) and Dr. Saleh 
Alshebeili (Co-advisor) 

 
Endorsed 
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Thresholding for 
DS/CDMA Mobile 
Communications 

7 
Millimeter wave antenna 
Design for wireless 
communication 

Waleed Tariq 
Sethi 

Hamsakutty Vettikalladi Presented 

8 

Substrate Integrated 
Waveguide Antennas for 
60 GHz High Speed     
Communication Systems 

Nadeem Ashraf Hamsakutty Vettikalladi Presented 

9 
Enhanced Nearfield 3D 
EM Imaging using 
Compressed Sensing 

Muhammad 
Naveed 

Tabassum 
Mubashir Alam Endorsed 

10 

Localization of Microwave 
Energy for Hyperthermia 
Treatment of Brain 
Tumors. 

Maged Abdullah 
Aldhaeebi 

Ibrahim Elshafiey Endorsed 

11 

Development of UWB 
Applicator Array for 
Hyperthermia Treatment 
and Microwave Imaging 
of Brain Tumor. 

Mohammed 
Abdullah 
Alzabidi 

Ibrahim Elshafiey Endorsed 

12 

Performance 
Investigation of Complex 
Modulated Data over 
SPC-OCDMA Channel. 

Ziyad Ahmad 
Almatroudi 

Dr Habib Fathallah Endorsed 

15 

Optimized Hardware 
Realization of 
Multiplication Based on 
Vedic Mathematic Using 
CBIC 

Nouh Asiri Prof. Shuja Ahmad Abbasi Endorsed 
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 قسم هندسة الميكانيكية

 م
 الماجستير رسالةعنوان 

Title of Master Thesis 
 اسم الطالب

Student Name 
 اسم المشرف

Supervisor name 

 اعتمدت / نوقشت
Endorsed/ 
Presented 

1 
نمذجة معايير الفشل باستخدام 
نظرية اإلجهادات ذات المحاور 

 الثالث األساسية.
 عبد الرشيد باتروم

 د. محمد مدنى
 د. مهند العطا

 نوقشت

2 
دراسة معملية ألداء مضخة نابذة 

 للعوالق الصلبة.
 حواس يحيى باجوى

 د. بشارات سليم
 السحيبانىد. زياد 

 نوقشت

3 
دراسة محطة قدرة وتحلية هجينة 
باستخدام تحليل الطاقة والطاقة 

 المتاحة.
 عبد العزيز الزهرانى

 د. جمال العرفى
 د. زياد السحيبانى

 نوقشت

4 
التحديد المتزامن ورسم الخرائط و 
المالحة لروبوت ّجوال معتمد 

 على نظام الرؤية البصرية.
 حسين الترتوري

 العطاد.مهند 
 د.ثامر البهكلي

 نوقشت

5 

التحليل الديناميكي الحراري لنظام 
تحلية المياه بواسطة الطاقة 
الحرارية الجوفية في المملكة 

 العربية السعودية.

 ماجد الحربى
 د. جمال عرفى

 د. زياد السحيبانى
 أعتمدت

 

 قسم الهندسة الكيميائية

 م
 الماجستير رسالةعنوان 

Title of Master Thesis 
 اسم الطالب

Student Name 
 اسم المشرف

Supervisor name 

 اعتمدت / نوقشت
Endorsed/ 
Presented 

1 

De-agglomeration of 
nano-powders using 
assisted fluidization 
techniques 

Ebrahim 
Hamada Al-
Ghurabi 

M. Asif Endorsed 

2 

De-agglomeration of 
nano-powders using 
hybrid assisted 
fluidization techniques of 
micro-Jet and flow 
pulsation 

Abdulrahman M. 
BinKheder 

M. Asif Endorsed 
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 قسم هندسة البترول

 م
 الماجستير رسالةعنوان 

Title of Master Thesis 
 اسم الطالب

Student Name 
 اسم المشرف

Supervisor name 

اعتمدت / 
 نوقشت

Endorsed/
Presented 

1 
Effect of Ionic Liquids on 
the Efficiency of Crude Oil 
Recovery. 

مبخوت سالمة بن 
 دحباج

 د. محمد زقوطة
 د. مصطفى قناوي

 نوقشت

2 
Oil Recovery Efficiency of 
Low Salinity Flooding: 
Experimental Investigation  

 سعود الحسينان
 د. اسامة المهدي

 مصطفى قناوي د.
 نوقشت

3 

Investigating the effect of 
input data uncertainty in 
material balance 
calculation for 
hydrocarbon reservoirs. 

 محمد سالم باجري
 د. حازم الضمور

 د.مصطفى قناوي 
 نوقشت

4 

Decreasing Risk and 
Uncertainties in 
Describing Arabian Gulf 
Oil and Gas Reservoirs 
Using Petrophysical, Well 
Logging and Well Testing 
Analysis Techniques. 

Iftikhar Raza نوقشت د. زاهر زعفران 

5 

Experimental Investigation 
of the Influence of Drilling 
Fluid Filter  Cake on 
Filtration Loss and 
Formation Damage 

Shafeeg Omer 
Blkoor 

 نوقشت د. خالد الشريف

6 

Modeling of Grain Sorting 
Effect on Petro-Physical 
Properties of Sandstone 
at Different Lithification 
Factors. 
 

Asif Zamir نوقشت د.عماد الحميضي 
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7 

Development of a simple 
scratching cell for 
predicting unconfined 
compressive stretching 
(UCS) of rocks. 

امتياز علي عبد 

 الجليل
 نوقشت د. مساعد العواد

8 

An Experimental Study for 
Enhancing the Recovery 
Factor of Tar Barrier 
Heterogeneous Reservoirs 
in the Arabian Gulf 
Region. 

Alfayfi Abdullah Abiodun Matthew Amao اعتمدت 

9 

Characterization of 
hydrocarbon reservoirs of 
the Lower Cretaceous 
deposits in Sharyoof field, 
Masila basin - Yemen. 

 اعتمدت د. عارف الشين ابراهيم بن مرتع

 

 قسم الهندسة الصناعية

 م
 الماجستير رسالةعنوان 

Title of Master Thesis 
 اسم الطالب

Student Name 
 المشرفاسم 

Supervisor name 

 اعتمدت / نوقشت
Endorsed/ 
Presented 

1 

Design and 
implementation of 
deadlock control in 
manufacturing systems 

Husam Abdu 
Ghaleb kaid 

Prof. Abdulaziz Al-
Tamimi 

Endorsed 

2 

Determination of process 
parameters of rotary 
ultrasonic machining for 
drilling hard material 

Mustafa  
Mohammed 

Nasr 

Prof. Abdulaziz Al-
Tamimi 

Endorsed 

3 

Investigate the effects of 
viewing images from 3H 
to 6H on 2D and 3D 
displays on visual fatigue  

Mohammed 
Hatem 

Committee Member اعتمدت 

4 
Optimizing 3D laser 
scanning of an 

Islam Abdel 
Fatah Sharaf. 

Dr. Saied Darwish Endorsed 
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automobile body 

5 

Experimental and 
Numerical Study on the 
Strength of Bonded and 
Weld-bonded T-peel 
Joints 

Wadea Ameen. Dr. Saied Darwish Endorsed 

6 

INTEGRATION OF 
SAFETY AND QUALITY 
MANAGEMENT 
SYSTEMS IN SAUDI 
INDUSTRIES. 

Waleed Saeed 
MS (Human 
Factor and 

Safety) 
432107784 

Dr. Mohammad Sharaf اعتمدت 

 

 دكتوراهرسائل ال  7-9

 قسم الهندسة المدنية

 م
 دكتوراهال رسالةعنوان 

Title of PhD Thesis 
 اسم الطالب

Student Name 
 المشرفاسم 

Supervisor name 

اعتمدت / 
 نوقشت

Endorsed/Pr
esented 

1 

Bond Behavior of Steel 
rebars in high strength 
concrete considering 
corrosion and Cyclic 
loading. 

 Endorsed أ.د. محمد جمال الشناق فهد أسلم

 

 قسم الهندسة الكهربائية

 م
 دكتوراهال رسالةعنوان 

Title of PhD Thesis 
 اسم الطالب

Student Name 
 اسم المشرف

Supervisor name 

اعتمدت / 
 نوقشت

Endorsed/ 
Presented 

1 

Compressed Sensing 
Based Processing for 
Multiband/Multi-frequency 
Passive Radars 

Mohammed 
Hadi 

Dr. S. A. Alshebeili 
(Advisor) 

Endorsed 
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 الكيميائيةقسم الهندسة 

 م
 دكتوراهال رسالةعنوان 

Title of PhD Thesis 
 اسم الطالب

Student Name 
 اسم المشرف

Supervisor name 

اعتمدت / 
 نوقشت

Endorsed/
Presented 

1 

Development of a 
computer program to 
investigate the optimal 
performance of catalytic 
tubes in steam reformers 

Abdullah 

Alkhattib 
Dr. Mourad Boumaza 

Endorsed 

 

2 

Investigation of Mechanical 
Properties of 
Epxy/Polyamide coating 
filled with different Oxide 
Nano particles 

Rawaiz Khan Dr. Mourad Boumaza Endorsed 

 

 قسم الهندسة الصناعية

 م
 دكتوراهال رسالةعنوان 

Title of PhD Thesis 
 اسم الطالب

Student Name 
 اسم المشرف

Supervisor name 

اعتمدت / 
 نوقشت

Endorsed/
Presented 

1 

Formation of Dynamic 
Cellular Manufacturing 
Systems with Multiple 
Resources and Stochastic 
Demand. 

Hisham Al-
Khalifah 

Dr. Abdulrahmane Alahmari 
Dr. Anis gharbi 

Endorsed 

2 Fluidly immersed laser Naveed Ahmed Prof. Saied Darwish Presented 
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 معــتـة المجـدمــ) خ8(
 

تتضـــمن خدمـــة المجتمـــع األعمـــال اإلداريـــة بالكليـــة والجامعـــة، والمشـــاركة فـــي لجـــان الكليـــة والجامعـــة، ومقـــاالت الصـــحف، 
، اوجلســات لمــؤتمرات اونــدوات اوراق علميــة ومقترحــات بحثيــة، ورئاســة لجــان علميــة واللقــاءات التلفزيونيــة واإلذاعيــة، وتحكــيم

 واالستشارات، واألعمال التطوعية خارج الجامعة. 
 

 قسم الهندسة المدنية

 خدمة المجتمع ئة التدريساسم عضو هي

 دـــمد زاهــد بن محــيــول

تنظمه عضو اللجنة العلمية لمؤتمر إعادة استعمال المياه الذي 
 .2013الهيئة العالمية للمياه في ويندهوك في اكتوبر 

جامعة الملك  –عضو مجلس اللجنة األساسية للبتروكيمياويات 
 سعود.

جامعة الملك  –رئيس لجنة السالمة المهنية بكلية الهندسة 
 سعود.

جامعة الملك  –عضو لجنة اإلعتماد األكاديمي بكلية الهندسة 
 سعود.

جامعة الملك  –مكافآت التميز بكلية الهندسة عضو لجنة 
 سعود.

Jamal Sannag 

Member: Directing and Mentoring Unit-Civil 
Engineering Department-KSU. 

Reviewer: Evaluating the research work of one 
applicant for promotion to an associate 
professor. 

Reviewed the graduate students applications 
submitted to the structural group-Civil 
Engineering Department-KSU. 

Chaired two sessions in the following 
international conferences: 
• International Conference on Civil Engineering 

and Applied Mechanics, Turkey, June    
2013. 

• International Conference on Civil, Structural 
and Environmental Engineering, London, 
January 2014. 
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Reviewed many papers for the following 
International Journals: 
• - Construction and Building Materials Journal. 
• - ACI Materials Journal. 
• - ACI Structural Journal. 
• - Journal of Cement and Concrete 

Composites. 
• - Latin American Journal of Solids and 

Structures. 
• - The Arabian Journal for Science and 

Engineering. 
• - King Saud University Journal for 

Engineering Sciences.  

Hesham Fouli 

Chairman of the Academic Mentoring and 
Directing Unit at the Civil Engineering 
Department, College of Engineering, King Saud 
University, Riyadh, KSA. 

Member of the Academic Accreditation and 
Quality Unit at the Civil Engineering 
Department, College of Engineering, King Saud 
University, Riyadh, KSA. 

Member of the National Accreditation 
Committee at the Civil Engineering Department, 
College of Engineering, King Saud University, 
Riyadh, KSA. 

Organized job fair for hiring fresh graduates 
and training students of the College of 
Engineering in joint work with Samsung C&T 
(Nov. 11-13, 2013). 

Organized presentation on Riyadh Metro 
Project that was delivered by ArRiyadh 
Development Authority representatives (April 
21, 2014). 

Organized seminar on Flowmaster, FloEFD, 
FARO Scan & PTC-Creo delivered by Octave 
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Technology Solutions personnel (March 26 & 
27, 2014). 

Reviewed one journal article for King Saud 
University Journal. 

Attended the 2nd Saudi International Water 
Technology Conference at KACST (23-25 Feb, 
2014). 

Attended workshop on “Excellence in 
Petrochemicals: Local and International 
Perspectives” (Feb 12, 2014) at KSU. 

Attended the “Patent Cooperation Treaty (PCT) 
Seminar” at KACST (May 13 & 14, 2014). 

Ibrahim Sebaie 

ورقة بحثية مقدمة من مجلة كلية الهندسة  2تحكيم عدد 
  بجامعة الملك سعود.

 -ورقة بحثية مقدمة من وزارة التعليم العالى 3تحكيم عدد  
المؤتمر العلمى الرابع لطالب وطالبات التعليم العالى بالمملكة 

 العربية السعودية.

Chairperson for the Fifth Annual Workshop of 
the Egyptian Engineers Association in Riyadh, 
KSA, 16-17 May, 2013. 

Water Resources Convener. 

عضو  لجنتى الدراسات العليا  ووحدة الشئون األكاديمية 
 والخطط الدراسية في قسم الهندسة المدنية.

Nadeem Siddiqui 

Reviewed research papers for various 
International journals. 

Reviewed the book proposal, in the field of 
Reliability Engineering, for Elsevier. 

Working as a member of examination 
committee responsible for setting National level 
tests for Saudi Engineering Graduates. The 
committee was formed by Saudi Arabia’s 
National Center for Assessment in Higher 
Education (NCAHE). 

Delivered lectures for Graduating Project 
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Students. 

Mourad Shehab 
تحكيم ابحاث للترقية لدرجة استاذ مشارك للدكتور حمد اهللا 
محمد البعيجــات بجامعة الطفيلة التقنية بالمملكة االردنية 

 الهاشمية.

Abdelhamid Charif 

Journal paper in Hoggar Institute   
www.hoggar.org 
“Science et influence”  08/04/2014. 

Journal paper in Hoggar Institute   
www.hoggar.org 
“La langue, ni déléguée de la pensée, ni 
responsible de la pénurie d’idées” 29/05/2014. 

Journal paper in Hoggar Institute   
www.hoggar.org 
“L’endurance morale, l’érosion de routine et 
les grandes épreuves” 06/06/2014. 

Abdelhamid Charif –  Journal paper in Hoggar 
Institute   www.hoggar.org 
“La philosophie islamique postcoloniale” 
01/07/2014. 

Abdelhamid Charif – Reviewed research 
projects for several KSA universities. 

Abdelhamid Charif – Reviewed research 
papers for several journals. 

Iqbal Khan - Vice-Editor of Journal of King 
Saud University - Engineering Sciences. 

Member of RELEM technical committee 225-
SAP: Application of super absorbent polymers 
in concrete construction. 

Served as member for International Scientific 
Committee for four International Conferences. 

Reviewed one KASCT funded proposals. 

Reviewed eight research papers for six 
internationally reputed refereed ISI journals. 

Reviewed four international conference papers. 

http://www.hoggar.org/
http://www.hoggar.org/
http://www.hoggar.org/
http://www.hoggar.org/
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 يوسف السلوم

 عضو لجنة الترقيات بقسم الهندسة المدنية.

 عضو لجنة الدراسات العليا بقسم الهندسة المدنية.

عضو اللجنة العلمية في (كرسي المعلم محمد عوض بن الدن 
 للبحوث والدراسات في تقوية وٕاعادة تأهيل المنشآت).

 (كرسي شركة أرامكو لهندسة الزالزل).عضو اللجنة العلمية في 

 مراجعة عدة أوراق علمية لمجالت عالمية في التخصص.

عضو الفريق البحثي في مشروع برنامج التوأمة مع جامعة 
 ملبورن باستراليا.

انشاء وتطوير بعض المعامل والمختبرات في كلية الهندسة 
التحليل (معمل أبحاث تأثير الصدمات على المنشآت)، (معمل 

االنشائي للمنشآت ضد التفجيرات) ، (تطوير أجهزة اختبار 
 المنشآت الجراء اختبارات االنهيار التدريجي للمنشآت).

 

 هربائيةقسم الهندسة الك

 خدمة المجتمع سم عضو هبئة التدريسا

 
 
 
 
 
 

 د. الشعآلن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كتابة مقاالت ثقافية وتوعية في الصحف والمجالت التالية: 
جريدة الرياض، جريدة الجزيرة، جريدة عكاظ، جريدة الشرق 

األوسط، جريدة الوطن.  والمجالت: مجلة المستهالك والجودة 
والمقاييس)، مجلة التقينة والتدريب (المؤسسة  (هيئة المواصفات

العامة للتدريب الفني)، مجلة اليمامة (مؤسسة اليمامة 
الصحفية)، مجلة تجارة الرياض (الغرفة التجارية والصناعية)، 

مجلة الدفاع المدني (المديرية العامة للدفاع المدني)، رسالة 
ربية مجلة الصناعات الح –الجامعة (جامعة الملك سعود) 

(وزارة الدفاع والطيران)، مجلة كلية الملك عبد العزيز الحربية 
(وزارة الدفاع والطيران)، مجلة كهرباء الخليج (لجنة سيجري 

الخليج بقطر)، مجلة النقل (وزارة النقل)،  نشرة المشكاة 
(الشركة السعودية للكهرباء)، نشرة الترشيد (وزارة المياه 

والبحوث األمنية (كلية الملك فهد والكهرباء)، مجلة الدراسات 
األمنية)، مقاالت توعوية مختلفة تم نشرها في نشرة "واحات 
 هندسية" التي يصدرها قسم الهندسة الكيميائية بكلية الهندسة.

تم التعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات في ترجمة وٕاعداد 
العديد من المواصفات القياسية الخاصة بترشيد الكهرباء، كما 

تمت المشاركة في العديد من ورش عملها وٕالقاء محاضرات في 
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 د. الشعآلن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مجاالت السالمة ورفع كفاءة األجهزة الكهربائية، كما تمت 
لمياه والكهرباء في المشاركة من خالل التعاون مع وزارة ا

حمالت ترشيد الكهرباء في عدد من مدن المملكة، كما تمت 
المشاركة في إعداد الخطة طويلة المدى لترشيد الكهرباء في 

المملكة، كما تم التعاون مع هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج 
المزدوج في خططها الرامية نحو إيجاد حلول للحد من 

ير الخسائر الجسيمة التي يمنى بها االنقطاعات الكهربائية وتوف
المستهلكون على اختالف فئاتهم عند حدوثها، كما تمت 

المشاركة من خالل العمل في كرسي الزامل لترشيد الكهرباء 
بالتعاون مع وزارة المياه والكهرباء في إعداد خطة لترشيد 

الكهرباء في مدارس التعليم العام بالمملكة كما شاركت مع وزارة 
ن اإلسالمية في إيجاد طرق لتوفير استهالك الطاقة الشؤو 

الكهربائية في المساجد الكبيرة (الجوامع)، كذلك التعاون مع أحد 
المصانع (مصنع الورق والكرتون بالرياض) في إيجاد حلول 

لتخفيض استهالكه من الطاقة الكهربائية والعمل نحو تحسين 
معدات واألجهزة اإلنتاج في الرفع من كفاءة وأداء اآلالت وال

الكهربائية، كما تمت المشاركة والتعاون مع وزارة الشؤون البلدية 
والقروية في التوعية بكيفية تطبيق وتنفيذ بنود واشتراطات كود 

 البناء السعودي.
وفي مجال التثقيف والتوعية المجتمعية تم نشر الكثير من  

ت المقاالت التوعوية والثقافية في كثير من الصحف والمجال
عن الطاقة الكهربائية، كما تمت المشاركة في برامج إذاعية 
وتلفزيونية في عرض لبعض المشاكل والحلول المقترحة لها 

ومن أهمها كيفية الحد من الهدر في استهالك الكهرباء، كذلك 
التبصير بمخاطر الكهرباء واالهتمام بالتمديدات الكهربائية 

جهزة الكهربائية، كذلك تم وكيفية التعامل اآلمن والسليم مع األ
إعداد ونشر مقاالت عديدة في رسالة الجامعة تحث الطالب 

على نبذ العادات السيئة كالتأخر والتغيب والتدخين وكذلك 
االعتماد على تلك اإلصدارات والمطبوعات التي تقوم بعض 
مراكز التصوير بترويجها بين أوساط الطالب، كذلك تمت 

ة مستفيضة الستهالك الجامعة من المشاركة في إعداد دراس
الطاقة الكهربائية وكيفية الطرق المثلى لذلك االستهالك بغية 

الحد من هدرها والتوفير في تكاليفها، كذلك تمت المساهمة في 
النشاط السنوي لنادي فيزيكا لطالبات قسم الفيزياء بالجامعة 
م لشرح بعض مفاهيم الكهرباء واستخداماتها المتعددة، كذلك ت

اإلشراف والمشاركة مع نخبة من المتخصصين في إعداد كتاب 
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يعتبر األول من نوعه باللغة العربية في مجال التوعية والتثقيف 
بكيفية ترشيد استهالك الكهرباء والحفاظ عليها. كذلك تمت 
المشاركة مع البرنامج الذي يرعاه "البرنامج السعودي لكفاءة 

تحسين أداء ورفع كفاءة  الطاقة" في مجاالت متعددة ومنها
 المعدات الكهربائية بشكل عام والمكيفات بشكل خاص.  

تم تحكيم األوراق العلمية والمقترحات البحثية التالية لصالح 
 جهات علمية وبحثية متعددة هي كالتالي:

 مجلة جامعة الملك سعود للعلوم الهندسية (الرياض)
فى المساجد  اختيار أفضل طرق ترشيد الطاقة الكهربائية

 . HAP)باستخدام برنامج الـ (
جامعة الملك عبد العزيز  للعلوم  –عمادة  البحوث العلمية 

 الهندسية (جدة)
استخدام الشبكة العصبية االصطناعية والحشد الجزيئي للتنبؤ 

 باألحمال قصيرة األجل بالمنطقة الغربية.
MATLAB for Engineering Systems and 
Applications. 

تغالل الطاقة الشمسية عبر الشبكات الذكية الدقيقة في بعض اس
 االستخدامات المنزلية  والخلوية.

  .الشركة السعودية للكهرباء (الرياض)
SELECTION OF OPTIMAL TRANSMISSION 
VOLTAGE/TECHNOLOGY FOR THE SAUDI 
ARABIA TRANSMISSION GRID EXPANSION: 
FEASIBILITY OF 765 kV VERSUS HVDC AND 
380 kV. 
Advanced Metering Infrastructure (AMI). 
PERFORMANCE MONITORING OF 
COMPOSITE INSULATORS IN THE COASTAL 
REGIONS OF THE NATIONAL GRID, SAUDI 
ARABIA. 
FUEL THEFT FROM FUEL TRUCKS 
DURINGTRANSPORTATION FROM FILLING 
POINT TO THE UNLOADING AREA.  
ADVANCED METERING INFRASTRUCTURE 
(AMI).         
Performance of Monitoring of Composite 
Insulators in the Coastal Regions of National 
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Grid, Saudi Arabia. 
• EFFECT OF TEMPERATURE ON 

ELECTRONIC METERS. 
• ASSESSMENT OF THE IMPACTS OF 

STEEL INDUSTRIAL FURNACES ON SEC’S 
ELECTRICAL NETWORKS, ESPECIALLY 
WHEN LOCATED NEAR GENERATING 
STATIONS; AND, PRACTICAL AND  COST-
EFFECTIVE SOLUTIONS TO MITIGATE 
THESE IMPACTS. 

• Feasibility Study High Temperature 
Superconducting HV/EHV Power Cables. 

 .ةمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقني
 البحوث) (الرياض) لمنح العامة (اإلدارة 

• Power System planning with Integrated 
Renewable Energy Sources. 

• CMOS Channel Select Filters for Digital Video 
Broadcasting-Handheld (DVB-H) Integrated 
Direct-Conversion Receivers. 

الندوة التي نظمتها الهيئة إدارة إحدى جلسات النقاش في 
مارس  7-6السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في الفترة 

م حول "دور المواصفات القياسية السعودية في حماية 2014
 األشخاص والمعدات"، الرياض، المملكة العربية السعودية.

رئاسة لجنة إعداد مواصفات قياسية للمكيفات من النوع 
عودية للمواصفات والمقاييس والجودة، المركزي، الهيئة الس

 الرياض، المملكة العربية السعودية.
إدارة المناقشات التي أعقبت ورشة العمل التي نظمتها الشركة  

السعودية للكهرباء عن إدارة األحمال الكهربائية، فندق هوليدي 
هـ 27/2/1435إن بمدينة الرياض يوم األربعاء  

 .م)30/12/2013(
 

 الميكانيكية قسم الهندسة

 خدمة المجتمع سم عضو هبئة التدريسا

 د. عبيده زيتون
 تحكيم أوراق علمية:

International Journal of Thermal sciences. 
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 تحكيم أورق علمية:
 جامعة الملك سعود. –مجلة كلية الهندسة 

 تحكيم أوراق علمية:
International Journal of Heat and Mass Transfer. 

 تحكيم أوراق علمية:
Nuclear Engineering and Design. 

 عضو لجنة الخطة االستراتيجية للكلية.

 د. هاني األنصاري

 تحكيم أوراق علمية:
Energy Conversion and Management. 

 تحكيم أورق علمية:
 جامعة الملك سعود. –مجلة كلية الهندسة 

 تحكيم أوراق علمية:
Solar Energy Energy. 

 مهند العطا

 عضو لجنة لجنة مركز اإلبتكار و اإلبداع الطالبي في الكلية.

 مشرف التدريب الهندسي في الكلية.

 ) في الكلية.Shell Eco Marathonعضو لجنة مشروع السيارة (

 نائب محرر مجلة كلية الهندسة. محمد على

 تحكيم أورق علمية: د. عصام البهكلي
 جامعة الملك سعود. –الهندسة مجلة كلية 

Dr.Zakariya Kaneesamkandi 
 تحكيم أوراق علمية:

International Journal of Green Energy. 

 د. إيهاب الدنف

 تحكيم أورق علمية:
 جامعة الملك سعود. –مجلة كلية الهندسة 

 تحكيم أوراق علمية:
Materials Science and Engineering A. 

علمية: تحكيم أوراق  
Materials & Design I.F.3.0. 

 عضو لجنة الدراسات العليا.
 

 كـيميائيـةقسم الهندسة ال

 خدمة المجتمع سم عضو هبئة التدريسا

 محمد كمال حاج كالي
 عضو مركز بحوث كلية الهندسة. 

 تحكيم بحث للمجلة الهندسية:
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 "of Chemical & Engineering Data  Journal" 

 بحث للمجلة الهندسية:تحكيم 
  " Journal of the American Oil Chemists Society" 

 تحكيم بحث للمجلة الهندسية:
  " Bioenergy Journal" 

 تحكيم بحثين للمجلة الهندسية:
  " King Saud University Journal" 

  معزة مراد بو

Reviewer for King Saud Journal of Engineering 2papers 
during 2013-201. 

Reviewers for International Journal of Hydrogen 
energy.-2014. 

External Examers for PhD Examination Chemical 
Engineering Dep, College of Engineering and 
Technology, AliGarh Muslim University, AliGarh, India, 
Dec 2013. 

Saleh 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: 
• Biological studies of landfill leachate. 
• Biomass studies of Chlorella vulgaris for Biodiesel 

production. 
• Studies of azo-dyes presented in industrial wastewater 

effluents. 

Internal examiner for Master graduate thesis in the 
Chemical Department at King Saud University 
• 1-Thesis entitled “Periodic Control of Wastewater 

Treatment Process to Enhance the Process 
Productivity" by Muhammad Rizwan Azhar, and 
supervised by Dr. Emadadeen Ali. Presented in 13th 
of January 2014. 

• 2- Thesis entitled “Production of Fructose and 
bioethanol from dates Syrups” by Mohammed Abdallah 
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Zeinelabdeen, and supervised by Prof.  Ahmed 
Abasaeed. Presented in 2nd of April 2014. 

Refereed papers for the following Journals: 
• Environmental Engineering and Management Journal  
• Journal of Geography and Regional Planning 
• - Journal of King Saud University: Engineering 

Sciences. 

Agreements 
• The International Research Group (IRG) Agreement 

No: IRG14-24 with Deanship of Scientific Research-
King Saud University for International Research 
Groups Collaboration. 

• Agreement with Deanship of Scientific Research-King 
Saud University for writing a book, title of the proposed 
Book   "Handbook of Waste Treatment Technologies" 

 خالد أرتاشي

مبدئي للمواقع االلكترونية العضاء و منسوبي قسم الهندسة حصر 
 .الكيميائية

حصر تفصيلي وتحديثي للمواقع االلكترونية العضاء و منسوبي قسم 
 .الهندسة الكيميائية

يث للمواقع االلكترونية العضاء اعداد تقرير تفصيلي لعملية حصر وتحد
 .منسوبي قسم الهندسة الكيميائيةو 

Abdelbasset Bessadok 

Chemical Eng. Dept Committees: 
• Annual report : Coordinator 
• QMS : coordinator 
• Registration : member 
• Graduate studies : member 
• Accreditation : member 
• Strategic Plan : member 

 
Journal referee  

- Chemical Engineering Communications 2014 

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 
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• 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). 

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           

Ahmed Abasaeed Elhag 

Coordinator of the Academic Plans Unit, College of 
Engineering, KSU. 

Consultant (part-time) to the general supervisor of 
Academic Project (KSU, Mozahmiya Branch). 

Reviewed for: 
• Bioresource Technology 
• Journal of Industrial and Engineering Chemistry  
• Chemical Engineering and Processing. 

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. 

 

 يةـقسم الهندسة الصناع

http://www.netjournals.org/
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 خدمة المجتمع سم عضو هبئة التدريسا

Dr. Anis Gharbi 

Refereeing 
• Annals of Operations Research   
• Computers and Industrial Engineering 
• Computers and Operations Research 
• Entropy 
• European Journal of Industrial Engineering  
• European Journal of Operational Research   
• IMA Journal of Management Mathematics 
• International Transactions in Operational Research 
• Journal of the Operational Research Society 
• The Scientific World Journal – Operations Research 
• ISRN – Operations Research 
• IEEE Transactions on Systems, Man, and 

Cybernetics-Part A: Systems and Humans 
• International Journal of Operational Research 

Session Chairman 
International Conference on Business, Economics and 
Accounting, IBEA, Hong Kong, 2014 

• Member of the Editorial Board of The Scientific World 
Journal (ISI journal, Impact Factor 1.731) 

• Member of the Editorial Board of Supply Chain Forum: 
An International Journal  

Dr. Bashir Salah 

 عضو لجنة االعتماد االكاديمي.

 اإلحصاء واالنترنت.عضو لجنة 

 عضو لجنة الجودة.

 د. عبدالعزيز التميمي

Review papers for International Journals  

 عضو لجنة وحدة الخطط بالكلية

 عضو لجنة تنفيذ الخطة اإلستراتيجية بالكلية

 عضو وحدة اإلرشاد بالقسم

 عضو لجنة تطوير البرامج بالقسم

 المخاطر المعهد العالي للعلوم األمنيةمحاضر مقرر تحليل 

 د. محمد لولي
 عضو لجنة التسجيل وقوائم الغياب بالقسم

 عضو لجنة تطوير البرامج بالقسم
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 منسق مجموعة بحوث العمليات بالقسم

تقديم مقترح للكلية من أجل تحسين حساب مؤشرات األداء في مجال نشر 
 البحوث العلمية

 القسم حول مهارات تقديم المشاريع تقديم محاضرة لطالب

Dr. Saber DARMOUL 

Coordinator of the committee of graduate studies 

Reviewer for Knowledge Based systems (ISI journal) 

Reviewer for Journal of Information Processing and 
Systems (JIPS) 

Reviewer and member of program committee of SIMUL, 
SIMULTECH, ICALT, and CoDIT international conferences 

Dr. Ateekh Ur-Rehman 
Alumni Employee and Graduation Project Committee. 

Academic Committee. 

 د. وليد النحاس

 .االعتماد االكاديمى عضو لجنة

 .عضو لجنة برنامج دبلوم السالمة

 .المهنية بكلية الملك فهد للعلوم االمنية السالمةمحاضر 

 د. أحمد الشربيني

 .رئيس وحدة الخريجين والتوظيف بكلية الهندسة

 .رئيس لجنة مشاريع الطالب والخريجين والتوظيف بقسم الهندسة الصناعية

 .عضو لجنة متابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية في القسم

 د. حسين حلمي

 اإلحصاء وتقنية المعلومات.عضو لجنة 

 رئيس وحدة الدراسات العليا بالكلية.

 تحكيم بحث بالمؤتمر الطالبي الخامس.

Dr. Mohamed Sharaf 

 على مستوى القسم:
 منسق لجنة تنفيذ الخطة االستراتيجية. •
ممثل القسم في لجنة تقويم اعضاء هيئة التدريس بالكلية (منسق  •

 اللجنة).
 .ماجستير هندسة الجودةمسئول برنامج  •

 على مستوى الكلية:
 .رئيس وحدة الجودة بالكلية ( حتى تاريخه) •
 ممثل ادارة الجودة إلجراء نظام ادارة الجودة ايزو ( حتى تاريخه) •
 1434/ 29/3المشرف على وحدة التطوير حتى  •
منسق لجنة الخطة االستراتيجية و الخطة التنفيذية ( حتى  •

 تاريخه).
 (منسق لجنة االعتماد االكاديمى الوطنى المؤسسى و البرامجى  •

NCAAA .(حتى تاريخه ) ( 
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 ). ABETمنسق لجنة االعتماد االكاديمى الدولى ( •
 منسق لجنة التدريب الصيفى( حتى تاريخه). •
 منسق لجنة السالمة و الصحة المهنية( حتى تاريخه). •
 .منسق لجنة المعامل (حتى تاريخه) •

 :الجامعةعلى مستوى 
)  KSU-QMSعضو مجلس المقومين لنظام ادارة الجودة (  •

 .كمقيم معتمد
رئيس لجنة المتابعة و التنسيق  ضمن فريق العمل المسئول عن  •

تنفيذ المبادرة السادسة من الهدف االستراتيجى االول للجامعة 
 .حول التمييز فى البتروكيمياويات

 المشاريع التطويرية:
)إلعداد تقارير  MyOBEلبرنامج حاسوبي(منسق مشروع التنفيذ  •

تقييم المقررات الدراسية معتمدًا على أساسيات االعتماد 
 .)NCAAA) و (ABETاألكاديمي (

عضو في فريق مشروع تحسين األداء في تدريس المعامل و  •
 .التمارين لطالب كلية الهندسة

التكنلوجيا و حكم اكثر من مشروع بحثى لمدنية الملك عبد العزيز للعلوم و 
 كان آخرها:

• "Integration of Safety and Quality Management 
Systems in Saudi Industries"-ARP-28-154. 

• "The relationship between product design and 
production line performance "339  - 34. 

 تحكيم مشروع بحثى لعمادة البحث العلمى لجامعة الملك خالد وهو:

"Application of Toyota’s Production System to Reduce 

Traffic Accidents in Abha’s Region"-45/1433. 

تحكيم مجموعة من االبحاث لمجالت علمية او مؤتمرات آخرها ثالثة 
 أبحاث لمجلة الملك سعود وهى:

Last ones for Journal of King Saud University: 
Engineering Sciences (JKSUES) are: 

• The Inspection optimization problem of a Gas 
Turbine power Plant (Manuscript Number: 
JKSUES-D-13-00081). 

• A Novel Discrete Particle Swarm Optimization for 
P-Median Problem (Manuscript Number: 
JKSUES-D-11-00038). 
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• Application of Six Sigma and Mahalanobis-Taguchi 
System in the Optimal Design of LCD Alignment 
Film Process (Manuscript Number: JKSUES-D-
11-00087). 

• Application of Preference Selection index method 
for decision making over the production system life 
cycle(Manuscript Number: JKSUES-D-13-00001) 

• An efficient approach for project scheduling with 
limited resources (Manuscript Number: JKSUES-
D-13-00019). 

 تحكيم بحث لمجلة:
Global Perspective on Engineering Management 

International Journal (GPEM). 
 اسم البحث:

Manual Assembly Line Layout Study of Two Stages 
Gearbox. 

 بالتعاون مع مركز تنمية المهارات الطالبية بالجامعة تم تقديم :
ستة دورات لمنهجية ستة سيجما للحصول على الحزام االخضر  •

و قد تخرج من هذه الدورات حوالى مائة طالب من مختلف 
 كليات الجامعة.

الطالبية بالكلية و وحدة خدمة المجتمع و بالتعاون مع لجنة االنشطة 
 التعليم المستمر تم تقديم:

دوارات لمنهجية ستة سيجما للحصول على الحزام االخضر  10 •
طالب من طالب  200و قد تخرج من هذه الدورات أكثر من 

 كلية الهندسة.
دورتين لمنهجية ستة سيجما للحصول على الحزام االسود و قد  •

طالب من طالب كلية  50أكثر من  تخرج من هذه الدورات
 الهندسة ( فى فصل التخرج).

 بالتعاون مع مركز القياس ( تخصص الهندسة الصناعية):
القيام بتحكيم األسئلة المقدمة الى المركز في تخصص الهندسة  •

 الصناعية.
 .تحليل و تقييم إجابات الطالب في االختبارات التي أجريت •

Dr. Mohamed Labidi 
Refereeing: 2014 International Conference on Control, 
Decision and Information Technologies. 

Refereeing: Scientific Papers submitted by Graduate 
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Students.  

Training for Undergraduate Engineering Students (April 
2014): “Applied Optimization”, Department of Industrial 
Engineering, College of Engineering, King Saud 
University. 

Dr. Emad Abouel Nasr 

Review about 10 papers for International Journal of 
advanced Manufacturing Technology. 

 منسق وحدة االرشاد الطالبي

 عضو لجنة المعيدين والمبتعثين

Dr. Mohamed A. E. Saleh 
 منسق لجنة المشتريات والمعامل

 ممثل القسم في لجنة السالمة بالكلية

Dr.Shady Aly 

 تقنية المعلومات بالقسممنسق لجنة اإلحصاء و 

 عضو لجنة التسجيل و قوائم الغياب

الجوده السعودية المواصفات والمقاييس و تقديم مقترحين بحثيين للهيئة 
 بعنوان:

• Assessing Toys Safety in Riyadh in the Light of 
the Current National Safety Standards. 

• Assessing Safety Levels and Developing Safety 
Standards for School Buses in Riyadh. 

تقديم مبادرتين لبرنامج األفكار التطويريه لتحفيز مخرجات اإلقتصاد 
 خدمات مكتبة األمير سلمان.المعرفي بالجامعه ولتحديث 

Dr.  Tamer Khalaf 

Coordinator of the Project Management session in the 
5th annual symposium of the Egyptian Engineers 
Association in Riyadh, KSA, May 15-17, 2013. 

 منسق وحدة االعتماد األكاديمي والخطة االستراتيجية

Dr. Adel M. Al-shayea 

 رئيس اللجنة الخاصة ببرنامج خبير أكاديمي بجامعة الملك سعود

 عضو اللجنة الدائمة للخطط والنظام الدراسي بجامعة الملك سعود

 رئيس لجنة تطوير التدريب المهني والتعاوني بجامعة الملك سعود

 سعودعضو لجنة تطوير العملية التعلمية والخطط الدراسية بجامعة الملك 

 عضو لجنة متابعة مبادرات وزارة التعليم العالي بجامعة الملك سعود

رئيس مكتب "الدراسات االستشارية الصناعية والتدريب الهندسي" مكتب 
 خبرة في جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية

 منسق لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس

Dr. Mohamed Alkahtani Wednesday 12/11/14 at 1:00 PM by Dr Mohammed 



 

 هـ1435 - 1434وي  ـنـسـر الــريـقــتـال –ة ـدسـنـة الهـيـلـك 144

 

Alkahtani, Seminar title is " THE RESPONSIVE 
SUPPLY CHAIN: THE INFLUENCE OF THE 
POSITIONING OF DECOUPLING POINTS". 

 منسق لجنة المعيدين والمبتعثين

 مساعد رئيس القسم

 منسق لجنة دبلوم السالمة

Dr.Saied Darwish 

Refereeing for 6th Saudi Student conference (Research 
papers). 

Refereeing for 6th Saudi Student conference 
(Innovation and Patent work). 
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 ةـليـات الكــالـيـوفع نــشــاطــات) 9(
 :ه1435-1434لعام الجامعى ـالل اـمت خـازات التى تــإلنجاو  لنـشـــاطــاتم اــــزء أهــذا الجـــــهـرض ـعــي

 

 ةـليـة الكـالـوك 1–9
 :وق الطالبيةـوحدة حماية الحق

 هـ تضمنت الحاالت التالية: 1435-1434) شكاوى للطالب خالل العام 6قامت الوحدة بمعالجة عدد (
 .) حاالت4تظلم من رسوب ( •
 خطأ في رصد درجة حالة واحدة. •
 (حالة غش).تظلم من قرار لجنة تأديب الطالب  •

 

 لمىـليا والبحث العـات العـوكالة الكلية للدراس 9-2
 تتكون وكالة الكلية للدراسات العليا والبحث العليا من ثالث وحدات.

 حدة الدراسات العليا.و •
 وحدة البحث العلمي.  •
 المعيدين والمبتعثين. وحدة •

مسؤولياتها ومن خالل مشرفي الوحدات والسكرتارية دات بأعمال متعددة انطالقا من ـقامت الوكالة من خالل هذه الوح
والعاملين فيها على مستوى الكلية. اما في خارج الكلية فكانت الوكالة تمثل الكلية في اجتماعات مجلس الدراسات 

 العليا على مستوى الجامعة.
 م خالل هذا العام ما يلي:ـتو

ع طالب الدراسات العليا وتم مراسلة ومخاطبة الطالب في بداية العام الدراسي تم حصر البريد االلكتروني لجمي •
 فى العديد من االمور الهامة بالنسبة لهم.

ترتيب لقاء لطالب الدراسات العليا بالكلية مع سعادة عميد الكلية / أ.د. خالد الحميزي تحت عنوان "االنظمة  •
 .17/9/2013هـ الموافق 11/11/1435ثاء االلكترونية واالجراءات االكاديمية للدراسات العليا" ذلك في يوم الثال

إعداد وطباعة دليل طالب الدراسات العليا الذى يوضح للطالب جميع الخطوات واالجراءات التي يتعرض لها  •
 الطالب منذ قبوله للدراسات العليا وحتى تخرجه وحصوله على الدرجة العلمية.

أعداد طلبة الدراسات العليا والحلول المقترحة" حضور ورشة عمل بعنوان  "حصر المعوقات التي تواجه زيادة  •
 م. 27/11/2013هـ الموافق 24/1/1435والتي انعقدت في رحاب الجامعة يوم األربعاء 

حضور ورشة عمل بعنوان  "القواعد المحدثة المنظمة لالمتحان الشامل لطلبة الدراسات العليا" والتي انعقدت في  •
 م. 26/2/2014هـ الموافق 26/4/1435رحاب الجامعة يوم األربعاء 

 :استقبال طلبات األقسام بخصوص •
 ة.الموافقة على منح فرص إضافي 
 .الموافقة على منح فرص استثنائية 
 .إعادة قيد 
 .الموافقة على التحويل من قسم آلخر 
 .الموافقة على التحويل من برنامج آلخر 
  لما تم اقراره.إقرار الخطط البحثية وتعيين المشرفين عليها: وفيما يلي ملخص 
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 اجمالي بترول ميكانيكا صناعية كيميائية كهرباء مدني القسم

 62 1 19 13 1 18 10 ماجستير

 15  2 5 - 5 3 دكتوراه

 23 13 اجمالي
 

1 18 21 1 77 

  تشكيل لجان المناقشة للرسائل الماجستير والدكتوراه لطالب الدراسات العليا وعرضها على مجلس الكلية ثم
 عمادة الدراسات العليا في هذا الشأن مباشرة: وفيما يلي ملخص لما تم عمله:مخاطبة 

 اجمالي بترول ميكانيكا صناعية كيميائية كهرباء مدني القسم

 44 8 3 5 10 8 10 ماجستير
 5 - - - 3 1 1 دكتوراه
 9 11 اجمالي

 
13 5 3 8 49 

 – 1435لطالب الدراسات العليا للعام القادم (استقبال توصيات األقسام بخصوص قبول طلبات االلتحاق  •
هـ) وعرضها على مجلس الكلية إلعتمادها ثم ارسالها إلى عمادة الدراسات العليا. ويبين الجدول التالي 1436

 ملخصا لذلك.

 القسم

 ماجستير دكتوراه

 اجمالي غير سعوديون سعوديون اجمالي غير سعوديون سعوديون

 مرفوض مقبول مرفوض مقبول مرفوض مقبول مرفوض مقبول مرفوض مقبول مرفوض مقبول

 14 12 14 11 0 1   بترول

 65 84 50 54 15 30 16 23 14 21 2 2 كهربائية

 26 21   16   5 0 4   4     كيميائية

 0 28   27   1 0 7   3   4 صناعية

 29 53 24 46 5 7 17 6 15 5 2 1 مدني

 19 32 2 25 17 7 7 6 7 3 0 3 ميكانيكا

 

 يةـاديمـؤون األكـة للشـليـالة الكـوك 9-3
تنظيم دورة لدى شركة شنايدر بالتعاون مع نادي الهندسة الكهربائية: نظمت وكالة الكلية للشؤون األكاديمية  •

قدمتها  بالتعاون مع نادي الهندسة الكهربائية ووحدة التوجيه واإلرشاد بالقسم دورة مكثفة في مجال القوى الكهربائية
شركة شنايدر لمدة خمسة أيام بمقر الشركة بالملز، بمشاركة عشرين طالبا من طالب المستويين التاسع والعاشر 

 المتوقع تخرجهم قريبًا. وقد قام بإلقاء المحاضرات م. إسالم عامر، و م. مؤمن السيد عبداهللا، وفراس عزيزة.
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 الهندسةرشاد الطالبي بأقسام كليه وحدات اإل  أنشطة

 
 قسم الهندسه الميكانيكيه قسم الهندسه المدنيه قسم الهندسه الصناعيه
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متابعـة الطـالب المتفـوقين بنـاء 
المعــــــــــــدل التراكمــــــــــــي، علــــــــــــى 
 والفصلي

88 0 88 71 26 26 59 19 9 

متابعة الطـالب المتعثـرين بنـاء 
علــــى المعــــدل التراكمــــي وعــــدد 
الوحــــــــدات الدراســــــــية المتبقيــــــــة 

 للتخرج

0 0 0 108 108 11 7 3 3 

متابعــة الطــالب الــذين حصــلوا 
ـــى معـــدل تراكمـــي اقـــل مـــن  عل

 2.75أو  2,0
15 15 9 108 108 11 69 69 8 
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التواصــــل مــــع الطلبــــة المتوقــــع 
تخـــرجهم فـــى الفصـــل الدراســـى 

 الحالي
101 0 101 

لم يتم 
 حصره

2 2 73 73 
 

التواصــــل مــــع الطــــالب الــــذين 
% 40حصــلوا علــى أقــل  مــن 

 في االمتحان الفصلي األول
0 0 0 

لم يتم 
   حصره

79 79 13 

التواصـــل مــــع الطـــالب كثيــــري 
 الغياب في مقرراتهم

0 0 0 
   

33 7 7 

 

 ةقسم الهندسه الكيميائي ائيةقسم الهندسه الكهرب قسم هندسه البترول 
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متابعة الطـالب المتفـوقين بنـاء 
المعــــــــــــدل التراكمــــــــــــي، علــــــــــــى 
 والفصلي

3 3 3 100 
  

12 12 10 

متابعة الطالب المتعثـرين بنـاء 
علــــى المعــــدل التراكمــــي وعــــدد 
الوحــــــــدات الدراســــــــية المتبقيــــــــة 

 للتخرج
   

69 42 
 

6 3 3 

متابعــة الطــالب الــذين حصــلوا 
ـــى معـــدل تراكمـــي اقـــل مـــن  عل

 2.75أو  2,0
2 3 

 
6 

  
31 3 

 

التواصــــل مــــع الطلبــــة المتوقــــع 
تخـــرجهم فـــى الفصـــل الدراســـى 

 الحالي
   

150 
  

25 10 
 

ــــذين  التواصــــل مــــع الطــــالب ال
% 40حصــلوا علــى أقــل  مــن 

 في االمتحان الفصلي األول
      

10 10 
 

التواصـــل مـــع الطـــالب كثيـــري 
       الغياب في مقرراتهم

18 18 7 
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 ودةــر والجـويـوكالة الكلية للتط 9-4
 ودةــدة الجــوح

 9001لمنح الكلية شهادة االيزو  Bureau Veritasتجهيز وحدات الكلية لزيارة مدققي شركة بيروفيريتاس  •
 اإلصدار الثانى وذلك بمراجعة إجراءات الوحدات وتوثيقها واستطالع اراء امستفدين وعمل تفريرالتقديق الداخلى.

 ISOاجعة ومنح الكلية شهادة األيزوإلجراء المر  Bureau Veritasمتابعة زيارة فريق الشركة المانحة  •
م، وقد وافقت الشركة على منح الكلية 24/12/2013للمرة الثانية وذلك يوم الثالثاء الموافق  9001/2008

 الشهادة للمرة الثانية بعد التأكد من فعالية تطبيق نظام إدارة الجودة بالكلية.
كاديمى الوطنى وذلك بعمل زيارات دورية لكافة األقسام متابعة استعدادات اقسام الكلية للحصول على اإلعتماد اال •

للتعرف على مدى التقدم ومعالجة المشاكل التي تواجه األقسام والعمل على حلها وتقديم الدعم المدى والفنى 
 المطلوب.

الهيئة الوطنية  متابعة استعدادات البرامج الثالثة (الهندسة المدنية والميكانيكية والكيميائية) الذين اختيروا من قبل •
 لالعتماد االكاديمى لزيارة فريق مراجعى الهيئة تمهيدا لمنحهم االعتماد.

تنظيم ورشة عمل بالتعاون مع الهيئة الوطنية لإلعتماد األكاديمى عـن التجهيزات الالزمـة لزيارة مراجعي الهيئة،  •
ي فى الورشة الدكتور جيرجى ، وكان المتحدث الرئيس13/4/2014هـ الموافق 13/6/1435وذلك يوم األحد 

مافيت مستشار الهيئة، وحضر الورشة أعضاء لجان اإلعتماد األكاديمى باألقسام الثالثة ورؤساء األقسام وسعادة 
 الدكتور وكيل الكلية للتطوير والجودة وسعادة الدكتور رئيس وحدة الجودة.

ماد االكاديمى لكلية الهندسة لتقييم برامج تجهيز كافة متطلبات زيارة فريق المراجعة للهيئة الوطنية لالعت •
 7-2الموافق  2014مايو 8-3بكالوريوس الهندسة المدنية والهندسة الميكانيكية والهندسة الكيميائية فى الفترة من 

هـ، لمنح هذه البرامج اإلعتماد األكاديمى الوطنى ومرافقتة الفريق الى وحدات الكلية المراد زيارتها 1435رجب 
 ق عليها خالل الزيارة.والتدقي

إعداد مطوية خاصة باإلعتماد األكاديمي الوطني توضح ماهية اإلعتماد ومتطلباته، باللغة االنجليزية، لتوزيعها  •
 على منسوبي الكلية من طالب واعضاء هيئة التدريس.

 اعداد مطوية خرائط ادوار الكلية، وتوزيعها على الطالب. •
 .غتين العربية واإلنجليزيةإعداد كتيب مختصر عن الكلية بالل •
 هـ. 34-33إعداد التقرير السنوي للكلية للعام الجامعي  •
 إعداد نشرة عن أهم منجزات الكلية باللغتين العربية واإلنجليزية. •
متابعة تنفيذ المشاريع التطويرية المدعمة من الخطة اإلستراتيجية للجامعة (مشروع تطوير وتحسين عملية تدريس  •

لتقييم مخرجات التعـليم  MyOBEومشروع استخدام البرنامج الحاسوبي  –المعامل والتمارين لطلبة كلية الهندسة 
 األكاديمي). وأداء أعـضاء هيئة التدريس بناًء عـلى متطلبات اإلعتماد

 تحديد مؤشرات األداء للكلية وتثبيتها وااللتزام بها. •
 

 رــويـطـتـدة الـوح
 إعداد وتوزيع مطويات تحتوي على امكانيات المعامل والمختبرات لوحدات الكلية األكاديمية. •
ير التعليم والتعلم إعداد وٕارسال مقترح مشروع لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية بقصد انشاء وحدة تطو  •

 الهندسي بكلية الهندسة. 
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إعداد وتوزيع العددين الثالث والرابع من نشرة مجتمع كلية الهندسة، وهي نشرة فصلية الكترونية تعنى بأخبار  •
 الكلية ومنسوبيها.

دة عام إعداد وٕارسال  مقترح مشروع  لوكالة الجامعة للشؤون  التعليمية واألكاديمية   يشمل  خطة تحسينية لم •
دراسي تتضمن االجراءات التي ستقوم بها الكلية والمرتبطة  بالتوصيات الخمس  الواردة  في  تقرير وكالة 
الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية حول (نتائج دراسة االستبانة الدولية إلشراك الطالب في العملية التعليمية 

 في جامعة الملك سعود)، 
هعم) ومقرر  209وير تدريس بعض المقررات العامة وشملت مقرر برمجة الحاسوب (إعداد وتنفيذ مشروع تط  •

 هعم). 404هعم) ومقرر اإلدارة الهندسية ( 201هعم) ومقرر االستاتيكا ( 105مقدمة في التصميم الهندسي (
هـ، 1434ذي الـقـعـــدة  24ن إعداد واقامة الورشة األولى حول (التـعـريـف بالمشـروع ومتــطــلبــات العــمـل)  يوم االثني •

وذلك ضمن خطط تنفيذ مـشـروع (تـطـويــر وتحـسـين عــمـلـية تــدريـس المعــامـل والتـماريـن لطـلبة كلـية الهـندسـة) 
 المدعوم من طرف وكالة الجامعة للتطوير والجودة والذي يندرج في إطار الخطة اإلستراتيجية للكلية. 

 9الثانية حول (الممـارسـات الـمثــلى لـتـدريـس المـعــامــل والـتــماريــن الـهـنـدســية)  يوم األربــعــاء إعداد وٕاقامة الورشة  •
هـ، وذلك ضمن تنفيذ مـشـروع تـطـويــر وتحـسـين عــمـلـية تــدريـس المعــامـل والتـماريـن لطـلبة 1435جمادى اآلخـرة 

والجودة الذي يندرج في إطار الخطة اإلستراتيجية  لة الجامعة للتطويركلـية الهـندسـة  المدعوم من طرف وكا
 للكلية. 

إعداد وتسليم التقرير الفصلي األول حول مـشـروع (تـطـويــر وتحـسـين عــمـلـية تــدريـس المعــامـل والتـماريـن لطـلبة  •
 كلـية الهـندسـة)  المدعوم من طرف وكالة الجامعة للتطوير والجودة.

ت جوانب التدريسية و البحثية و مجاالإعداد تقرير حول الوضع الحالي للبتروكيماويات في الجامعة  يشمل ال •
 الرباعي. مع الخارج  باإلضافة إلى التحليلالتعاون 

هـ، بمشاركة 1435ربيع الثاني  12إعداد وٕاقامة ورشة (التميز في البتروكيمياويات: رؤى محلية وعالمية ) بتاريخ  •
محليين وعالميين وذلك ضمن المبادرة السادسة لتحقيق الهدف األول من الخطة اإلستراتيجية للجامعة  خبراء

 (اإلجادة في جميع المجاالت والتميز في مجاالت محددة).
 اعداد تقرير حول مخرجات ورشة التميز في البتروكيماويات.  •
 : التميز في البتروكيمياويات.إعداد تقرير حول مرئيات الخبراء الدوليين حول مخرجات مبادرة •

 

 يفـوظـتـين والـريجـدة الخـوح
 .تحديد أهداف وحدة الخريجين والتوظيف بالكلية (باللغتين العربية واإلنجليزية) •
 إنشاء موقع وحدة الخريجين والتوظيف بكلية الهندسة والذي يحتوي على: •

 أخبار التوظيف والخريجين بكلية الهندسة. 
  (لرفع وتحديث بياناتهم، واإلطالع والتقديم على الوظائف)صفحة للخريجين. 
 (لرفع وظائف جديدة، واإلطالع على بيانات الخريجين) صفحة للشركات. 
 منتدى للتواصل بين الخريجين والشركات. 

 ) لمشاريع التخرج المتميزة بأقسام الكلية:BAEتنظيم مسابقة وعرض وحفل كلية الهندسة (برعاية شركة  •
 ه1435-1434دراسي األول الفصل ال. 
  ه1435-1434الفصل الدراسي الثاني. 

 .)ه1435رجب  6تنظيم الملتقى الثاني لخريجي كلية الهندسة ( •
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 .المشاركة في المسابقة الرابعة لمشاريع التخرج لطالب كليات الهندسة بجامعات دول مجلس التعاون الخليجي •
 في تنظيم مشاريع التخرج المشتركة.المشاركة  •

 أقسام الكلية بين. 
  (كلية العمارة) بين كلية الهندسة وكليات أخرى. 

 عمل إستبيان آلراء خريجي كلية الهندسة (تقويم الخريج للتخصص الهندسي والوظيفة) •
المشاركة في إعداد اإلصدار الثاني والثالث لـ"مجتمع كلية الهندسة"، النـشـرة الفـصـلـيــة التي تـصـدر عـن وكـالــة  •

 .ة الـهـنـدســة للـتـطـويـر والـجــودةكـلـيــ
 

 مرـم المستـليـمع والتعـدمة المجتـدة خـوح
 تنظيم دورات تدريبية لطالب الكلية لزيادة الكفاءة العلمية لهم. •
 .اإلستعداد لتقديم دورات تدريبية لجهات المجتمع المختلفة •

 
 ويـر والجـودةـبار وكالة الكلـية للتطـاخـ

 هـ 34/35الدراسى األول  للفصل المتميـزة التخـرج مشاريع تكـريـم •
هـ معـرضا وحـفـال تـكـريـميا لمشاريـع الـتخـرج 1435ربيع االول  14نظمت وكالة الكلية للتطوير والجودة يوم األربعاء 

ـتور خـالد بن ابـراهــيم هـ تحـت رعـاية عــمـيد كليــة الهنـدسة األستـاذ الـدك1434/1435الـمتـميـزة للـفصل الـدراسـي االول 
الحـميـزي، والدكتـور عـبـد اللـطيف بن محـمـد آل الـشـيخ، كـبيـر مـدراء رئيس مكـتب الـمديـر التـنـفـيـذي لشركة بي أي ايه 

 .(BAE Systems)سيستمز السـعـوديـة 
من طـالب المشـاريـع المتــميـزة الـذين  24وتـم خالل الحــفـل تـوزيع جــوائـز مـقـدمـة من الشركـة، وشهادات تـفـوق إلى 

قــدمـوا عــرضًا لمشاريـع التخـرج، كما تـم تـكريـم االسـاتـذة المشرفــين عـلى هـذه المشاريـع. وقد شارك في الحفل كل من 
 قسم الهندسة المدنية، والكهربائية، والميكانيكية، والبترول والغاز، والصناعية.
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 هـ34/35الـتـخـــرج المتـميزة للـفـصـل الـدراسـي الثــاني  تــكــريم مـشـاريـع •
هـ معــرضـا وحــفــال تــكــريــمـيـا لـمشاريــع 1435شـعـبـان  10نـظـمت وكالـة كــليـة الـهـنـدســة للتـطـويـر والجــودة يــوم األحـــد 

رعــاية عــمـيـد كـليــة الهنــدسـة األستـاذ الـدكـتـور خــالــد  هـ تحـت1434/1435الـتخـرج الـمتـميـزة للـفصل الـدراسـي الثاني 
لـتـطـويـــر بن ابـراهـــيـم الحــميـزي، والـدكـتــور عـــبـد اللــطيف بـن محــمــد آل الــشـيـخ، مــديـر عـام إدارة اإلستــراتـيـجـيـة وا

)، وبـعــد افـتـتــاح المعــرض، تــوجـه الحـضور إلى أقـسـام BAE Systemsلـشـركـة بي أي ايه سيستـمـز السـعــوديــة (
 الـمعــرض الــذي تـــضـمــن بــوسـتـرات للمشـاريـع باإلضـافــة إلى وحــــدات نـموذجـــيـة لمخــرجــات بـعــض الـمشاريــع، حيث

ـرضـــا ألفـضل الـمشـاريـع الـطالبـيـة في مـقــرر "مـقــدمــة قــام طـالب الـمشاريـع بـشرح مشـاريـعـهـم، كما تـضمـن المـعـــرض عــ
ـقـى في الـتــصمـيم الـهنـدسـي" ومقــرر "أساسـيات الــرسم الـهنــدسـي"، ومـن ثــم تـــوجـه الحــضور لــقــاعـة الحــفــل حـيـث الـ

يـن عـلى تــميــزهــم، وأشـاد بــتــعـاون شـركـة بي ايه إي سيستمـز عــمـيــد الكـلــيـة كـلـمـة هـــنـأ فــيـها الـطالب والــمشرفــ
لـسنـوات الـثـالث السعـوديـة عـلى دعــمـهــا المتـــواصل ورعــايـتــهــا تــكــريـــم ـمـشاريـع الـتـخــرج الـمـتــمــيــزة بالهنـدسـة خــالل ا

ــيــف آل الــشــيــخ كــلمـة اكـــد فــيـها عـلى مـردود شــراكة الكـليـة مع شـركـة بي ايه الـماضـية، كما ألــقــى الـدكتــور عــبـداللـط
ـدمـة مـن اي سيستمـز السعـوديـة في تــشجــيـع الــطـالب وتحـفـيــزهــم عـلى عــطـاء مـتــمــيـز. وتـال ذلك تـــوزيع جـــوائــز مـــقـــ

طـالـب، كـما تــم تـــكريــم األســاتـــذة  31إلى طالب الـمشاريـع الـمتـميـزة والـذيــن بــلـغ عــددهــم  الشــركــة، وشـهادات تـــفــوق
 الـمشـرفــــيــن عــلى هــــذه الـمشـاريـــع.

 

 
 

 اريفا الهندسة وشركة لطالب الخارجي الصيفي التدريب •
 عــرض edfوشـركة اي دي اف  AREVAنـظـمت وكالة الهندسة للتـطـويــر والجـــودة، وبالتعـاون مع شـركة اريفـا 

 لـفـرص الـتـعـاون الممكـنـة مع كليــة الهنــدسة بـتــقــديـــم فـــرص لـتــدريـب طـالب الكلـيـة خــارج المملكة ، ومـنح للطالب
المتميزين. والجـديــر بالذكر فان شركة اريفــا هي شـركة فرنسية متخـصصة في مجـال الـطاقـة المستـدامة . وحـضر 

الطالب وتـم تـــزويــدهـم بالبــريــد االلكتـروني لمسؤول الشركة الستـقــبال سـيـرهم الـذاتــية إلخـتــيار  العـرض عــدد كبــيـر من
الطالب المؤهـلين للتــدريـب الخــارجي في صيـف هــذا العام الجـامعي. وقــدم العــرض المهنـدس عـمـر العطـيشان (مطور 
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كتـور عـلي نـوري مـديـر الشركة للشرق األوسط والدكتـور سليمان نوصير مدير صناعي من شركة اريفا)، كما حـضر الـد
 عام إي دي اف فـرع الـريــاض ، اضافة إلى عــمــيد الكليــة ووكالئها وعــدد من أعضاء هــيـئـة التـدريـس بالكلية.

 

 
 

 (الورشة األولى)امل ـوالمع التمارين سـدريـت تحسين مشروع ورشة •
وكالة الكلية للتطوير والجودة برعاية سعادة عميد الكلية األستاذ الدكتور خالد بن ابراهيم الحميزي، ورشة العمل نظمت 

األولى للجزء األول لمشروع تطوير وتحسين عملية تدريس المعامل والتمارين لطلبة الهندسة، للتعريف بالمشروع 
هـ. والمشروع هو أحد المشاريع التطويرية التي تقوم الكلية 1434ذي القعدة  25ومتطلبات العمل، وذلك يوم الثالثاء 

بتنفيذها لتحقيق إستراتيجية الكلية بعد موافقة وكالة الجامعة للتطوير والجودة. ويهتم الجزء األول من المشروع تطوير 
ه د. وليد زاهـد، خطط وبرامج التحسين والخطة التنفيذية. وتضمنت الورشة كلمة لعميد الكلية وعرض للمشروع قـدمـ

وكيل الهندسة للتطوير والجودة، ومن ثم فتح باب النقاش والحوار. وحضر الورشة عميد عمادة التطوير بالجامعة، أ. 
 د. سالم القحطاني، ووكالء الكلية وعدد من منسوبي الكلية من أعضاء هيئة تدريس وفنيي المعامل والطالب.

 
 امل (الورشة الثانية)ـوالمع التمارين سـدريـت تحسين مشروع ورشة •

نظمت وكالة الكلية للتطوير والجودة ورشة العمل الثانية لمشروع تـطـويــر وتحـسـين عــمـلـية تــدريـس المعــامـل والـتـماريـن 
ن مبـادرات الخـطـة لطـلبة كلـية الهـندسـة (الجزء األول: تـطــويــر خـطـط وبــرامـج الـتـحسـين والـخـطـة الـتـنـفـيذيـة، من ضـم

لك يوم اإلسـتـراتـيجـية بكلـيـة الهنـدسـة) بعنوان: "الممـارسـات الـمثــلى لـتـدريـس المـعــامــل والـتــماريــن الـهـنـدســية" ،، وذ
ظهرًا، في  12:00صباحًا إلى  8:30م من الساعة 2014ابريـل  9هـ الموافق 1435جمادى اآلخـرة  9األربــعــاء 

. وهدفت هذه الورشة إلى: دراســـة الـــوضــع الـحــالي لــتــــدريــــس الــمعــامــل والــتــمــاريــن, اسـتـعـراض 58أ1ــاعــة القـ
ويـــر ــطـالـمـمارسات الـمثــلى لــتـــدريــس الـمعــامــل والــتــمــاريــن في جــامــعــات دولــيــة, اسـتـعـراض تحـــديــات وفــرص ت

 عــمــلــيــة الـتـعــلـيــم والــتــعــلــم في الــمعــامــل والــتـمـاريــن وآلــيــات تـطــويــرهـــا.
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وقد بدأت الورشة بكلمة ترحيبية من سعادة األستاذ الدكتور عميد الكلية ثم تقديم عرض مختصر عن المشروع  ثم 
أ. د. عــبـدالـعـزيــز –س الــمعـامـل بكلية الـهنـدســة ومقارنـتها بالممارسات المثــلى محاضرة: الـممارسـات الحـالـيـة في تـــدريـ

الـتـمـيـمـي وبعد ذلك المحــاضرة الثانية: الـممارسـات الحـالـيـة في تـــدريـس الــتــمــاريـــن بكلية الـهنـدســة ومقارنـتها 
ـد إجــــبــار وبعد المناقشة تم تقديم المحــاضرة الـثـالـثــة: تـطــويـر طـريــقــة تــدريــس أ. د. عـبــدالـحـمـيـ –بالـممارسات المثــلى 

ــعـــة: باتجاه معـامــل  -الـدوائــر الـكهــربائـــيــة كمــثــال  –الـتـمــاريــن والــمـعــامــل  أ. د. ســعـــد الـغـويـنــم وأخيرا المحــاضرة الـراب
م. عــزيــز أبـو خــلـف واختمت الورشة بمناقشة مفتوحة وشهدت الورشة حضور متميز   -ـلى تــنـمـيــة الــمهـــارات تــركــز ع
 والطالب. المعامل وفنيي تدريس هيئة أعضاء الكلية من منسوبي من من

 
 عليها بالهندسة الحصول وكيفية براءة االختراع •

والجـودة، وبمـبـادرة من بـرنـامج الملكـية الـفـكـريـة وتــرخـيـص الـتـقــنـية بالجـامعة، محاضرة نـظـمت وكالة الهندسة للتطويـر 
محـرم  3بعـنــوان "بـــراءة االخـتـراع ودور البـرنــامج في الحـصول عــليها وحـمـايـتـها وتـسويـقـهـا"، وذلك يـوم األربعاء 

 الـدكـتـور خـالــد الصالــح.هـ، قـدمها المشرف عـلى البـرنـامج 1435
 

 
 
 محلية وعالمية: رؤى البتروكيماويات في التميز ورشة •

 العلوم ورشة وكلية الهندسة كلية نظمت العمر الرحمن عبد بدران بن الدكتور األستاذ الجامعة مدير معالي رعاية تحت
فبراير  12هـ الموافق 1435الثاني  ربيع12 األربعاء يوم (وعالمية البتروكيماويات: رؤى محلية في حول التميز عمل

 الهدف من المبادرة السادسة تنفيذ فعاليات ضمن الورشة هذه انعقاد ويأتي .بالجامعة الدرعية بقاعة )2014
 عميد سعادة تكليف محددة) والتي تم مجاالت في والتميز المجاالت جميع للجامعة (اإلجادة في األول اإلستراتبجى 

 الهندسة كلية عميد الحميزي الدكتورخالد األستاذ سعادة من ترحيبية كلمة الورشة ولقد تضمنت  .نفيذهابت الهندسة كلية
 عميد الدكتور سعادة عن نيابة بأقسام البنات التطوير عمادة وكيلة درندري إقبال الدكتورة المبادرة القتها حول كلمة ثم

 .العامري أحمد الدكتور العلمي األستاذ والبحث العليا للدراسات الجامعة وكيل كلمة سعادة ثم التطوير،



 

 هـ1435 - 1434وي  ـنـسـر الــريـقــتـال –ة ـدسـنـة الهـيـلـك 155

 

 الحميد اجبار عبد الدكتور من كل ألقاها محاضرات ذلك الورشة، وتلي في الرئيسين المتحدثين تكريم ذلك بعد تم و
 في للبوليمرات  مركزسابك على المشرف الزهرانى سعيد والدكتور للتطوير والجودة، الهندسة كلية المبادرة (وكالة منسق
 البتروكيماويات كرسي) أبحاث على المشرف الذياب سالم للدكتور محاضرة الهندسة، ثم كلية -سعود  الملك جامعة
 ثم بأمريكا، اكرون للبوليمرات معهد في العلمي للبحث العميد نائب كريم للدكتور القمير ومحاضرة العلوم، بكلية

 مدير رووني ديفيد فمحاضرة للدكتور الشمالية)، ببلفاست (يرلندا الملكة جامعة بورش من روبرت للدكتور محاضرة
الهندي  المعهد مدير قارغ مدوكار للدكتور بلفاست، فمحاضرة في الملكة بجامعة وتطبيقات المحفزات  نظريات مركز

 وطالب الدراسات نوالباحثي التدريس هيئة أعضاء من بحضور عدد كبير الورشة تميزت وقد .للبتروكيماويات (الهند)
 .خارج الجامعة من المهتمين من وعدد بالجامعة العليا
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 نـيــريجـللخ انيـالث قىـالملت •

برعاية معالي مدير جامعة الملك سعود األستاذ الدكتور بدران العمر، نظمت وكالة الهندسة للتطوير والجودة  لقاًء 
 5الموافق  1435رجب  6لخريجي كلية الهندسة"، مساء يوم األثنين لخريجي كلية الهندسة بعنوان "الملتقى الثاني 

م في القاعة الكبرى بفندق مداريم كراون، وذلك ضمن الجهود التي تقوم بها الكلية لتعزيز الـعالقة 2014مايو 
نظمت . والجدير بالذكر ان الكلية سبق وان 250والتواصل مع خريجيها. وقد بلغ عدد الخريجين الحاضرين حوالي 

 .اللقاء األول للخريجين في العام الماضي ليلة اإلحتفال بمرور خمسين عاما على تأسيس الكلية
وقد بدأ الحفل بتالوة مباركة من آيات الكتاب الكريم ثم كلمة لعميد الكلية األستاذ الدكتور خالد الحميزي، وكلمة 

الطالبي للكلية، ثم كلمة راعي الحفل القاها نيابة عنه رئيس المجلس  -للطالب الخريجين ألقاها الطالب محمد العمران 
رئيس وحدة الخريجين  –وكيل الجامعة. ومن ثم قام الدكتور احمد الشربيني  –األستاذ الدكتور عبدالعزيز الرويس 

شركات. والتوظيف بوكالة الكلية للتطوير والجودة بشرح مكونات الموقع اإللكتروني للوحدة وكيفية تسجيل الخريجين وال
مدير عام فرع المؤسسة العامة لتحلية  –وتلى ذلك كلمات للمتحدثين الرئيسين: المهندس صالح بن غـرم الزهراني 

 –وهو أحد خريجي قسم الهندسة الكيميائية، والمهندس عبدالرحمن بن ابراهيم الفايز  -المياه المالحة بالساحل الشرقي 
شرف على أعمال الصيانة والتشغيل بمنبنى الوزارة، وهو خريج قسم هندسة من وزارة البترول والثروة المعدنية، الم

نائب الرئيس العام للهئية العامة للسياحة واآلثار  –البترول والغاز الطبيعي، والمهندس أحمد بن محمد العيسى 
اتهم العملية المساعد للتراخيص، وهو من خريجي قسم الهندسة المدنية. وتضمنت كلمات المتحدثين استعراض لخبر 

 .ومكتسباتهم المهنية. وبعد ذلك فتح الدكتور وليد زاهـد وكيل الكلية للتطوير والجودة باب المداخالت والحوار للحضور
وعقب ذلك ألقى المهندس طارق القصبي راعي جائزة المهندس طارق القصبي في التميز في الهندسة المدنية بالمملكة 

ا بجهود الكلية في دعم البحث العلمي. ومن ثم تم تكريم الفائزين بالجائزة وتكريم العربية السعودية، كلمة اشاد به
المهندس طارق على انشائه الجائزة، وتكريم المتحدثين الرئيسين للملتقى وتكريم األستاذ الدكتور عبدالمحسن آل الشيخ 

على دعمه  –لعليا والبحث العلمي سابقا عضو هيئة التدريس بقسم الهندسة المدنية سابقا ووكيل الهندسة للدراسات ا –
-1434للبحث العلمي. كما تم تكريم الخريجـين المتـفوقـين في الفصل األول والفصل الثاني لهذا العام الجامعي 
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وأكثر)  4.5ه، بتقديم شهادة تقدير وتهنئة. وقد بلغ عدد المتفوقين الحاصلين على تقدير ممتاز (معدل تراكمي 1435
ومن ثم  خريجا)  477با. كما تم تسليم جميع خريجي الكلية لهذا العام شهادات تهنئة على تخرجهم (طال 50حوالي 

 تناول الجميع طعام العشاء مع التقاط صور تذكارية للخريجين مع منسوبي الكلية.
 

 
 
 عـتـمـاد األكاديـمـي الـوطـنـيورشـة عـمـل لإلسـتعــداد لـتقـيـيم بعـض بـرامج بـكالـوريـوس الهـنـدسـة من هـيـئة اإل •

اســـتعدادا لــــزيارة مــــراجعى الهيئـــة الوطنيـــة لإلعتمـــاد األكـــاديمى لكليـــة الهندســـة لتقيـــيم بـــرامج الهندســـة المدنيـــة والهندســـة 
هــــ، لمـــنح هـــذه البـــرامج 1435رجـــب  7-2الموافـــق  2014مـــايو 8-3الميكانيكيـــة والهندســـة الكيميائيـــة فـــى الفتـــرة مـــن 

ديمى الــوطنى. نظمــت وكالــة الكليــة للتطــوير والجـــودة بالتعــاون مــع الهيئــة الوطنيــة لإلعتمــاد األكــاديمى اإلعتمــاد األكــا
، 13/4/2014هـــ الموافــق 13/6/1435ورشــة عمــل عـــن التجهيــزات الالزمـــة لزيــارة مراجعــى الهيئــة، وذلــك يــوم األحــد 

ئــة، وحضــر الورشــة أعضــاء لجــان اإلعتمــاد وكــان المتحــدث الرئيســي فــى الورشــة الــدكتور جيرجــى مافيــت مستشــار الهي
األكاديمى باألقسام الثالثة ورؤساء األقسـام وسـعادة الـدكتور وكيـل الكليـة للتطـوير والجـودة وسـعادة الـدكتور رئـيس وحـدة 

 .الجودة
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 الهـنـدســة من شـركـة بـوسـطــنفــرص وظـيـفـية لخـريـجـي  •

 Boston Consultingلقــاًء طالبيــا مــع شــركة بوســطن لإلستشــارات نظمــت وكالــة كليــة الهندســة للتطــوير والجــودة 
Group  م، وافتـتح سـعادة عميـد الكليـة األسـتاذ 2014فبرايـر 19هـ الموافق 1435ربيع الثانى  19، وذلك يوم االربعاء

م خـالل هـذا اللقـاء الدكتور خـالد بن ابــراهيم الحـميــزي اللقـاء بكلمـة ترحيبيـة ووجـه كلمـة الـى الطـالب لإلهتمـام بمـا سـيقد
لإلســتفادة مــن هــذه المعلومــات فــى مســتقبلهم الــوظيفى، وقــد حضــر مــن جانــب الشــركة دكتــور الكســندر احــدى الشــركاء 
ـــراهيم استشـــارى مكتـــب  بمكتـــب دبـــى, واألســـتاذ كريســـتيان شـــفاتزلير مـــدير مشـــروع بمكتـــب دبـــى، واألســـتاذ مشـــارى االب

 رى بمكتب الرياض.الرياض، والمهندس أحمد التويجرى مساعد استشا
وقد قدمت هذه المجموعة من الشركة عرض عن أنشطة الشركة فـى مجـال اإلستشـارات وفـرص التوظيـف المتاحـة لـدى 

 طالبا من مختلف التخصصات. 60الشركة وخاصة بمكتب الرياض وهو تحت التأسيس، وقد حضر اللقاء اكثر من 
 

 
 
 الهـنـدســة الـطـوارئ في كلـيـةالســالمــة واإلخــالء في  •

استضافت كلية الهندسة الدفاع المدني بمدينة الريـاض لتقـديم محاضـرات عـن السـالمة والطـوارئ بمناسـبة اليـوم العـالمي 
جمادى األولى، وذلك ضمن نشاطات لجنة السالمة المهنية  11للدفاع المدني بعنوان "نحو مجتمع آمـن"، يوم األربعاء 

تطــوير والجــودة. وقــد قــدم المحاضــرات الرائــد يحــي بــن محمــد الزومــان، ورئــيس رقبــاء بكليــة الهندســة بوكالــة الهندســة لل
 عبدالغني بن عبداهللا الُعمري من معهد الدفاع المدني.

وتضــمنت المحاضــرات مفــاهيم الســالمة وأنــواع المخــاطر ومصــادرها وكيفيــة الوقايــة منهــا، ووســائل اإلخــالء فــي حــاالت 
ر وليــد بــن محمــد زاهـــد وكيــل الهندســة للتطــوير والجــودة ورئــيس لجنــة الســالمة الطــوارئ. وقــد تضــمن الحضــور الــدكتو 

المهنيــة بالكليــة، والــدكتور أحمــد بــن حســين آل الشــيخ وكيــل الكليــة للشــؤون األكاديميــة، والمهنــدس ناصــر بــن مصــارع 
ة بالهندســة، وعــدد مــن العنــزي مستشــار الســالمة وٕادارة الطــوارئ بوكالــة الجامعــة للمشــاريع وعضــو لجنــة الســالمة المهنيــ

أعضــاء هيئــة التــدريس ومنســوبي الكليــة، وأعضــاء لجنــة الســالمة المهنيــة بالكليــة، وفنيــي ومهندســي معامــل ومختبــرات 
ـــة  ـــدكتور وليـــد زاهـــد دروع تقديري الكليـــة، وعـــدد مـــن منســـوبي إدارة األمـــن الســـالمة بالجامعـــة. وفـــي نهايـــة اللقـــاء قــــدم ال

 للمحاضرين.
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 ةـليـات الكــيـلـعــاة وفـشطـم أنـأه 9-5
تتطلــع الكليــة وبتوفيــق مــن اهللا ســبحانه وتعــالى دائمــًا إلــى األفضــل وكلمــا أنهــت إنجــازًا تطلعــت إلــى إنجــاز آخــر محاولــة 
اإلســتفادة مــن اإلمكانــات المتــوفرة لــديها، ومحاولــة تطــوير مــا هــو متــوفر وذلــك فــي البــرامج الدراســية، وفــي عقــد النــدوات 

ألبحــاث وزيــادة أعــدادها، وفــي التواصــل مــع المجتمــع، ورغــم أن جــزءًا مــن هــذه التطلعــات ذكــرت فــي وفــي رفــع مســتوى ا
أجــزاء مختلفــة مــن التقريــر إال أنــه مــن المفيــد أن نؤكــد عليهــا ونــذكر أهمهــا فــي هــذا الجــزء مــن التقريــر بصــورة تقريـــر 

 مصور.
 

 تستـقـبل طــالبها المستجــديـن كليـــة الهنـدسة •
الهندســة ممثلــة بوحــدة اإلرشــاد األكــاديمي للطــالب غيــر المخصصــين طالبهــا المســتجدين للعــام الدراســي  اســتقبلت كليــة

هــــ ولمـــدة ثالثـــة أيـــام، وكــان فـــي اســـتقبالهم رئـــيس وحـــدة 25/10/1434هـــ وذلـــك ابتـــداء مـــن يـــوم األحــد 1434/1435
يـث أعـدوا ركنـا فـي مـدخل الكليـة احتـوى االرشاد المهندس عبدالباري العريفي وبقية أعضاء الوحدة والمجلس الطالبـي ح

علــى كتيبــات ومطويــات وملفــات لتزويــد الطــالب بكــل مــا يحتاجونــه مــن تعليمــات وقــوانين ولــوائح الكليــة فــي التســجيل 
وكذلك مواقع القاعات وباقي مرافق الكلية. كما زار الركن عميد الكلية االستاذ الـدكتور خالـد بـن ابـراهيم الحميـزي يرافقـه 

كليـــة واطلعـــوا علـــى فعاليـــات االســـتقبال والتقـــوا بـــبعض الطـــالب واســـتمعوا الـــى آرائهـــم حـــول مـــا وجـــدوه خـــالل وكـــالء ال
 اإلستقبال.

كما رحب عميـد الكليـة ووكالئهـا فـي لقـاء ترحيبـي مفتـوح الطـالب المسـتجدين هنـأهم فيـه بانطالقـة العـام الجديـد وقبـولهم 
والتميـز شـاركه فـي ذلـك وكيـل الكليـة االكـاديمي ووكيـل الكليـة للتطـوير في هذه الكليـة العريقـة كمـا حـثهم علـى االجتهـاد 

ــذين يــدفعان  ــذين أكــدا حــرص الكليــة علــى تســهيل كــل مــا مــن شــأنه تعزيــز روح االنتمــاء والرقــي بــالطموح ال والجــودة الل
 الجميع بكل اقتدار ليتنافسوا في تحقيق رؤية ورسالة الكلية.
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 السعودية للكهرباء بكلية الهندسةى كرسي الشركة ممدوح آل سعود مشرفا عل الدكتور •

آل سعود مشرفا على كرسي الشركة السعودية للكهرباء بكلية الهندسة. وقد بدء الدكتور  تم تعيين الدكتور ممدوح
حيث يعمل حاليا أستاذا مشاركا بقسم الهندسة الكهربائية، كما يشغل  1997ممدوح العمل في كلية الهندسة منذ 

 منصب وكيل معهد التصنيع المتقدم للشؤون المالية واإلدارية. 
 التركي (المشرف السابق على الكرسي) كعضو فعال في أنشطة الكرسي البحثية والتطويرية. ويستمر الدكتور ياسر

 
 ) بالرياضIRFمحمد بن نايف للسالمة المرورية في مؤتمر االتحاد الدولي للطرق ( األميرمشاركة كرسي  •

االتحاد الدولي للطرق  شارك كرسي األمير محمد بن نايف للسالمة المرورية بجامعة الملك سعود في فعاليات مؤتمر
تحت رعاية  2013نوفمبر  14الي  10بفندق انتركونتينتال في الفترة من  ) والذي انعقد بالرياضIRFالسابع عشر (

مستشار هندسة النقل والمرور - معالي أمين منطقة الرياض المهندس عبد اهللا المقبل. حيث قام الدكتور هاني حسن 
وتناولت الورقة شرح لخصائص ومسببات الحوادث المرورية الواقعة على الطرق الخلوية بالكرسي بعرض ورقة علمية. 

 (خارج المدن) في المملكة العربية السعودية وكيفية تقليل عدد هذه الحوادث واالثار السلبية الناتجة عنها.
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 لخريجي الهنـدســة مـن سـامسونـجوظـيــفـــيـــة  فـــرص •

لشركات الهندسية العالمية استضافت كلية الهندسة بجامعة الملك سعود شركة سامسونج (سي في إطار التعاون مع ا
م) في معرض توظيف الطالب 2013نوفمبر  13-11هـ (1435محرم 10-8آند تي) الكورية في الفترة من 

 الخريجين الجدد لدى أفرع الشركة المختلفة.
لتنفيذ عدة مشروعات هامة بالمملكة تضم مشروع قطار الرياض (المترو) تجدر اإلشارة أن الشركة وقع عليها االختيار 

ومشروع محطة توليد طاقة بالمنطقة الشرقية. وقد تم التنسيق لهذا المعرض عن طريق قسم الهندسة المدنية ممثًال في 
قسم، وقد التقى كل من و د. هشام فولي كنشاط لوحدة اإلرشاد والتوجيه الطالبي بال -رئيس القسم –د. خالد القحطاني 

عميد الكلية د. خالد الحميزي ووكيل الكلية د. عبدالمحسن البداح، و د. عبدالحفيظ الشيناوي من الهندسة المدنية أثناء 
المعرض مع مسئولين من سامسونج لبحث امكانية اإلستفادة من الشركة في مجال التدريب الصيفي لطالب الكلية. 

 طالب من األقسام المختلفة بالكلية. 150وحضره من الطالب ما يزيد عن  10ب 1 وأقيم المعرض بمدرج الكلية
 

 

 

 داريـين المثـاليـين بالهنـدسـةتــكـريــم المـوظـفـين اإل •
التقى عميد كلية الهندسة األستاذ الدكتور خالد بن ابراهيم الحميزي مع الموظفين اإلداريين في إدارة الكلية واألقسام 

هـ، وحضر اللقاء وكالء الكلية ومدير اإلدارة. وتضمن اللقاء كلمة للعميد أكد 1435صفر  8يوم األربعاء والوحدات، 
فيها على أهمية اإللتزام بالدوام الرسمي واإلرتقاء بكفاءة العمل في الكلية والحرص على خدمة منسوبي الكلية. كما تم 

وظف حسب األنظمة والتعليمات والقيام بها على الوجه التأكيد على أهمية معرفة توصيف المهام الموكلة لكل م
األمثل. وُفتح خالل اللقاء باب النقاش واستمع العميد إلى آراء ومقترحات الحضور، إضافة إلى مناقشة األداء الوظيفي 

ورش الكلية)، والعوائق. وفي نهاية اللقاء تم تكريم الموظفين المثالين خالل الفصل الحالي: أ. عبداهللا سعيد السعران (
مساعد السلطان (ادارة الكلية)، عبدالرحمن الهويش (الشؤون الطالبية)، عبدالرحمن العثمان (قسم هندسة البترول) ، 

 احمد الوتيد (قسم الهندسة الميكانيكية)، واحمد فلوس (مركز الحاسب األلي).
بهدف تحفيز التواصل المستمر بين إدارة  والجدير بالذكر ان عمادة الكلية تقوم بلقاء الموظفين في كل فصل دراسي

 الكلية والموظفين، وتأكيدا على أهمية دورهم المتميز في المسيرة التعليمية والخدمات التي يقدمونها لمنسوبي الكلية.
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 لجامعة لحصولهم على براءة إختراعبعض أساتذة الهندسة المدنية من قبل معالي مدير ا تكريم •
هـ  19/2/1435نامج الملكية الفكرية وترخيص التقنية  في جامعة الملك سعود يوم األحد في حفل مميز نظمته بر 

م ، تم تكريم كل من األستاذ الدكتور حسين عباس، واألستاذ الدكتور يوسف السلوم، واألستاذ 22/12/2013الموافق 
مة وحفظ المنشآت وكرسي المعلم الدكتور صالح السيد، والدكتور محمد الحداد، باحثون في الوحدات التخصصية لسال

قسم الهندسة  –) لألبحاث والدراسات في تقوية وٕاعادة تأهيل المنشآت بكلية الهندسة MMBمحمد عوض بن الدن (
المدنية، من قبل معالي مدير الجامعة األستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، وذلك لحصولهم على براءة اختراع 

"نظام لتحسين مقاومة الحريق ألعمدة الصلب  :االختراع والعالمات التجارية األمريكي بعنوانمن مكتب براءات 
األنبوبية المحشوة بالخرسانة" والشائعة االستخدام في المباني الشاهقة. معالي مدير الجامعة هنأ الباحثين على 

 اختراعهم وشدد على الحاجة إلى تسويق المنتج لصالح المجتمع.
 

 BAE Systemsدسة وشركة الهن كلية •
طالب من أقسام  6السعودية تم اختيار  BAE SYSTEMSضمن التعاون المستمر بين كلية الهندسة وشركة 

الهندسة الميكانيكية والكهربائية لإلنضمام لبرنامج الشركة لرعاية الطالب المتميزين، ليبلغ العدد الكلي للطالب 
هذا البرنامج الى تطوير مهارات الطالب ومعارفهم من خالل محاضرات  ويهدف طالبا. 30المنضمين لهذا البرنامج 

ويقدم البرنامج مجموعة من الحوافز والتي تشمل  تنظمها الشركة على مدار العام الدراسي وتدريب الطالب في الشركة.
 مكافاة شهرية وأخرى تحفيزية للطلبة المتميزين أكاديميًا.

هذا العام مايزيد عن مائة طالب خضعوا لعمليات التقييم حسب المعايير التي وقد تقدم لالنضمام لهذا البرنامج 
 6وضعتها الشركة والتي اشتملت على امتحان للغة اإلنكليزية ومقابلة شخصية. ويأتي انضمام هذه الدفعة نظرا لتخرج 

 .طالب من الدفعة األساسية التي انضمت للبرنامج منذ بدايته
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 يستعرض انجازاته البحثية (PSATRI) مجلس إدارة معهد االمير سلطان ألبحاث التقنيات المتقدمة •

عـقـد مجلس إدارة معهد األمير سلطان ألبحاث التقنيات المتقدمة اجتماعه بمقر المعهد بجامعة الملك سعود، بحضور 
فياض بن حامد الرويلي قائد القوات الجوية الملكية السعودية،  الفريق الركن كل من رئيس مجلس إدارة المعهد معالي

ومعالي مدير جامعة الملك سعود والمشرف العام على المعهد األستاذ الدكتور بدران بن عبد الرحمن العمر، وفي 
ضور مثمنًا دور جامعة قائد القوات الجوية الملكية السعودية رئيس مجلس االدارة بالح رحب معالي مستهل اإلجتماع

 الملك سعود في دعم المعهد كصرح أكاديمي بحثي تدريبي علمي وعملي يناهز المراكز العالمية الشهيرة.
كما أكد األستاذ الدكتور بدران العمر على أهمية المعهد ومسؤوليته في تحويل البحوث التقنية إلى مشاريع استثمارية 

معاليه خالل االجتماع الذي حضره وكيل جامعة الملك سعود وعضو مجلس ذكية، ذات مردود فعلي ملموس.وتطرق 
اإلدارة األستاذ الدكتور عبد العزيز بن سالم الرويس، والمدير التنفيذي للمعهد الدكتور سامي بن محمد الحميدي، 

اذ الدكتور صالح بن عبد واللواء المتقاعد عبد اهللا بن محمد الغرير عضو مجلس اإلدارة ورئيس اللجنة التنفيذية، واألست
اهللا الشبيلي عضو مجلس اإلدارة، والعقيد الدكتور منصور بن عبد العزيز العيد عضو مجلس االدارة مدير مشروع 

إلى المرحلة الجديدة والمتميزة التي يمر بها المعهد بمشاركة القوات المسلحة ممثلة بالقوات  سالم بالقوات الجوية؛
إلى ذلك قدم المدير التنفيذي للمعهد الدكتور  .التي وجدت للذود عن حمى الوطن وأمنةالجوية الملكية السعودية 

الحميدي نبذة عن إنجازات المعهد والمهام التي يقوم بها لتوفير التقنيات الحديثة والمساعدة في نقل وتوطين التقنية 
ية للدفاع الوطني، ثم أطلع رئيس مجلس وبناء جسر بين األوساط األكاديمية والصناعية وتقديم حلول واستشارات تقن

قائد القوات الجوية الملكية  عقب ذلك قام معالي .اإلدارة على جملة من الموضوعات المدرجة على جدول األعمال
 .بجولة على معامل المعهد المختلفة للوقوف على آخر مستجدات سير العمل بها السعودية والوفد المرافق له
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 ـدســة في اجـتـمـاعــه الثـالـثري لكـليــة الـهـنـالمجـلـس اإلستـشـا •
تحت رعاية معالي مدير الجامعة األستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر نظمت كلية الهندسة االجتماع الثالث 

م في  2014فبراير  27ه الموافق 1435ربيع اآلخر 27للمجلس اإلستشاري للكلية بجامعة الملك سعود يوم الخميس 
قاعة إجتماعات مجلس الكلية برئاسة عـميد كلية الهندسة األستاذ الدكتور خالد بن إبراهيم الحميزي نيابًة عن معالي 

 مدير الجامعة وبحضور أعضاء المجلس:
 سعادة األستاذ الدكتور محمد بن عبدالرحمن الحيدر (جامعة الفيصل وعميد كلية الهندسة السابق). -
 محمد العباسي ( أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين). سعادة الدكتور غازي بن -
 سعادة المهندس عوض بن محمد الماكـر (نائب الرئيس التنفيذي للتصنيع ــ سابك). -
 سعادة الدكتور ولـيـد بن محمد زاهــد (وكيل الكلية للتطوير والجودة). -
 األكاديمية)سعادة الدكتور أحمد بن حسين آل الشيخ (وكيل الكلية للشؤون  -
سعادة العقيد مهندس فخري بن عبدالغني بخاري (االشغال العسكرية) نيابة عن سعادة اللواء مهندس خالد القباني  -

 (مدير عام األشغال العسكرية بوزارة الـدفاع والطيران).
قابضة) نيابة عن سعادة المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل (نائب الرئيس لتطوير األعمال بمجموعة الزامل ال -

 سعادة الدكتور عبدالرحمن بن عبدهللا الزامل .
 وقد اعتذر عن الحضور كل من: -
 سعادة المهندس علي بن عثمان الزيد ( رئيس مجلس إدارة مجموعة الزيد ). -
 سعادة المهندس بدر بن عبدالرحمن بوسبيت ( رئيس قسم تطوير الكفاءات الهندسية ـــ أرامكو ). -

هـ، وقـدم األستاذ الدكتور عميد الكلية 31433/1434المجلس على التقرير السنوي للكلية للعام الدراسي وقد اطلع 
عرضا مرئيا عن أهم انجازات الكلية وبرامجها التطويرية واحصائيات عن الخريجين في جميع البرامج األكاديمية 

ا وحالتهم الوظيفية، وٕاتـــفــاقــيــات التـــعــاون مع (بكالوريوس وماجستير ودكتوراه)، وتحاليل مسوحات الكلية لخريجيه
 بـعــض الـجـهــات لــــرعـــايـــة الـطــالب المتـميــــزيـن في الكـلـيـة، وبرنامج التدريب الصيفي للطالب المتميزين، وغيرها من

 نشاطات.
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استقطاب طالب الدراسات العليا، وبرنامج وناقش المجلس عدد المواضيع: اإلعتماد األكاديمي لبرامج البكالوريوس، و 
التدريب العملي الخارجي، واقتراح أعضاء إضافيين للمجلس اإلستشاري. وقد قرر المجلس ترشيح سعادة األستاذ 
الدكتور محمد بن عبدالرحمن الحيدر رئيسًا للمجلس لمدة عامين إعتبارًا من بداية الفصل الدراسي األول 

 هـ.1435/1436
 

 

 
 رنيغي ميلون في استضافة الهندسةلهندسة بجامعة ماا كلية •

بناًء على دعوة من سعادة عميد الكلية، القى األستاذ الدكتور فيجي كومار، وكيل الهندسة لشؤون اعضاء هيئة 
 التدريس والدراسات العليا، بجامعة كارنيغي ميلون بالواليات المتحدة األمريكية، محاضرة تعريفية عن الكلية والبرامج
الدراسية ونشاط الكلية البحثي، وتطرقت المحاضرة الى اإلستراتيجيات التي اتبعتها الجامعة لتصبح ضمن افضل عشر 

، بحضور وكالء الكلية وعدد 58أ1جمادى األخرة في قاعة  6كليات هندسة في الواليات المتحدة، تم ذلك يوم األحد 
ل غداء في مركز الجامعة تم خالله مناقشة سبل التعاون بين من رؤساء األقسام وأعضاء هيئة التدريس، تال ذلك حف

 جامعة الملك سعود وجامعة كارنيغي ميلون.
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 ـالب الهنـدسـة غــير المخـصصيـن" لطـمسـتـقـبليفعــالـية " •
"مستقبلي" اقام المجلس الطالبي في كلية الهندسة بالتعاون مع األندية الطالبية ووحدة اإلرشاد االكاديمي فعالية 

للتعريف بتخصصات كلية الهندسة، وهي فعالية مخصصة لطالب الكلية الذين لم يتم تخصيصهم بعد، وتهدف إلى 
ارشادهم وتوعيتهم بطرق اختيار التخصص، باإلضافة إلى التعريف بتخصصات الكلية وذلك بإقامة العديد من 

بية في بهو الكلية يشارك في التعريف عن تخصصات المحاضرات التعريفية وٕانشاء معرض تشارك فيه األندية الطال
ه، وقد افتتح سعادة 1435-6-10هـ إلى الخميس 1435-6-6كلية الهندسة. وتستمر الفعالية لمدة أسبوع من األحد 

عميد كلية الهندسة الدكتور خالد الحميزي الفعالية باإلضافة الى زيارة قام بها في يوٍم آخر إلى أجنحة األندية في 
 ض الفعالية ليتابع تطوراتها والفوائد التي تقـدم للطالب منها.معر 

 

 
 
 ـام للهندســة الكـيـمـيــائــيةهنـدسـة اإلمـ طـالبزيــارة  •

استقبل قسم الهندسة الكيميائية بكلية الهندسة مؤخرًا عـددًا من الطالب الخريجين بقسم الهندسة الكيميائية بجامعة اإلمام 
اإلسالمية وكان في مقدمة الدكتور ممدوح اللوزي والطالب الخريجين من قسم الهندسة الكيميائية محمد بن سعود 

بجامعة اإلمام، وكان في إستقبالهم رئيس قسم الهندسة الكيميائية األستاذ الدكتور عمادالدين مصطفى كمال، والباحث 
سعيد القحطاني. وتم في أول الزيارة التعريف م. أريمايو إدريس والمشرف على معامل ومختبرات القسم م. وليد بن 

بالقسم وأخذهم في جولة ميدانية على معامل ومختبرات القسم، وتأتي هذه الزيارة ضمن التعاون المشترك بين الجامعات 
 .وتبادل المعرفة و الخبرة لما له أثر على الناحية التعليمية

لتحكم بالقسم خالل أربعة أسابيع متتالية. وفي ختام وتم عمل بعض التجارب لطالب جامعة اإلمام في معمل ا 
 التدريب قٌدم الدكتور اللوزي والطالب الخريجين شكرهم للقسم وللكلية لما وجدوه من استقبال وحفاوة.
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الـفـائـزيـن في الـدورة األولى لجـائــزة القـصـبي في الـتـميـز في الهنـدسـة الـمدنـية بالمملكـة العــربـية  وتــكــريــماعـــالن  •

 السعــوديـة
مايو  5الموافق  1435رجب  6ضمن فعاليات الملتقى الثاني لخريجي كلية الهندسة الذي اقـيم مساء يوم االثـنين 

م كراون، وذلك ضمن الجهود التي تقوم بها الكلية لتعـزيز الـعالقة والتواصل مع م في القاعة الكبرى بفندق مداري2014
خـريجـيها، تم اإلعالن عن البحث الفائز بجائـزة المهندس طارق القصبي في التميز في الهندسة المدنية بالمملكة 

هندس القصبي ووكيل الجامعة هـ، في أول دورة للجائـزة. وقد قام الم1435-1434العربية السعودية للعام الجامعي 
األستاذ الدكتور عبدالعـزيـز الرويـس وعـمـيد الكلية األستاذ الدكتور خالد الحميزي، بتسليم الجائـزة (خمسون الف ريـال) 
وشهـادات ودروع التهـنئة للفائـزيـن. كما تم تكريـم المهنـدس القصبي لـرعـايته الجائزة. والجدير بالذكر ان الجائزة تم 

  .هـ1434-1433إلعالن عن انشائها في الملتقى األول للخريجين في العام الدراسي الماضي ا
وعنوان البحث الفائز هـو: "استخـدام تقـنية النانـو لـدراسة الطـبقة الواقـية من التـآكل لحـديد التسليـح في الخـرسانـة تحت 

محمد الحزيمي، و أ.د. عبدالعزيز بن ابراهيم النغيمش، و أ.د.  ظـروف بـيـئـية قـاسية"، وقد قـام به أ.د. عبد الرحمن بن
راجح بن زيد الزيد (يرحمه اهللا)، و د. رجا رضوان حسين، وهو من األبحاث المدعـومة من الخطة الوطنية للعلوم 

النتائج ه)، وتم نشر 1433-1431والتقنية واإلبتكار بجامعة الملك سعود. وقد استغرق انجاز البحث حوالي سنتين (
والبحث الفائز يتعامل مع صدأ الحديد في الخرسانة  ISI مجالت علمية 5مؤتمرات عالمية و 4المختلفة للبحث في 

المسلحة، وهو من األسباب الرئيسة التي تؤدي إلى تدهور المنشآت الخرسانية في المملكة العربية السعودية حيث 
نانوميتر) وتؤدي إلى تدهورها  10لحديد التسليح (تبلغ سماكتها حوالي  تهاجم أيونات الكلورايد الطبقة الرقيقة الواقيه

بشكل سريع. وتعد هذه الظاهرة من أكثر الظواهر تعقيدًا من حيث المعرفة والتحكم وال زالت الطرق التقليدية غير قادرة 
 .على إيجاد حلول ناجعة لها

المملكة وجامعة الملك سعود في األبحاث التي تعتمد على ويسهم هذا البحث في نقل وتوطين تقنية النانو وٕابراز دور 
 .هذه التقنية المتطورة مما سيكون له مردود ايجابي على تطوير ودعم االبحاث المعتمدة على هذه التقنية الحديثة

  



 

 هـ1435 - 1434وي  ـنـسـر الــريـقــتـال –ة ـدسـنـة الهـيـلـك 168

 

 

 
 هـ1435-1434لهندسة لعام الجامعي البحثي بكلية ا التميزيوم  •

سالم العامري وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أقيم يوم التميز برعاية سعادة األستاذ الدكتور أحمد بن 
م، حيث تم تكريم المتميزين في البحث العلمي من 15/05/2014هـ الموافق 16/7/1435البحثي في الكلية بتاريخ 

عرضت فيه بحوث  أعضاء هيئة التدريس والباحثين وطالب الدراسات العليا، كما تم افتتاح المعرض المصاحب الذي
وفاز  بالجائزة   بالترتيب  أ.د. سعيد  الزهراني (كيمائية)، أ.د. محمد السيد علي   .طالب الدراسات العليا

(ميكانيكية)،  د. ايناس الناشف (كيمائية)،  أ.د.  يوسف السلوم (مدنية)، أ.د. صالح الشبيلي (كهربائية)، أ.د. عبد 
صديقي (مدنية)، د. خليل عبدالرزاق عبد الموجود (ميكانيكية), د. وليد زاهد   الحميد أجبار (كيمائية)،  د. نديم

(مدنية). كما فاز بجائزة طالب الدراسات العليا من طالب الدكتوراه:  ميالنا بوترا (كيمائية)،  محمد سليم (كهربائية)، 
ماجستير كل من ماجد الذييبي محمد عبدالحليم عثمان (مدنية)، محمد نعيم الحق (كيمائية). وفاز من طالب ال

 (كهربائية)  ووسيم اهللا خان (كيمائية).
 

 
 

 جائزة في البحث العلمي  للهندسة المدنية •
حصل الدكتور اقبال خان استاذ في قسم الهندسة المدنية على المرتية الثالثة في فرع االكتشافات واإلبتكارات وترخيص 

من نظام  ويتكون االختراع 2014-2013لجامعة الملك سعود للسنة   التقنية في الجائزة الكبرى للتميز البحثي 
وطريقة لقياس مسامية الخرسانة عالية القوة وعالية األداء باستخدام أسلوب التشبع  الفارغ  الضغط، ويهدف االختراع 

عتبر هذه الطريقة إلى تحقيق االمتصاص الكامل أو التشبع الكامل للخراسانة من اجل التمكن من تقدير المسامية. وت
 اقتصادية وصديقة للبيئة.



 

 هـ1435 - 1434وي  ـنـسـر الــريـقــتـال –ة ـدسـنـة الهـيـلـك 169

 

 
 ه35-34ـكـلـيـــة للعام الجامعي لـمنسـوبي ال الـسـنـوياللـقـاء  •

هـ، وتـضمـن اللـقـاء كـلمـة 1435رجب  17أقـامــت الـكلـية اللــقـاء الـسنـوي لـمنسـوبـيـها بـعـد صـالة ظهـر يـوم الجمعة 
األسـتاـذ الـدكـتـور ابـراهـيم الحمـيزي، وتـكريـم رؤسـاء االقـسام المنتـهـية فـتـرتـهم (د. ياسر بن تـرحـيـبـية مـن عــمـيد الكلـية 

رئيس قسم الهندسة  -وكيل الكلية للشئون األكاديمية، أ.د. مجيد بن عبدالرحمن الكنهل  -عبدالكريم التركي 
رئيس  -سة الميكانيكية، د. خالد بن سعد الظافر رئيس قسم الهند -الكهربائية، د. هاني بن عبدالرحمن االنصاري 

قسم الهندسة المدنية)، والزمالء المتقـاعـدين (أ.د. عبدالرحمن بن خالد الجبري، د. عبدالحليم بن عبدالعزيز المازي، 
د.عبدالعزيز بن عمر الجاسر، د.عبدالسالم بن عبدالمحسن الشقير، أ.عمر بن عبداهللا أبو عباة، أ. مصطفى محمد 
حسين السدسي، أ. د.أيمن سليمان عجيب، د.زاهر محمد زعفران، أ.د. مسعد عبده فوده، أ. عبداهللا بن سعيد السعران، 
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 لـقـاء مع عــمـادة الهـنـدســة طـالب الـتـدريـب الـعــمـلي الخــارجـي في •

م) لـقـاء الـطالب الذين سيقومون بعمل التـدريب العملي  2014 يـونيو 4هـ (الموافـق 1435شعـبان  4تـم يـوم األربعـاء 
في خارج المملكة مع عـمادة الكلية. وحـضر اللـقاء سعـادة عـميد الكلية وسعادة وكـيل الكلية وسعادة وكيل الكلية 

حثـهم فـيها عـلى استغالل هـذه  للتطويـر للجـودة, وقد ألقى سعادة عـميـد الكلية في بداية اللقـاء كلمة تـوجـيهية للمتـدربيـن
الفرصة لتـنمية معــارفهـم ومهاراتهم في المجـاالت التي سيتـدربـون فيها، ومن ثم دار نـقـاش مفتــوح بيـن المتـدربـيـن وٕادارة 

 الكلية تـمت فـيه اإلجـابـة عـلى استـفسارات وتــساؤالت الطـالب.
لهذه السنة هــو األكـبر من حـيث عــدد الطالب وعــدد جهات التدريب، حيث وتجـدر اإلشارة الى أن التـدريب الخـارجي 

الفرنسيتين واللتـان تـعمالن في مجـال الـطاقـة، و  EDFو  AREVAطالبا في فـرنسا وألمانـيا لدى شركـتي  23سيتـدرب 
لمان والهيئة السعودية للمهنـدسين، طالب في ألمانيا لـدى شركات مختـلـفة وذلك بالتنـسيـق مع جمعـية المهنـدسين األ 7
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طالب في  4الكـنديـة والتي تعمل في مجال النـقل، و  BPMBARDIERطالب في أمـريـكا وكـنـدا لدى شركـة  4و 
 ITEFERRطالب في إيطالـيا لدى شركة  9في مجال الطاقة والـروبوت، و  SYDNEYاستـراليـا لدى جـامعة 

، وطالبيـن في NORTH CAROLINAقطارات، وطالبـين في أمريكا لدى جـامعة ال –المتخصصة في مجال الـنـقل 
الفـرنسية المتـخصصة في انـتاج الغـازات. وبذلك يكون العدد الكلي للطالب  AIRLIQUIDEأميـركا لدى شـركة 

قـبل سنـتــيـن. وهذا طالبا وهو العدد األكبـر منذ البدء في التـدريب الخـارجي  51المتدربـين في الخارج لهذا العـام 
البرنامج تم بالتعاون مع وكالة الجامعة للشئون التعليمية واألكاديمية وبدعم مباشر من سعادة وكيل الجامعة للشئون 

 التعليمية واألكاديمية.
 

 
 
 قاوم لالنفجارات في مدينة الرياضالملك سعود يعملون في مجال البناء الم بجامعةباحثون  •

ملبورن في استراليا ، قام عدد من الباحثين العاملين في الوحدات التخصصية لسالمة وحفظ بالتعاون مع جامعة 
) لألبحاث والدراسات في تقوية وٕاعادة تأهيل  MMBالمنشآت وبالتعاون مع كرسي المعلم محمد عوض بن الدن (

جه الضعف المتوقعة لبعض المنشآت بكلية الهندسة بجامعة الملك سعود، بتطوير طرق متقدمة لتقييم المخاطر وأو 
المباني في مدينة الرياض عند تعرضها للموجات الناتجة عن االنفجارات، وتعتبر هذه الطرق مفيدة لتقييم مقاومة 
المباني لالنفجارات واقتراح الحلول المناسبة لتالفي األضرار سواءًا أثناء مرحلة التصميم أو بعدها، والجدير بالذكر أن 

 .ي كان ضمن برنامج التوأمة بين الجامعة والجامعات العالمية الرائدة في هذا المجال هذا التعاون البحث
 

 ويتواصل مع المجتمع مركز تقنيات الطاقة المستدامة  يحصل على مشاريع مدعمة •
وذلك في تمت الموافقة على أربعة مشاريع بحثية لمركز تقنيات الطاقة المستدامة ببرنامج الخطة الوطنية للعلوم والتقنية 

 11ليصبح بذلك اجمالي المشاريع الوطنية بالمركز   مجال الطاقة الحيوية والطاقة الشمسية وطاقة الهيدروجينية،
مشروعًا.  كما أستقبل  وفدا يابانيا من معهد فوكوشيما للطاقة المتجددة والمختبرات اليابانية للسالمة الكهربائية وتقنية 

واألبحاث باإلضافة الى رابطة تقنية أبحاث توليد الطاقة الفوتوضوئية وذلك لمتابعة البيئة ومعهد ميزوهو للمعلومات 
 التعاون القائم في مجال الطاقة الشمسية مع مركز تقنيات الطاقة المستدامة بجامعة الملك سعود.
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م في اطار  11/12/2013وقام فريق من منسوبي مركز تقنيات الطاقة المستدامة بزيارة إحدى مدارس الرياض بتاريخ 
طالبًا من  150التوعية بأهمية الطاقة المتجددة تحت شعار "من أجل غٍد أفضل". وكان حدثًا مميزًا حضره أكثر من 

الصف الخامس الى االعدادي تعرفوا خاللها على مصادر الطاقة المستدامة وتطبيقاتها. كما تم عرض نماذج ألجهزة 
هيدروجين والوقود الحيوي. كما تم تنظيم مسابقتين فنية وأدبية عن الطاقـة تعمل بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح وال

 المستدامـة وتقديم جوائز تشجيعيـة.
 

 
 
القوات الجوية الملكية  ) يستقبل مجموعة من متدربيPSATRIألبحاث التقنيات المتقدمة ( سلطانمعهد األمير  •

 السعودية
هـ، 29/7/1434متدربي القوات الجوية الملكية السعودية، يوم السبت  استقبل معهد االمير سلطان الدفعة األولى من

م، وذلك إلتمام تدريبهم الصيفي في معامل المعهد. و كان في استقبال المتدربين سعادة الدكتور 8/6/2013الموافق 
س إدارة المعهد سامي بن محمد الحميدي المدير التنفيذي  للمعهد ووسعادة االستاذ الدكتور صالح الشبيلي عضو مجل

والمشرف على مركز االبتكار التقني للراديو والضوئيات، وسعادة االستاذ غرم اهللا الغامدي نائب المدير لشؤون 
 العمليات وعدد من اعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعة.

صالح الشبيلي المتدربين  ثم القى سعادة الدكتور سامي كلمة عبر فيها عن سعادته بحضور المتدربين. ثم رافق الدكتور
بجولة داخل اروقة المعهد، تعرف فيها الطالب على معامل المعهد وأنشطتها. واختتم االستقبال بأخذ صور للمتدربين 
مع فريق العمل بالمعهد. والجدير بالذكر ان برنامج التدريب الصيفي يقع ضمن عالقة التعاون االستراتيجي ما بين 

لسعودية و معهد االمير سلطان لألبحاث المتقدمة والتي تهدف لتوطين التقنية في القوات القوات الجوية الملكية ا
 الجوية.
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 التصادم في قسم الهندسة المدنية مختبر أبحاث سلوك المواد تحت تأثير أحمال إنشاء •

في الوحدات ) أنشأ الباحثون العاملون NPSTضمن المنحة البحثية الممولة من قبل برنامج الخطة الوطنية (
) لألبحاث والدراسات MMBالتخصصية لسالمة وحفظ المنشآت وبالتعاون مع كرسي المعلم محمد عوض بن الدن (

في تقوية وٕاعادة تأهيل المنشآت بكلية الهندسة بجامعة الملك سعود ، مختبر إلجراء البحوث على المواد والعناصر 
ات حيث تم تجهيز المختبر بجهاز سبليت هوبكنسون الختبارات االنشائية تحت تأثير االحمال الناتجة عن المقذوف

مم ، وجهاز بندقية الغاز المستخدمة الختبار العناصر االنشائية تحت تأثير االحمال الناتجة  75الضغط للمواد بقطر 
ما في متر بالثانية، ويعتبر هذا المختبر االول من نوعه في المملكة ورب 300عن المقذوفات مع سرعة تصل الى 

منطقة الشرق األوسط ومن المتوقع أن يكون مفيدًا للباحثين والمهندسين الذين يرغبون معرفة سلوك المواد المختلفة 
 والعناصر االنشائية عند تعرضها للمقذوفات. 

 
 
 
 



 

 هـ1435 - 1434وي  ـنـسـر الــريـقــتـال –ة ـدسـنـة الهـيـلـك 173

 

 لفة في المملكة العربية السعوديةفي دراسة استكشافية لإلسكان المستدام منخفض التك المشاركة •
الباحثين من الوحدات التخصصية لسالمة وحفظ المنشآت وكرسي المعلم محمد عوض بن الدن شارك بعض 

)MMB لألبحاث والدراسات في تقوية وٕاعادة تأهيل المنشآت بكلية الهندسة بجامعة الملك سعود في دراسة استكشافية (
ميسرًا للمواطنين. وقد كانت الدراسة للمباني السكنية منخفضة التكلفة في المملكة العربية السعودية لجعل اإلسكان 

). وتم إنشاء قاعدة بيانات نظم البناء المتاحة من KACSTباشراف وتمويل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (
بلدان مختلفة ، ووضعت معايير الختيار نظام بناء منخفضة التكلفة مناسبة للمملكة العربية السعودية. وتم تطبيق 

عينة فيال تلبي متطلبات العائالت السعودية، واقتراح النظام األمثل. إلى جانب الهدف الرئيسي وهو تقليل  الدراسة على
التكلفة، أخذت الدراسة في عين االعتبار الحفاظ على عدد وافر من القيم: البيئية واالجتماعية واالقتصادية والمالية 

 والجمالية.
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التــقـريـر ادعــــــدلـجـنــة إ
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